INFORMATION OM BIDRAG TILL DAGLIGA RESOR MELLAN BOSTAD
OCH SKOLA FÖR DIG MED HEMKOMMUN YSTAD
Allmänt
Hemkommunens ansvar för vissa elevresor till elever i gymnasieskolan.
Resebidraget är till för dagliga resor mellan bostad och skola.
Resebidraget utgår normalt i form av ett Jojokort skola för resa med kollektiva färdmedel. I
undantagsfall betalas det ut kontantbidrag. Kontantbidrag beviljas endast om förbindelser med
kollektivtrafik saknas helt.
Jojokort skola skickas hem innan skolstarten om ansökan skickats in i rätt tid
Vem är berättigad till resebidrag/Jojokort skola?
För att få resebidrag måste du uppfylla följande grundvillkor:
·
Du skall genomgå utbildning i gymnasieskolan/gymnasiesärskolan.
·
Du skall ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen d.v.s. längst t.o.m. första
kalenderhalvåret det år man fyller 20 år eller uppbär barnbidrag.
·
Din dagliga färdväg mellan bostad och skola skall vara minst 6 km enkel riktning,
avståndet mäts med hjälp av reseplanereraren på Skånetrafiken www.skanetrafiken.se
eller www.eniro.se.
·
Du får inte uppbära inackorderingsbidrag.
·
Om du är antagen som andrahandssökande har du inte rätt till inackorderingsstöd,
däremot utgår stöd till dagliga resor i form av resebidrag/Jojokort skola.
Ansökan med underskrift
Du måste lämna en underskriven ansökan på bifogad blankett som skall vara fullständigt ifylld för att
kunna behandlas.
För att få ditt jojokort skola till terminsstarten skall:
·

Elever som studerar/kommer att studera lämna in en ny ansökan inför varje läsår
senast 1 augusti. Ansökan skickas till Ystads kommun.

OBS! ANSÖKAN MÅSTE LÄMNAS IN INFÖR VARJE LÄSÅR
Ändrade omständigheter
Om du inte längre uppfyller villkoren för resebidrag, t ex genom flytt, avbrutna eller ej påbörjade studier
är du skyldig att genast lämna tillbaka kortet som du erhållit. Flyttar du till annan kommun ska du ansöka
om nytt resebidrag i din nya hemkommun.
Förlust av Jojokort skola
Jojokort skola är personligt och får ej användas av någon annan. Vid förlust av kortet görs anmälan till
Ystads kommun, som mot en avgift på 300 kronor utfärdar nytt kort.

Jojokort skola plus
Det finns möjlighet att köpa till funktionen Jojokort skola PLUS. Det kostar 1200 kronor för ett läsår
och med detta kan kortet användas hela dygnet alla dagar på läsåret. Kortet gäller fortfarande inte på
sommarlovet. Om man inte längre är berättigad till bidrag till dagliga resor, se avsnittet ändrade
omständigheter kommer den summa som Skånetrafiken betalar tillbaka för kortet att återbetalas. Om
man vill ha Jojokort skola PLUS anger man detta på blanketten tillsammans med en fakturaadress.
Fakturamottagaren måste vara över 18 år och godkänna faktureringen med sin underskrift. Det går att
köpa till Jojokortskola PLUS under hela läsåret.
UPPLYSNINGAR TILL RESPEKTIVE AVSNITT I BLANKETTEN
Personuppgifter
Samtliga uppgifter fylls i. Telefon och e-post är frivilligt och används endast för att vi ska kunna
kontakta er om ert kort blir upphittat.
Kontrollera att du lämnar rätt adress (folkbokföringsadress).
Skola och avstånd
Ange namn på den skola och utbildning du går på eller preliminärt kommit in på samt avstånd mellan
din folkbokföringsadress och skolan.
Ansökan
Ansökan lämnas en gång per läsår.
Ange om ansökan avser Jojokort skola eller kontantbidrag.
Huvudregeln är att resebidrag utgår i form av Jojokort skola. Saknas förbindelser helt kan ett
kontantbidrag utbetalas. Ange detta på blanketten.
Köpa till Jojokort skola PLUS
Fylls bara i om du vill köpa till tjänsten Jojokort skola PLUS.
Kontouppgifter
Observera att om ansökan gäller kontantbidrag är det vårdnadshavarens kontouppgifter som ska lämnas
om ansökan gäller omyndig elev.
Upplysningar
Förfrågningar kan göras på telefon 070 – 923 07 26.
Det är viktigt att ansökan lämnas in i rätt tid för att
kortet skall skickas hem innan terminsstart.
Ansökan skickas till:
Ystads kommun
Resor
Att: Malin Bennison
271 80 Ystad

Ansökan om bidrag till dagliga resor mellan bostad och skola

För elever på Gymnasial utbildning folkbokförda i Ystads kommun
PERSONUPPGIFTER
Förnamn:

Efternamn:

Personnummer (10 siffror):

Folkbokföringsadress:

Postnummer:

Ort:

Mobil- eller telefonnummer: frivilig

E-postadress: frivilig

SKOLA OCH AVSTÅND
Utbildning (program)

Skola:
Skolort:

Årskurs:

Avstånd mellan folkbokföringsadress och skola:

Avståndet kontrolleras på www.skanetrafiken.se eller www.eniro.se.

ANSÖKAN LÄSÅRET 2019/2020
Jag ansöker om:
Jojokort skola.
Jag har inte tillgång till kollektivtrafik och ansöker om kontantbidrag.
Kontantbidragstagarens namn:
Bank:

Mobil – eller telefonnummer:
Clearingnummer:

Kontonummer:

Om ansökan gäller för utbildning på folkhögskola eller motsvarande skall beslut om studiehjälp från CSN
bifogas ansökan!

KÖPA TILL JOJOKORT SKOLA PLUS
Jag vill köpa till:
Jojokortskola PLUS läsåret 19/20. Kostnad 1200 kr.
Fakturamottagaren måste vara minst 18 år.
Namn: (Fakturamottagare)
Adress:

Personnummer: (fakturamottagare)
Postnummer:

Ort:

Jag godkänner fakturering av Jojoskola PLUS:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Signatur fakturamottagare

UNDERSKRIFT
Härmed försäkras att lämnade uppgifter är sanningsenliga. Jag har tagit del av bestämmelserna
på informationsbladet och förbinder mig att återbetala kontantbidrag eller återlämna jojokort
skola om studierna upphör, ej påbörjas eller om villkoren för resebidrag inte längre uppfylls. Jag
är medveten om att den tillköpta tjänsten Jojoskola PLUS upphör om jag inte längre uppfyller
villkoren för resebidrag.
Ort och datum:
Underskrift:

Namnförtydligande:

Jojokort skola och Jojokortskola PLUS skickas med post till folkbokföringsadressen fram till
och med höstterminens start därefter går det även att hämta ut kortet.
Personuppgifter i denna ansökan samlas in för att kunna avgöra om kommunen är skyldig att
svara för elevresor enligt SFS 1991:110 och för att tillhandahålla stödet.
Telefon och e-post är frivilligt och används endast för att vi ska kunna kontakta er om ert kort blir
upphittat.
Personuppgifterna registreras i enlighet med GDPR.

