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ANSÖKAN OM 
ANSLUTNINGSRESEBIDRAG  

Kom ihåg att ange kontonummer. 
 

 
 

 

Sökanden (sökandens målsman om sökanden ej är myndig) är skyldig att till FOKUS-förvaltningen, telefon  
0534-190 00 meddela ändringar som påverkar anslutningsresebidraget. 

Personuppgifter 

Elev, namn Personnummer 

            

Adress Postadress 

            

Elev, telefon Elev, e-postadress  

                   @                 

Målsman, namn Målsman, telefon  

            

Målsman, e-postadress   

            @            

Konto till vilket utbetalning önskas  

Bank, namn Kontonummer, inklusive clearing-nummer 

            

Utbildning 

Program Klass Skola, skolort 

                  

Tidsperiod för vilken anslutningsresebidrag söks 

Från och med, datum Till och med, datum Antal skolmånader 

                  

Anslutningsresa 

Du som söker busskort/kontantbidrag och har mer än 4 km mellan hemmet och hållplatsen har rätt att söka 
anslutningsresebidrag. 

Ange vägsträcka mellan bostaden och hållplatsen 

      

Härmed försäkras att uppgifterna är riktiga 

Ort och datum 

      

Sökande, namnteckning Namnförtydligande 

       

Målsman (om sökanden ej är myndig), namnteckning Namnförtydligande 

       
 

 
 

DALS-EDS 
KOMMUN 

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med GDPR.  
För vidare information se: https://www.dalsed.se/gdpr/ 

 

Läsåret 2022/2023 

Ansökan skickas snarast, dock senast den 29 juli 2022. 

https://www.dalsed.se/gdpr/
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INFORMATION OM BUSSKORT, INACKORDERINGS- KONTANT- OCH ANSLUTNINGSRESEBIDRAG 
 
Som gymnasieelev under 20 år, skriven i Dals-Eds kommun har man rätt att få busskort/kontantbidrag. 
Busskortet/kontantbidraget kan eventuellt kompletteras med anslutningsbidrag eller, om man är berättigad, ersättas 
med inackorderingsbidrag. Man kan också, under vissa villkor, vara berättigad till ett praktikbidrag. Alla fyra 
bidragen söks en gång per läsår, praktikbidraget dock i efterskott.  Bidragen grundar sig på att höstterminen är fyra och 
vårterminen fem månader lång. 
 
OBSERVERA att om du studerar på FRISKOLA, FOLKHÖGSKOLA, RIKSINTERNATSKOLOR OCH 
UTOMLANDSSTUDIER och bor på studieorten skall du söka inackorderingsbidrag genom Centrala 
studiestödsnämnden (CSN). 
 
Busskort 
kan man, om man har mer än 6 kilometer mellan hemmet och skolan, få som  
 Läsårskort, till elever i Åmål, Bengtsfors, Mellerud, Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan, beställes hos FOKUS-

förvaltningen och delas på kommunkontoret. Om du av någon orsak gör kontantutlägg för resa (t ex förlorat/glömt 
färdbevis eller inte inlämnat ansökan i tid) får du inte ersättning för utlägget. 

 
Kontantbidrag 
kan man få som 
 Pengar, motsvarande busskortets värde, exklusive moms.  Bidraget betalas ut varje månad i efterskott. Byte av 

busskort mot kontantbidrag kan inte göras under pågående termin. 
 
Anslutningsresebidrag 
Anslutningsbidraget, med 200 kronor per månad, är den berättigad till som har busskort/kontantbidrag och har mer än 
4 kilometer mellan hemmet och närmaste hållplats. Bidraget utbetalas månadsvis. 
 
Inackorderingsbidrag 
Inackorderingsbidrag beviljas om du på grund av lång eller tidskrävande resväg måste inackordera dig på skolorten. 
Inackorderingsbidraget är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresor. Det betalas ut månadsvis i 
efterskott.  En förutsättning för att bidraget skall beviljas är att du faktiskt är inackorderad på skolorten eller i dess 
närhet och inte får busskort/kontantbidrag. 
 
Du kan söka inackorderingsbidraget tom vårterminen det år Du fyller 20. För att bidraget skall beviljas krävs att du 
studerar på heltid.  Om du får praktiklön, lärlingslön eller liknande kan beloppet komma att minskas.  
 
Inackorderingsbidraget, som är på 1/30 av basbeloppet per månad (för närvarande 1590 kronor) beviljas om: 
1. Reseavståndet från hemmet till skolan är minst 80 kilometer. 
2. Avståndet mellan hemmet och skolan är mindre än 80 kilometer, men den totala restiden är minst 3 timmar per 

dag.  (restid = anslutningsrestid från hemmet till hållplatsen + tiden från att skjutsen lämnar hållplatsen till skolans 
ordinarie starttid + den tid som löper från skolans ordinarie sluttid tills skjutsen är vid hållplatsen + 
anslutningsrestid från hållplatsen till hemmet. Håltimme första eller sista lektionen för dagen inräknas inte i 
restiden. Anslutningsrestiden mellan hemmet och hållplatsen beräknas med 5 minuter per kilometer). 

3. Särskilda skäl, exempelvis intyg från gymnasieskolan som anger att eleven har undervisning på kvällstid eller att 
det förutsätts att eleverna kan träffas för övningar förlagda till kvällstid vilket medför att skjutsarna inte längre 
stämmer.  Sådant intyg skall bifogas ansökan. 

 
Utbetalningar  
Respektive bidrag utbetalas till konto som angivits på ansökan. 
 
Ändringar 
Sökanden är skyldig att till FOKUS-kansliet anmäla ändringar som påverkar bidraget. Om du inte anmäler ändring 
eller lämnar felaktiga uppgifter i ansökan blir du återbetalningsskyldig på hela det belopp som felaktigt utbetalats.  
 
 
 
Lycka till med Dina studier! 
 

 

 


