Ansökan/Beslut
Kontantbidrag/Resebidrag
Vårterminen 2018
FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID
Lärcentrum 234 81 LOMMA
Tel vx: 040 - 641 10 00

Elevens personuppgifter
Förnamn och efternamn

Personnummer

Utdelningsadress(gata, nr, box)

Telefonnummer

Postnummer

Ort

Mobilnr

E.postadress
Studier
Skolans namn

Skolort

Program

Årskurs

Ansökan avser

Kontantbidrag istället för busskort, Belopp per termin är 2 500 kr
Jag har dagligen resor mellan hemmet och skolan på minst 6 km enkel resa
Annan anledning (bifoga ev. kvitto eller intyg)

Vårdnadshavare om du ej är myndig

Båda föräldrarna

Endast moder

Vårdnadshavarens namn, Betalningsmottagare

Endast fader

Särskild förordnad förmyndare/god man

Vårdnadshavarens namn

Utdelningsadress(gata, nr, box)

Utdelningsadress(gata, nr, box)

Postnummer och postort

Postnummer och postort

Kontoförande bank

Clearingnummer

Namn

Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Kontonr

Vårdnadshavarens eller elevens underskrift om eleven är över 18 år och myndig.
Härmed försäkrar vi/jag att de uppgifter som är ifyllda är fullständiga och sanningsenliga.
Vi/jag har även tagit del av informationen som medföljer ansökan
Datum
Namnteckning
Datum

Namnteckning

Kommunens beslut

Beviljas ……………… kr per termin

Beslutsdatum

Avslag, motivering se baksidan på blanketten

Verksamhetschef underskrift

Utbetalning sker inom några veckor efter beslut som skickas hem som bekräftelse.
I samband med att du lämnar uppgifterna på blanketten medger du att barn- och utbildningsnämnden i Lomma kommun behandlar dessa personuppgifter om dig vid
behandling av din ansökan. Enligt §§26 och 28 personuppgiftslagen har du rätt att, på begäran, få information om och rättelse av de uppgifter som behandlas.

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID
Lärcentrum 234 81 LOMMA
Tel vx: 040 - 641 10 00

INFORMATION OM KONTANTBIDRAG
För att kunna få kontantbidrag krävs att:
• du är folkbokförd i Lomma kommun
• du får studiehjälp från CSN
• avståndet mellan hemmet och skolan är minst 6 km
• du inte har kvitterat ut busskort för samma termin
Kontantbidraget motsvarar värdet av ett busskort exklusive moms.
Bidraget är 2 500 kronor per termin.
Bidraget betalas ut vid ett tillfälle per termin, för vårterminen under mars månad och
för höstterminen under oktober månad. Utbetalningen sker till angivet konto
betalningsmottagare.
Om förutsättningarna för kontantbidrag ändras (ex studieavbrott, flyttning) är du
skyldig att anmäla detta. Den som felaktigt tar emot kontantbidrag kan bli
återbetalningsskyldig.
Ansökan måste vara inlämnad innan terminen är avslutad.
Ansökan skickas till:
Lomma kommun
Lärcentrum
234 81 LOMMA
Har du frågor kring kontantbidrag går det bra att kontakta oss på
tel 040-641 13 33 eller 040 641 14 40.

