
Ansökan om matarskjutsbidrag Ankomststämpel 

 

 

Uppgifter om eleven 
Elevens efternamn Elevens förnamn Elevens personnummer 

Utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer Postort 

Folkbokföringskommun Telefon inklusive riktnummer 

Studieort och studietid 
Skolans namn/ort Utbildning (program/kurs) Årskurs 

Studietid fr o m Studietid t o m 

 

För vilken tid söks bidraget? 

Hela höstterminen 

 
 

Del av höstterminen 

 

 
Fr o m T o m 

Hela vårterminen Del av vårterminen 

Reseavstånd 

Fr o m T o m 

 

Kontouppgifter 
Namn på bank för insättning av inackorderingstillägg Clearingnummer Kontonummer 

Kontoinnehavarens efternamn Kontoinnehavarens förnamn 

Underskrift 
Myndig elev undertecknar själv ansökan. För omyndig elev undertecknar vårdnadshavare. 

Jag intygar att de uppgifter som lämnats är fullständiga och sanningsenliga. Jag har även tagit 
del av informationen på blankettens baksida om utbetalningstider och anmälningsskyldighet 
vid ändrade förhållanden. (Sätt kryss i rutan!) 

Datum Namnförtydligande Namnunderskrift 

Vårdnadshavarens adress om annan än elevens Postnummer Postort 

 

Beslut 

Beviljas 

Beviljas inte 

 
 
 
 

Belopp/månad 

 
Datum 

 
Handläggare 

 
Underskrift handläggare 

 
 

Skickas till: 

Akademi Båstad gymnasium 

Box 1135 

269 22 BÅSTAD 

Telefon 0431 - 777 50 

Båstads kommun 
 

 

Bildning och arbete 

Postadress :Box 1135, 269 22 BÅSTAD 

Besöksadress: Lyckan 7 

Telefon: 0431-770 00 (vx) 

Fax: 0431-771 32 

info@akademi.bastad.se 

www.bastad.se 

Avstånd mellan hemmet och närmaste uppsamlingsplats i kilometer 

Hållplatsens läge eller namn 

  Återställ formulär  

mailto:info@akademi.bastad.se
http://www.bastad.se/


Information rörande Ankomststämpel 

 

matarskjutsbidrag 
 
 
 

 
Enligt kommunens skolskjutsreglemente gäller följande förutsättningar: 

 
• Gymnasieelever som har längre färdväg än sex kilometer från bostad till 

uppsamlingsplats erhåller kilometerersättning enligt lagen om avdrag för 

kostnader för bilresor under förutsättning att kollektivtrafik ej kan nyttjas. 

 
• Ersättning utgår för enkel färdväg mellan bostad och uppsamlingsplats två 

gånger per skoldag. 

 
• Endast ett matarskjutsbidrag utbetalas per familj. 

 
• Bidraget sökes för ett läsår i taget och utbetalas en gång per termin. Bidraget 

kan inte sökas retroaktivt. 

 
• Vid ändrade förhållanden är man skyldig att snarast anmäla detta till Akademi 

Båstad Gymnasium telefon 0431-777 50. Utbetalade bidrag som grundar sig på 

felaktigt lämnade uppgifter kommer att återkrävas. 

 
• Rektor på Akademi Båstad Gymnasium beslutar om matarskjutsbidraget. 


