Ansökan om kontant resebidrag
Minsta avstånd för att erhålla resebidrag är sex kilometer. Du kan antingen erhålla resebidrag eller inackorderingstilllägg, aldrig både och.

Elev
Namn

Personnummer

Läsår

Folkbokföringsadress

Postnummer

Ort

Skola

Program/årskurs

Telefon

APL/arbete
APL-plats/arbetsgivare

Datum fr.o.m. – t.o.m.

APL-plats adress

Arbetstid

APL-plats postnummer och ort

Antal dagar

APL-plats telefon

Färdsätt

Mentor

Reseavstånd bostad – APL-plats (km) enkel väg

Intygas av mentor (allt ovan) namnteckning

Datum

Elevens namnteckning

Datum

Vårdnadshavarens namnteckning (för omyndig elev)

Namnförtydligande

Personnummer

Utbetalning
Utbetalning önskas till

Dagens datum

Eleven
Vårdnadshavaren
Om du inte anmäler ändrade förhållanden till din hemkommun kan du bli skyldig att återbetala det belopp
du felaktigt fått utbetalt.
Ansökan lämnas/skickas till:
Säters kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trafiksamordnare, Box 300, 783 27 Säter

Beslut
Kommunens beslut

Kr/månad, engångsbelopp

Beviljas
Datum

Underskrift beslutsfattare

Avslås med motivering (motivering bifogas)
Namnförtydligande

Beslutet får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Se nästa sida hur man överklagar.

Att överklaga till förvaltningsrätten
Om ni vill att förvaltningsrätten ska ta upp ert ärende, ska ni skriva ett överklagande där ni talar om varför ni anser
att beslutet ska ändras och vilken ändring ni vill ha. Tala om i brevet vilket beslut ni vill överklaga, t.ex. genom att
ange beslutets diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om vad ni vill att den ska pröva och
vad ni vill att rätten ska känna till och ta hänsyn till vid sin prövning.
Överklagandet ska dessutom innehålla:
 organisationsnummer (eller personnummer)
 postadress
 telefonnummer
 annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig
Kom ihåg att skriva under överklagandet.
Vart skickar jag överklagandet?
Om ni vill överklaga detta beslut skall ni skriva till Samhällsbyggnadsnämnden med adress:
Säters kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, Trafiksamordnare, Box 300, 783 27 Säter.
Samhällsbyggnadsnämnden måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
Annars kan överklagandet inte prövas. Samhällsbyggnadsnämnden sänder överklagandet vidare till förvaltningsrätten
för prövning. Det kostar inget att överklaga. Vid överklagande till Förvaltningsrätt, Kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen står du bara för dina egna kostnader och behöver inte betala motpartens om du förlorar.

På nästa sida kan du ta del av hur vi behandlar dina personuppgifter.

Information om personuppgiftsbehandling
Barn- och utbildningsnämnden i Säters kommun (organisationsnummer: 212000-2247) behandlar dina personuppgifter i syfte att administrera skolgång. Behandling av dina personuppgifter är en förutsättning för att enligt Skollagen
kunna erbjuda utbildning.
Vi registrerar de uppgifter som du lämnar i blanketten. Uppgifter kan också komma att inhämtas från folkbokföringsregistret för att ha ett uppdaterat adressregister.
Dina personuppgifter behandlas så länge vi har behov av att handlägga ditt ärende. Personuppgifterna sparas eller
gallras enligt en av barn- och utbildningsnämnden beslutad dokumenthanteringsplan.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Barn- och utbildningsnämnden har giltiga avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) med de företag som leverera datasystem
som används för att hantera dina personuppgifter.
Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som barn- och utbildningsnämnden behandlar. Kontakta i
så fall barn- och utbildningsnämnden och begära informationen.
Om du anser att vi behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse.
Du kontaktar barn- och utbildningsnämnden enligt nedan:
Säters kommun
Barn- och utbildningsnämnden
Box 300,
783 27 Säter.
Tfn 0225-552 00
E-post: bun@sater.se
Barn- och utbildningsnämndens dataskyddsombud:
Säters kommun
Att: Dataskyddsombud
Box 300
783 27 Säter.
Tfn 0225-550 00
E-post: dataskyddsombud@sater.se
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen (https://www.datainspektionen.se/).

