Regler för resebidrag
Helsingborgs stad
Skol- och fritidsförvaltningen
Vem är berättigad till resebidrag?

För att få resebidrag från Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg måste du uppfylla
följande grundvillkor:
-

Du ska genomgå utbildning vid gymnasieskola eller annan utbildning som berättigar till
Studiehjälp
Du ska vara folkbokförd i Helsingborg
Du ska ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen eller ha barnbidrag
Avståndet mellan bostad (folkbokföringsadress) och skolan ska vara minst 6 kilometer
Du får inte uppbära inackorderingsbidrag, utbildningsbidrag eller lärlingslön
Du får inte vara inackorderad

Ansökan
-

-

-

Elever som går i gymnasieskola i Helsingborg behöver inte lämna ansökan. Beräkning av
vilka elever som är berättigade till resebidrag görs av Skol- och fritidsförvaltningen.
Elever vars vårdnadshavare har gemensam vårdnad kan ansöka om bidrag för resor till
båda vårdnadshavarna under förutsättning att adress till vårdnadshavare där eleven inte
är folkbokförd finns inom kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan,
Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga.
Elever som går i gymnasieskola i annan kommun måste lämna in ansökan om
resebidrag till:

Skol- och fritidsförvaltningen
Gymnasieantagningen
251 89 Helsingborg.
Ansökan lämnas in så snart som möjligt efter det att eleven erhållit sitt antagningsbesked. Om
besked om antagning ges senare lämnas ansökan snarast möjligt.

Avbrutna eller ej påbörjade studier

Om du inte längre uppfyller villkoren för resebidrag är du skyldig att lämna tillbaka
terminskort för återstående tid. Om detta inte sker spärras kortet automatiskt.

Ersättning

Resebidraget ges i form av Skånetrafikens busskort Jojo Skola, som täcker resekostnaderna till
och från skolan. Om du har rätt till resebidrag skickas busskortet automatiskt ut till dig i början
av terminen. Regler för Jojo Skola finns på Skånetrafikens webbplats.

Kontaktperson

För information om resebidrag finns kontaktperson på Skol- och fritidsförvaltningen:
tfn 042-10 47 00, telefontid 09.30-12.00, e-post gymnasieantagningen@helsingborg.se

Senast uppdaterad: 120822

Skol- och fritidsförvaltningen

ANSÖKAN OM BIDRAG
till dagliga resor mellan bostad
och skola för elev som går i skola
utanför Helsingborg

Ifylld blankett skickas till:
Helsingborgs stad
Skol- och fritidsförvaltningen
251 89 Helsingborg

ELEVENS PERSONUPPGIFTER (Fyll i med bläck eller via datorn. OBS! skriv ut för underskrift.)
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Folkbokföringsadress

Telefon

c/o

Lägenhetsnummer

Postnummer

Postadress

Elevens hemortskommun

UPPGIFTER OM UTBILDNING
Skolans namn

Skolort

Tfn

Utbildning

Årskurs

Klass

Ansökan avser

( ) hela läsåret

läsåret:

( ) del av höstterminen

fr o m ....................t o m.....................

( ) del av vårterminen

fr o m ....................t o m.....................

UNDERSKRIFT
Jag/vi försäkrar att ovanstående uppgifter är sanningsenliga. Jag/vi har tagit del av informationen ang. resebidrag och
därmed också de bestämmelser som gäller vid bl.a avbrott av studierna. Jag är skyldig att anmäla ändringar som
påverkar resebidraget till Skol- och fritidsförvaltningen, 251 89 Helsingborg, tfn 042-10 47 00
Datum

Underskrift elev

Underskrift vårdnadshavare(om eleven är omyndig)

Namnförtydligande elev/vårdnadshavare

IFYLLES AV MYNDIGHETENS HANDLÄGGARE!
Kortnummer:

Fiktivt nummer:

Beslutsdatum:

Beslutsdatum:

Underskrift:

Underskrift:

För Din information vill vi meddela att personuppgifter som du lämnar på denna blankett kommer att registreras i vårt datasystem
och användes för ärendets hantering. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller om du vill
att dessa ändras är vi tacksamma för skriftigt besked om detta till Helsingborgs stad, Skol- och fritidsförvaltningen, 251 89
Helsingborg.
Senast uppdaterad: 120822

