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Ansökan skickas till: 
Leksands gymnasium 
Inackorderingstillägg 
793 80 Leksand  

Ansökan om kontant resebidrag/tågkort/busskort 
Kontant resebidrag gäller elever som har 6 kilometer eller mer till skolan och inte kan erbjudas 
skolskjuts eller kollektivt färdmedel för resa till skola eller det är minst 6 km till hållplats för 
kollektivt färdmedel. 

Läsåret: Ansökan gäller ☐ Tågkort ☐ Busskort  ☐ Kontakt 

Elevens namn 

 

Personnummer 

Gatuadress Postnummer 

 

Ort 

 

Skola och ort Program 

 

Sträcka mellan bostad och skolan enkel resa (antal km) 

 

Sträcka mellan bostad och hållplats (antal km) 

Ange skoltider och busstider 
Veckodag Skolan 

börjar 
Buss 
avgår 

Tåg avgår Skolan 
slutar 

Tåg avgår Buss 
avgår 

Hemkomst 

Måndag        

Tisdag        

Onsdag        

Torsdag        

Fredag        

Övriga upplysningar (t.ex. väntetider eller bussbyten) 
 

 

 

Kontakt resebidrag ska utbetalas till (namn och adress) 
 

 

 

Vårdnadshavarens underskrift 
Datum 

 

 

Vårdnadshavarens underskrift Personnummer 

Information om behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen 
Leksands gymnasium behöver använda er och ditt barns personuppgifter för att kunna behandla er 
skolskjuts ärende. Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningen 6.1e. Uppgifterna används 
endast för administration av resekort. Er personuppgifter gallras efter 2 år. Er uppgifter förvaras i ett 
dokumenthanteringssystem vilket innebär att de kan kommer att lämnas ut till ett 
personuppgiftsbiträde vid teknisk behandling. Dina uppgifter kommer att delas med Dalatrafik för 
handläggning. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen.  
Du kan ha rätt enligt GDPR att få; ett registerutdrag, information om behandling av dina uppgifter, 
radera eller rätta uppgifter, ta med dig dina uppgifter, klaga till datainspektionen eller begära att 
behandlingen upphör genom att kontakta kommunens dataskyddsombud (kommun@leksand.se).  
 

Beslut 

Kontantbidrag/tågkort/busskort 

☐ Beviljas  ☐ Beviljas ej 

Rektorns underskrift 
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