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Ansökan om busskort för
gymnasieskolan

Härnösands
Gymnasium

(TR1 – Trafikenhet-skola blankett 1, 1005)

Namn

Personnummer

Adress

Postadress

e-postadress

Telefon

Klass

Klasshandledare

Gymnasieprogram

Ort



Datum

Underskrift Elev

Datum

Underskrift Målsman

Tagit del av gällande regler

 Tagit del av gällande regler
Avstånd

Mobiltelefon

km

Övrigt

 Tillstyrkes

 Avstyrkes

Datum

Elevkonsulent

Ansökan skall vara respektive grundskola eller Härnösands gymnasium tillhanda senast innan vårterminens slut.

Beslut

 Ansökan beviljas

 Ansökan avslås

Motivering
Datum

Chef Trafikenhet

Korthantering
Utlämn. datum

Kortnummer

Spärrdatum

Återlämnat

För kännedom
Berörd skola

Annan

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
Postadress
871 80 Härnösand

Tel vx
0611-34 80 00

Bankgiro
5576-5218

Hemsida
www.harnosand.se/gymnasiet

Besöksadress förvaltning
Brunnshusgatan 20

Fax
0611-34 85 15

Organisationsnr
212000-2403

E-post
gymnasiet@harnosand.se
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Regler för busskort
Skolförvaltningen

Följande gäller för erhållande av resebidrag:


Eleven skall vara heltidsstuderande och ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.



Till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år kan resebidrag erhållas.



Närmaste färdväg mellan bostaden (folkbokföringsadress) och skolan/praktikplatsen
skall uppgå till minst sex km. Gång- och cykelväg räknas som färdväg.



Busskort kan ej erhållas i kombination med inackorderingsbidrag.



Om busskortet tappas bort, stjäls eller förstörs, exempelvis vid tvätt, skall detta
omedelbart meddelas elevkonsulenten vid Härnösands gymnasium.



Ersättningskort kan utfärdas mot en avgift på 100 kr.



Vid studieavbrott, flyttning, byte mellan resebidrag och inackorderingsbidrag skall det
senast dagen efter förändring anmälas till skolans handläggare.



Om eleven erhållit resebidrag p.g.a. vilseledande uppgifter kommer återkrav att göras för
varje månad samt en expeditionsavgift på 300 kr.



Kontantbidrag och anslutningsbidrag kan beviljas och utbetalas till de elever som ej kan
utnyttja allmänna färdmedel.



När busskortet hämtas så skall en depositionsavgift på 100 kr erläggas.
Depositionsavgiften återfås när busskortet återlämnas vid avslutade studier.



OBS! Busskortet gäller under hela gymnasietiden undantaget jullov och
sommarlov och skall därför hanteras som den värdehandling det är.



Ansökan skall vara respektive grundskola eller Härnösands gymnasium tillhanda
innan vårterminens slut, gäller endast elever som skall pendla till närliggande
kommuner. För omyndig elev skall målsman godkänna ansökan. Elev som lämnar
ansökan efter skolstart får själv betala ev. kostnader under handläggningstiden.



Utifrån att ansökan gjorts i tid enligt ovan, kan busskortet hämtas tidigast veckan före
skolstart hos Annelie Persson, Härnösands Gymnasium.
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