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[Normerande]
Policy – Vår hållning, övergripande
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[Aktiverande]
Strategi – Avgörande vägval och strategiområden från fullmäktigeberedningar
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Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar
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1

Bakgrund

Rabatt på bussresor för högskolestuderande beslutades av kommunstyrelsen 2001-01-04.
Beslutet innebar att det var möjligt för elever, som studerade på heltid, att ansöka om
rabatterade bussresor till och ifrån högskoleutbildningar i Borås respektive Jönköping. Enligt
beslutet gavs även uppdraget att fastställa de kompletterande regler som kan komma att
erfordras för att Ulricehamns kommun ska kunna erbjuda denna möjlighet.
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Syfte

Syftet med regler för bidrag för resekostnader vid högskolestudier är att klargöra vilka elever
som har rätt till bidrag från Ulricehamns kommun för deras resekostnader med
kollektivtrafik till och ifrån högskoleorten.
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Rätt att erhålla bidrag

Bidraget för resekostnader är ett pendlingsbidrag för den som studerar på heltid på
universitet, högskola eller yrkeshögskola. Bidraget gäller inte vuxenstudier på gymnasienivå.
Bidraget för resekostnader omfattar 50% av kostnaden som den studerande haft för att lösa
periodkort/månadskort i kollektivtrafiken.
Bidrag för resekostnader gäller under terminstider, hösttermin september- december och
vårtermin januari- maj, maximalt nio månader per år.
Bidrag för resekostnader är möjligt för en studerande att ansöka om för maximalt tio
terminer.
För att vara berättigad till bidrag för resekostnader gäller att studerande:
•

är boende och folkbokförd i Ulricehamns kommun. Kontroll av folkbokföringsadress
sker hos Skatteverket.

•

bedriver högskolestudier på heltid.

•

dagpendlar med kollektivtrafik till högskoleorten.

För att erhålla bidrag för resekostnader ska den studerande:
•

lämna in ansökan till angiven adress

•

uppvisa registreringsintyg/studieintyg, där det framgår att studierna bedrivs på heltid
samt terminens längd/terminens början-och slutdatum. Antagningsbesked godtas ej.

•

uppvisa kvitton för periodkort/ månadskort för de månader som bidraget för
resekostnader söks för. Enkelbiljetter godtas ej.
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Ansökan med tillhörande handlingar ska vara inkomna till Ulricehamns kommun för
behandling:
för vårterminen, senast den 20 juni
för höstterminen, senast 25 december
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Finansiering

Ulricehamns kommun beviljar bidrag till kompletta ansökningar under förutsättningen att
medel finns budgeterade för ändamålet. Då de budgeterade medlen är slut kommer inte
bidrag att betalas ut. Först till kvarn gäller för dem som söker bidraget.
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