Ansökan om resetillägg
-

för elever bosatta i Östra Göinge kommun

Gymnasieelever folkbokförda i Östra Göinge kommun och som har minst 4 km till närmaste
hållplats eller motsvarande kan ansöka om resetillägg. Detta bidrag beviljas i kombination med
skolbiljetten/resekortet.
Resetillägg söks för ett läsår i taget. För varje nytt läsår måste ny ansökan göras.
Läs informationssidorna som bifogas i slutet av ansökan, innan du fyller i din ansökan.
Elevens uppgifter
Efternamn och förnamn

Personnummer

Bostadsadress (gata, nr box, fack)

Mobiltelefon

Postnummer och ort

Studier
Skolans namn

Skolort

Utbildning (linje, program, kurs)

Årskurs

Klass

Studietid den första terminen som ansökan avser (ange år, månad, dag)

Fr.o.m.

T.o.m.

Studietid den andra terminen som ansökan avser (ange år, månad, dag)

Fr.o.m.

T.o.m.

Har skolbiljett/resekort:

Ja

Nej

Reseavstånd
Ange avstånd mellan hemmet (folkbokföringsadress) och närmaste busshållplats/motsvarande (endast om
avståndet överstiger 4 km)
Antal km enkel resa

Utbetalning
Utbetalning av beviljat resetillägg sker månadsvis under perioden september - maj. För utbetalning, ange
bank och bankkonto inklusive clearingnummer (är du osäker, kontakta din bank).
Bank

Ort

Clearingnummer

Kontonummer

Ansökan om resetillägg

Övriga upplysningar

Underskrift
Härmed försäkrar jag att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är fullständiga och sanningsenliga.
Jag har även tagit del av den information som medföljer blanketten om resetillägg, utbetalningsrutiner och
anmälningsplikt vid ändrade förhållanden.
Datum

Underskrift av myndig elev eller vårdnadshavare

Namnförtydligande

Ansökan skickas till:

Östra Göinge kommun
VO Utbildning och arbete
VO-administratör
Box 66
289 03 Broby
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Information

Läs detta innan du fyller i din ansökan!
Erhåller man skolbiljett/resekort och resetillägg kan man inte samtidigt erhålla inackorderingstillägg eller resebidrag. Bidraget för inackordering innehåller ett bidrag för resor till och från
hemmet.
OBS!
Resetillägg söks för ett läsår i taget.
Ansökningsblanketten ska skickas in senast 30 augusti för första utbetalning 25 september
(vardagen närmast). Om blanketten lämnas in efter detta datum, utbetalas pengar fr o m det
datum blanketten kommer in. Sökta bidrag beviljas inte retroaktivt för tidigare terminer.
Beslutet gäller läsårsvis, men kan hävas permanent eller under en period i förtid om eleven avbryter
sina studier eller inte längre har utgifter för resor och uppehälle.
Beslut beträffande resetillägg kan överklagas enligt kommunallagens regler om laglighetsprövning.

Anmälningsplikt
Elev är skyldig att meddela hemkommunen om förändringar som kan påverka kommunalt ekonomiskt
stöd (inackorderingstillägg, resetillägg och resebidrag för annat färdmedel än kollektivtrafik).
Kommunen kan komma att kräva återbetalning för elev som tagit emot bidrag som denne ej varit
berättigad till. Detta är ett myndighetsbeslut som kan överklagas.
Exempel på förändringar som kan påverka:
•

Elev byter folkbokföringsadress

•

Elev avbryter studierna

•

Elev inte längre har utgifter för resor och uppehälle

Information om hur Östra Göinge kommun hanterar dina personuppgifter finns på nästa sida.
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Information

Hur Östra Göinge kommun behandlar dina personuppgifter
Vi är måna om din integritet. Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att
handlägga din ansökan. Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna göra en bedömning i
ditt ärende.
Vi har fått dina personuppgifter genom dig, din vårdnadshavare eller annan som lämnat in
uppgifterna. Under hela den tid vi behandlar personuppgifterna följer vi de bestämmelser som
finns i lagstiftningen kring personuppgifter samt allmänna handlingar. Den rättsliga grunden för att
behandla dina personuppgifter är i det här fallet rättslig förpliktelse och myndighetsutövning. Dina
uppgifter kommer att sparas eller gallras enligt kommunens informations-/dokumenthanteringsplan.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de parter som behöver vara berörda för att vi
ska kunna handlägga ditt ärende. Vi kan därför komma att dela dina personuppgifter med en
tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra
dina uppgifter till ett land utanför EU, om inte undantag anges i dataskyddsförordningen.
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära
att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina
personuppgifter. En sådan begäran görs på därför avsedd blankett (finns på kommunens hemsida
och i kundtjänst på kommunhuset i Broby). Begäran lämnas in personligen på kommunhuset,
medtag giltig legitimation. Vid gemensam vårdnad, och begäran gäller barn, ska båda
vårdnadshavarna uppvisa legitimation när begäran lämnas.
Om du har frågor kan du kontakta oss: gdpr@ostragoinge.se eller Östra Göinge kommun,
Box 66, 289 03 Broby.
Har du synpunkter på kommunens behandling av dina personuppgifter når du vårt
dataskyddsombud på dataskydd@sydarkivera.se eller Sydarkivera, Box 182, 342 22 Alvesta.
Är du inte nöjd med kommunens svar på din kontakt, kan du vända dig till
Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål på Östra Göinge kommuns behandling av dina
personuppgifter.
Mer information om hur Östra Göinge kommun behandlar dina personuppgifter finns på
www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/
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