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INFORMATION TILL GYMNASIEELEVER INFÖR LÄSÅRET 2020/2021

•

BIFOGAD BLANKETT INNEHÅLLER TVÅ OLIKA
ANSÖKNINGSBLANKETTER

•

ENDAST EN SIDA SKA FYLLAS I - ANTINGEN ANSÖKAN OM
BUSSKORT/KONTANTSTÖD ELLER ANSÖKAN OM
INACKORDERINGSSTÖD

BUSSKORT


Gymnasieelever som har 6 km eller längre väg mellan bostad och skola, eller mellan bostad och närmaste
busshållplats, har rätt till busskort.



Fyll i blanketten ”Ansökan om busskort/kontantstöd”. Blanketten lämnas/skickas till Medborgarkontoret,
Timmervägen 12, 458 31 Färgelanda senast 2020-07-01.



Du som är berättigad till busskort får ett skolkort med områdesladdning ”Flerkommun” som gäller för resor
i alla kommuner inom Västra Götaland utom Ale södra (Bohus, Surte), Göteborg, Härryda Väst
(Mölnlycke), Kungsbacka, Kungälv tätort, Lerum, Mölndal, Partille och Öckerö.

•

Skolkortet ”Flerkommun” läsåret 2020/2021 gäller måndag – fredag kl 04.00 – 19.30 under perioderna:




•

2020-08-10 – 2020-12-23
2021-01-07 – 2021-06-18
2021-08-10 – 2021-09-15

(OBS - spara därför busskortet till höstterminsstarten 2021)

Skolkortet är giltigt under läsårets helgfria lovdagar och har obegränsat antal resor.

Från och med vecka 33 kommer det att finnas busskort för avhämtning på Medborgarkontoret.
Medborgarkontoret har öppet:
Måndag – Fredag

09.00 - 16.30

VÄND 

KONTANTSTÖD (i stället för busskort)
Gymnasieelev som är berättigad till busskort har möjlighet att i stället för busskort välja en ersättning s.k.
kontantstöd. Man har då möjlighet att använda ersättningen som man själv önskar, t.ex. köpa en annan variant
av månadskort som även kan användas på fritiden.
•

F.n. är beloppet 779 kr/månad x 9 mån = 7010 kr.

•

Kontantstödet utbetalas fyra månader på höstterminen (september-december) och fem månader på
vårterminen (januari-maj).

•

Utbetalning sker den 25e bankdagen i månaderna september t o m maj. Beloppet sätts in på det bankkonto
som anges i ansökan.



Fyll i blanketten ”Ansökan om busskort/kontantstöd” och kryssa i rutan för kontantstöd. Blanketten
lämnas/skickas till Medborgarkontoret, Timmervägen 12, 458 31 Färgelanda senast 2020-07-01.

INACKORDERINGSSTÖD


För att få inackorderingsstöd krävs att avståndet mellan bostad och studieort är minst 60 km eller att
avståndet till närmaste bussförbindelse är mer än 6 km. Man kan få inackorderingsstöd t.o.m. vårterminen
det år man fyller 20 år.



Inackorderingsstödet är ett bidrag till kostnaden för inackordering/resor och beviljas för ett läsår i taget.



F.n. är beloppet 1 577 kr/månad.



Inackorderingsstödet utbetalas fyra månader på höstterminen (september-december) och fem månader på
vårterminen (januari-maj). Utbetalning sker den 25e bankdagen i månaderna september t o m maj. Beloppet
sätts in på det bankkonto som anges i ansökan.



Fyll i blanketten ”Ansökan om inackorderingsstöd”. Blanketten lämnas/skickas till Medborgarkontoret,
Timmervägen 12, 458 31 Färgelanda, senast 2020-07-01.



Elever som går på fristående gymnasieskolor söker inackorderingsstöd hos CSN.



Ytterligare information finns i ”Riktlinjer för skolskjuts, elevresor och inackorderingsstöd i Färgelanda
kommun” som finns på kommunens hemsida: https://www.fargelanda.se

STUDIEAVBROTT/ÄNDRAD FOLKBOKFÖRINGSADRESS
Förändringar som studieavbrott, ändrad folkbokföringsadress eller andra förhållanden som medför att en elev
inte längre är berättigad till busskort/kontantstöd/inackorderingsstöd, ska omgående anmälas till Emily
Johansson, skolskjutshandläggare. Busskortet ska i sådana fall omedelbart återlämnas till Medborgarkontoret.
Ej berättigat kontantstöd/inackorderingsstöd kommer att återkrävas.

UPPLYSNINGAR
Medborgarkontoret
Emily Johansson, Skolskjutshandläggare

Tel. 0528 – 56 73 00
E-post: medborgarkontoret@fargelanda.se
Tel. 0528 – 56 72 03
E-post: Emily.johansson@fargelanda.se

