
 

 

Ansökan om självskjutsbidrag 
(Söks av gymnasieelev, kan inte sökas av inackorderad gymnasieelev) 

 
Elevens för- och efternamn (textas) 

 
Vårdnadshavare (textas) 

Personnr 

 
Telefonnr 

Bostadsadress  

 
Postadress 

Bankens namn + clearingnr + myndig persons kontonr 

 
Utbildning (program, kurs)  

Bifoga schema 

 

Skolort Årskurs/klass 

Namnunderskrift från någon ansvarig på skolan som intygar att ovanstående elev går på angiven 

gymnasieutbildning (t ex rektor/kurator/lärare) 

 
Läsår E-post, vårdnadshavare 

 

 

 

 

Uppgifter om daglig resa 

 

 

¤ Bostad-hållplats för anslutningsresa 
(Långt mellan bostad och hållplats) 

 

Namn på hållplats __________________ Buss nr _________ 

 

Färdvägsavstånd mellan bostad och närmaste hållplats, minst 

 

¤ 4 km  

¤ 6 km eller längre 

 

Förklaring till varför det inte går att utnyttja kollektiv förbindelse (ifylls alltid) 

___________________________________________________   

___________________________________________________   

___________________________________________________   

___________________________________________________   

___________________________________________________   

___________________________________________________   

___________________________________________________   

___________________________________________________   

___________________________________________________   

___________________________________________________   

 



 

¤ Bostad-skola 
(Saknar möjlighet att åka kollektivt från bostad till skolan.) 

 

Man erhåller antingen bidrag eller busskort. 

 

Färdvägsavstånd bostad-skola (minst 6 km)________ km 

  

Bifoga schema. 

 

Förklaring till varför det inte går att utnyttja kollektiv förbindelse (ifylls alltid) 

 

_____________________________________________________________    

_____________________________________________________________    

_____________________________________________________________    

_____________________________________________________________    

_____________________________________________________________    

_____________________________________________________________    

_____________________________________________________________    

_____________________________________________________________    

 

 

 

 

Härmed försäkras att lämnade uppgifter är sanningsenliga. Undertecknad förbinder sig att 

meddela Allbo Lärcenter, om studierna upphör eller om eleven inte längre uppfyller villkoren 

för självskjutsbidrag. Återbetalningsskyldighet gäller. 

 

Bidraget söks för varje läsår. 

 

Underskrift av myndig elev eller målsman 

 

Ort   ______________________    

Datum  ______________________    

Namnunderskrift ______________________ 

 

 

Om det blir avslag på ansökan meddelas detta skriftligt, annars betalas bidraget ut för 

höstterminen i november månad och för vårterminen i april månad. 

 

Ansökan insänds till Laila Nyberg, Allbo lärcenter, Hjärtenholmsvägen 6, 342 80  Alvesta  

senast juni innevarande läsår. 

 

 

 

Anteckningar 

 

Ansökan inkommen: 

 

Beslut: 

 

 



 

 

 
Förvaltningen för Arbete & Lärande 

 

 
Behandling av personuppgift. 

 

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft. 

 

Alvesta kommun behandlar era uppgifter enligt Dataskyddsförordningen 

(GDPR), för mer information se Alvesta kommuns hemsida 

www.alvesta.se/GDPR 

 

I samband med resor samlar vi in personuppgifter som: 

• Namn på åkande 

• Adress/adresser för åkande som uppgetts  

• Telefonnummer till hemmet, anhörig och annan kontaktperson som ni valt att 

delge 

• Viktig information kring den åkande som ni valt att delge 

 

 

Personuppgifter som behövs för att behandla er ansökan sparar vi i enlighet med 

förvaltningens dokumenthanteringsplan.  

 

 

http://www.alvesta.se/GDPR

