
Ansökan om resebidrag Läsåret ____________ 
 
 Anslutningsresor 

Kontant ers för dagliga resor 
 

Blanketten avser endast elever som är folkbokförda i Boxholms kommun 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Box 65 
595 03 Boxholm 
Tfn. 0142-895 77 

Person-
uppgifter 

Elevens efternamn, förnamn Telefonnr Personnr 

Elevens adress Postnummer Ort 

Uppgifter om 
utbetalning 

Betalningsmottagarens namn Telefonnr Personnr 

Adress Postnummer Ort 

Insättes på 
konto 

Ange bankens namn Kontonr (ange även eventuellt clearingnr) 

Uppgifter om 
utbildning 

Skolans namn Studieort 

Utbildning Årskurs Klass 

Anslutnings-
resa 

Avstånd mellan bostad och närmaste hållplats 

Tid för vilken 
resebidrag 
sökes 

Hela höstterminen Del av höstterminen 

Fr. o. m        t.o.m

Hela vårterminen Del av vårterminen 

Fr.o.m t.o.m

Underskrift Härmed försäkras att lämnade uppgifter är sanningsenliga 
Datum:   Namnunderskrift: 

  Namnförtydligande: 

Övriga 
upplysningar 

Ansökan skickas till:  
Barn- och utbildningsförvaltningen, Box 65, 595 03 Boxholm 

Beslut 

Attest/utanordning Ansvar Slag Verksamhet Belopp 



  
  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Box 65 
595 03 Boxholm 
Tfn. 0142-895 77 
 
  
 
  
 

  

Ansökan om resebidrag 
 
Anslutningsresa = resa mellan hem och närmaste hållplats för allmänna 
kommunikationsmedel 
 

• Färdvägen mellan bostad och hållplats ska vara minst 6 km (enligt eniro.se) 

• Färdvägsavståndet för anslutningsresa beräknas för närmaste väg som är anpassad 

för trafik och som med få undantag är tillgänglig hela året 

• Ansökan som gäller hela läsåret ska vara kommunen tillhanda senast 31 oktober. 

• Ansökan som bara gäller för vårterminen ska vara kommunen tillhanda senast 28 

februari. 

• Ansökningar om anslutningsresor som kommer in senare beviljas och utbetalas med 

en månads retroaktivitet från det datum ansökan inkommit till kommunen. 

• Bidrag till enskild resa utgår med 10 kr/mil, enkel resa. Ersättning för 

anslutningsresor har en maxgräns på 1/10 av aktuellt prisbasbelopp per läsår.  

 

Kontant ersättning för dagliga resor 

• Utbetalas till elev som ej kan åka kollektivt färdmedel med belopp motsvarande ett 

läsårskort.  

• Elev ersätts för det innestående värdet på läsårskortet om det lämnas in under 

pågående läsår. 

 

Avbrutna studier 
Om du avbryter dina studier har du inte längre rätt till resekort och/eller ersättning för 
anslutningsresor. Ta kontakt med Boxholms kommun direkt när du avbryter dina studier så 
att avbrottet registreras. Tar du felaktigt emot resebidrag blir du återbetalningsskyldig och 
kommer få en faktura på det belopp som felaktigt betalats ut. 
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