Ansökan om ersättning för
självskjuts för gymnasieelever
Ansökan gäller Ht/Vt år:

Datum för ansökan:

Namn

E-postadress

Adress

Personnummer

Postnr och postadress

Telefon

Gymnasieskola

Klass

Enligt schemat överstiger avståndet till hållplats 6 km vid följande restillfällen:
Måndag
Morgon
Eftermiddag
Tisdag
Morgon
Eftermiddag
Onsdag
Morgon
Eftermiddag
Torsdag
Morgon
Eftermiddag
Fredag
Morgon
Eftermiddag
Antal faktiska resor under terminen
OBS: Du får inte ersättning för de dagar du har varit sjuk eller av annan anledning inte varit i skolan.

Närmaste hållplats vid ovan redovisade restillfällen
Avstånd
Bankkonto dit ersättning ska utbetalas
Bank
Kontoinnehavarens namn
Övrig information

Vårdnadshavares namnteckning

Namnförtydligande

Myndig elevs namnteckning

Namnförtydligande

Om avståndet till busshållplatsen överstiger sex kilometer kan man efter ansökan få ersättning för självskjuts.
Ersättningen betalas ut retroaktivt terminsvis. Ansökan för höstterminen ska inkomma senast 28 februari och
ansökan för vårterminen ska inkomma senast 31 juli
Fordonsersättning utbetalas vid självskjuts till/från hållplats och i synnerliga fall vid ordinarie resa folkbokföringsadress - skola.
- Observera att om man blivit beviljad inackorderingstillägg, kan man inte få självskjutsersättning under samma period/läsår.

Ersättningen uppgår till följande belopp:
Bil: den statliga skattefria bilersättningen

Tvåhjuligt fordon: 20% av den statliga skattefria bilersättningen

Den fordonsersättning som utbetalas för en kalendermånad kan uppgå maximalt till 1/30 av basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring.

Blanketten sänds till: Skolskjutsansvarig, Barn- och utbildningsförvaltningen, 521 81 Falköping

Barn- och utbildningsnämnden

Behandling av personuppgifter
Personuppgifter som behandlas
Personnummer
Namn
Adress
Telefonnummer
E-post
Bankkonto

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter
som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen
Myndighetsutövning: En arbetsuppgift i samband med att myndighetsutövning
ska kunna utföras.

Lagringstid
10 år

Lämna klagomål om personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten lämnas i första hand till
Falköpings kommuns dataskyddsombud: dataskydd@falkoping.se och i andra
hand till tillsynsmyndigheten, Dataskyddsinspektionen.
Besök Datainspektionens hemsida
https://www.datainspektionen.se/vagledningar/fordig-som-privatperson/klagomaloch-tips för mer information om hur du lämnar klagomål.

Personuppgiftsansvarig
Barn - och utbildningsnämnden
barn.utb@falkoping.se

För mer information hur personuppgifter behandlas se kommunens webbplats
www.falkoping.se/dataskydd

