
    
 

Postadress Tel vx Bankgiro Hemsida 
871 80 Härnösand 0611-34 80 00 5576-5218 www.harnosand.se 
  

Besöksadress förvaltning Fax Organisationsnr E-post 
Brunnshusgatan 20 0611-34 85 15 212000-2403 gymnasiet@harnosand.se 
 

Ansökan om anslutningsbidrag 
och kontantbidrag 
för gymnasie elever skrivna Härnösand  

 

(TR2 – Trafikenhet-skola blankett 2, 1005) 
  
Namn Personnummer 

  
Hemortsadress (folkbokföringsadress) Postadress 

  
e-postadress Telefon  Bokföringskommun 
   
 
Skolans namn Skolort 

  
Utbildning (program, kurs etc) Årskurs 

  
� HT + VT � Endast HT � Endast VT � Annan period: 
 

Uppgifter om dagliga resor  
Avresehållplats Avstånd bostaden - avresehållplatsen 

  
Datum Underskrift Målsman/Elev 

 
Ansökan skickas till Härnösands gymnasium Box 54  871 22 Härnösand. 
Bidrag kan ej sökas av elev som uppbär inackorderingsbidrag. Ny ansökan måste inlämnas vid varje läsårs början.
 

Uppgifter om utbetalning 
Betalningsmottagare: Namn och adress om annan än eleven 
 
Kontoförande bank Konto för insättning (clearingsnummer, kontonummer) 
  
Hemortsadress (folkbokföringsadress) Postadress 

  

 

� Tillstyrkes � Avstyrkes 

Datum Elevkonsulent 
  

Beslut  

� Tillstyrkes ant mån HT � Tillstyrkes ant mån VT � Avslag (motivering) 

   
Belopp per mån Datum Underskrift 

 

För kännedom 
Berörd skola Annan  

 

Härnösands 
Gymnasium 



Postadress Tel vx Bankgiro Hemsida 
871 80 Härnösand 0611-34 80 00 5576-5218 www.harnosand.se 

Besöksadress förvaltning Fax Organisationsnr E-post
Brunnshusgatan 20 0611-34 85 15 212000-2403 gymnasiet@harnosand.se

KONTANTERSÄTTNING FÖR ELEVER 
SKRIVNA I HÄRNÖSANDS KOMMUN 

 Anslutningsbidrag

Om bidraget utgår i form av busskort och eleven har mer än fyra km  färdväg
mellan bostaden och närmaste hållplats kan bidrag utgå för anslutningsresa.
Gäller under tiden 1 november-28 februari.

Anslutningsbidrag utgår med max 200 kr/mån.

 Kontantbidrag

Kontantbidrag för hela resan kan utgå om

 Kollektivtrafik helt saknas på sträckan mellan bostaden och skolan.

 Kontantbidrag utgår med nettokostnaden för busskort

Busskort, anslutningsbidrag eller kontantbidrag utgår ej om samåkning med 
grundskolans skolskjutsar kan göras. 

KONTANTERSÄTTNING FÖR ELEVER SKRIVNA I ANDRA 
KOMMUNER ÄN HÄRNÖSAND BEVILJAS OCH 
UTBETALAS AV RESPEKTIVE HEMKOMMUN 

När jag skickar in denna blankett samtycker jag till att Härnösands kommun 
behandlar personuppgifterna enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Mer information finns på: www.harnosand.se/gdpr

https://www.harnosand.se/gdpr
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