
 
 

Ansökan om terminskort 
för dagliga resor 
Gymnasial utbildning 
Läsåret 2018/19 

 
PERSONUPPGIFTER 

       -     
elevens efternamn förnamn (tilltalsnamn)  personnummer 

Elevens hemadress (där du är skriven) postnr  adressort 

Elevens inackorderingsadress   postnr  adressort 

hemkommun 
 

UPPGIFTER OM UTBILDNING 
Utbildningsperiod 

vanlig höst- och vårtermin annan period from tom 
Skolort: 

Skolans namn: 
Utbildning (linje, kurs el dyl), årskurs: Klass: 

 
UPPGIFTER OM DAGLIG RESA 

 

Färdvägen bostaden/inackorderingsbostaden – skolan är minst 6 km 
Gång/cykelväg räknas som färdväg 

 
 

Färdsätt 
buss linje 

Terminskort sökes för 
 

ht + vt endast ht 

nr annat, nämligen endast vt annan period 
 
 

ANSLUTNINGSBIDRAG 
Avstånd mellan bostaden och närmaste 
busshållsplats är km Avresehållplats är: 
(Minst 6 km för att få anslutningsbidrag) 

 
 

INACKORDERINGSTILLÄGG 
  Inackorderingstillägg ej sökt  Inackordering sökt 

 

UNDERSKRIFT 
 
 
 

Datum namnunderskrift myndig elev telefon 
 
 

Vårdnadshavarens 
underskrift, 

 

BESLUT 
Resebidrag beviljas 

adress och telefon om eleven ej är myndig 

□ ht + vt □ enbart ht □ enbart vt □ annan period fr o m…………………… tom…………………….. 
 
 
□ anslutningsresor: under ht …………… mån á ……………… kr S:a ………………………… 

 
under vt .…………… mån á ……………….. kr S:a ………………………. 

□ Avslag, motivering………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
datum handläggarens signatur 

 
Ändrad 2010-05-06 



SÅ HÄR FYLLER DU I BLANKETTEN 

PERSONUPPGIFTER 
Gatuadress med gatunamn och nummer, gårdsnamn mm måste alltid anges. Det räcker inte med att 
enbart ange box, fack, postlåda eller dyl. 

 
UPPGIFTER OM RESA 
Om linjetrafik helt saknas för dina dagliga skolresor eller du har mer än 6 km till närmaste hållplats kan 
du få kontant resebidrag enligt särskild taxa. 

 
UNDERSKRIFT 
Underskriften innebär försäkran om att lämnade uppgifter är sanningsenliga. Om eleven inte är myndig 
utbetalas kontantbidrag till elevens vårdnadshavare. 

 
ALLMÄNT 

 
Som elev i gymnasieskolan får du utan kostnad ett terminskort som gäller för två (2) resor med buss per 
skoldag. Följande villkor gäller för att du ska få ett terminskort: 

 

1.   Du får busskort t o m det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år 
2.   Du skall vara inskriven i gymnasieskolan för heltidsundervisning 
3.   Du skall ha minst 6 km färdväg till skolan (gång/cykelväg = färdväg) 
4.   Du måste inlämna ansökan om terminskort 
5.   Du får inte vara beviljad inackorderingstillägg 

 

Kontantbidrag för hela resan kan utgå om kollektivtrafik saknas helt eller för halva avståndet mellan 
hemmet och skolan (165 - 460 kr) beroende på avståndet mellan hemmet och skolan. 

 
Skulle du förlora ditt terminskort får du ett ersättningskort mot en expeditionsavgift på f n 200 kronor. 

Kontakta skolans expedition för tillfälligt färdbevis. 

ANSÖKAN 
 
Ansökan inlämnas omgående till den gymnasieskola du har blivit antagen vid. Det är viktigt att ansökan 
inlämnas i god tid eftersom egna kontantutlägg i avvaktan på utdelandet av terminskort ej ersätts. 
Ansökan behandlas ej om den är ofullständigt ifylld. 

 
ÅTERKRAV 

 
Om förhållandena som legat till grund för din ansökan ändras så att villkoren för att erhålla terminskort 
inte längre uppfylls, skall du omedelbart återlämna terminskortet till skolan och - i förekommande fall - 
återbetala den del av kontant ersättning som belöper sig på den återstående delen av terminen. 
Underlåter du att göra detta, kan redan utbetalda bidrag komma att återkrävas. 

 
Återkrav innebär att bidrag som erhållits genom felaktiga uppgifter omedelbart skall betalas tillbaka. Var 
du myndig vid utbetalningstillfället är du själv skyldig att betala det återkrävda beloppet. Var du 
omyndig vid utbetalningstillfället ställs återkravet till vårdnadshavaren. Vid underlåtenhet att betala 
kommer dröjsmålsränta med 8% utöver gällande diskonto att tillföras beloppet. 

 
Har du erhållit terminskort eller kontant ersättning p g a vilseledande uppgifter kommer återkrav att 
göras för varje månad du haft färdbeviset/bidraget. Dessutom tillkommer en expeditionsavgift på 300 
kronor. 

 

Övriga upplysningar: Pia Palmblad tel 0480-45 15 06 
pia.palmblad@gyf.se 
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