Information om kontantersättning
Kontantersättning kan du söka för att få betalt för de faktiska kostnaderna för resa mellan
bostad och närmaste busshållplats.
Kontantersättning söks i slutet av varje termin.
Om du väljer att använda dig av Blekingetrafikens Öppen närtrafik
http://blekingetrafiken.se , bifogar du kvittona för taxiresorna. Fyll i specifikationen med
datum och tid då resorna gjordes.
Om du väljer att köra bil och söka milersättning fyller du i specifikationen med datum och
tid då resorna gjordes, samt avstånd. Skatteverkets belopp när det gäller avdrag för
arbetsresor med egen bil tillämpas vid kontantersättning för resa med bil.
Du får betalt för de faktiska kostnaderna, dock högst 1/30 av aktuellt prisbasbelopp/hel
kalendermånad, läsårskortet inkluderat.
För att kontantersättning ska beviljas gäller att





du är folkbokförd i Karlskrona kommun
du är berättigad till studiebidrag enligt studiestödslagen
du är heltidsstuderande på gymnasial utbildning
din närmaste busshållplats ligger minst 4 km från hemmet

Kontantersättning erhålls längst till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Återbetalning
Du är alltid ansvarig för att meddela ändrade förhållanden, till exempel byte till
inackorderingstillägg, studieavbrott, byte av skola, byte av adress eller annan orsak som
gör att villkoren för denna ersättning ändras. Detta för att du ska slippa bli
återbetalningsskyldig i efterhand.
Om du har frågor eller vill meddela förändringar, kontakta Marie Eriksson på tel. 0455-30
36 18 eller mail till marie.eriksson2@karlskrona.se

Skicka ansökan till:
Kunskapsförvaltningen
Marie Eriksson
37183 Karlskrona

Kunskapsförvaltningen
Adress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-postadress

37183 Karlskrona

Östra Hamngatan 7 B

0455-30 30 00

0455-30 30 30

kunskapsforvaltningen@karlskrona.se

ANSÖKAN OM KONTANTERSÄTTNING
RESA MELLAN BOSTAD OCH NÄRMASTE BUSSHÅLLPLATS
Elevens personuppgifter
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Adress

Postnummer

Postadress

Telefon

E-post

Uppgifter om utbildningen
Skolans namn

Skolort

Telefon

Program

Årskurs

Klass

Fr o m

Tom

Studierna beräknas vara avslutade

Uppgifter om daglig resa
Busshållplats närmast folkbokföringsadressen

Busslinje nr

Avstånd mellan hem och busshållplats

Jag har läsårskort idag
o Ja
o Nej
Uppgifter om betalningsmottagare
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Adress

Postnummer

Postadress

Telefon

E-post

Kontoförande bank

Kontonummer inkl clearingnummer

___________________________________________________
Datum och underskrift (Vårdnadshavares vid omyndig elev)
Kunskapsförvaltningen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen. De personuppgifter som lämnas i denna handling behandlas
av Kunskapsförvaltningen för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga detta ärende.

Överklagandehänvisning
Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga inom tre veckor från det du fick ta del av beslutet.
Överklagandet ska vara skriftligt och vara ställt till förvaltningsrätten i Växjö, men skickas in till Karlskrona
kommun, Kunskapsförvaltningen, 37183 Karlskrona. Ange i brevet vilket beslut du överklagar, vilken ändring i
beslutet du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras.

Kunskapsförvaltningen
Adress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-postadress

37183 Karlskrona

Östra Hamngatan 7 B

0455-30 30 00

0455-30 30 30

kunskapsforvaltningen@karlskrona.se

Specifikation av resor
Datum

Tidpunkt

Antal kilometer (vid ansökan om milersättning)

Kunskapsförvaltningen
Adress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-postadress

37183 Karlskrona

Östra Hamngatan 7 B

0455-30 30 00

0455-30 30 30

kunskapsforvaltningen@karlskrona.se

