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Härmed försäkras att jag tagit del av informationen, att de uppgifter som lämnats in i denna
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………………………………………

Datum

Handläggarens namnteckning
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ANVISNINGAR
ALLMÄNT

På denna blankett söks skolkort för dagliga resor mellan folkbokföringsadress och skola för gymnasielever som läser på annan skola än
Marks Gymnasieskola.
Ansökningsblanketten skickas till:
Marks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
511 80 KINNA
Elever som studerar på kommunal skola i Borås kommun gör ansökan om
skolkort på respektive skola.
Skolkort, som söks via Barn- och utbildningsförvaltningen, Marks kommun,
finns att hämtas i kommunhuset i centrala Kinna tidigast 12 augusti eller
tre arbetsdagar efter inkommande ansökan.

VILLKOR

* Eleven ska ha rätt till studiestöd och vara under 20 år.
* Eleven ska studera på heltid.
* Kortaste vägen till skolan ska vara minst 6 km.
* Inackorderingstillägg får inte utgå.

ÅTERKRAV

Vid beviljat inackorderingstillägg, icke påbörjade studier, avbrutna studier,
flyttning eller andra orsaker, ska skolkortet återlämnas till Barn- och
utbildningsförvaltningen omedelbart.
Eleven ansvarar för att kortet återlämnas, då eleven annars blir
återbetalningsskyldig enligt gällande månadstaxa.

GILTIGHET

Skolkortet gäller för obegränsat antal resor mellan kl. 04.00 – 19.00 på
buss och/eller tåg.

STÖLD, FÖRLUST Eleven kontaktar handläggare som spärrar kortet. Ersättningskort kan
hämtas inom en arbetsvecka. Under handläggningstiden kan ett tillfälligt
skolkort erhållas vilket ska återlämnas. En administrativ avgift om 200: betalas när det nya kortet hämtas.
UPPLYSNINGAR

Marks kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
511 80 KINNA
www.mark.se/gymnasiebidrag
Rose-Marie Carlsson
0320-21 74 09
0701-67 46 47
Rose-Marie.Carlsson@mark.se
Marks kommun behandlar personuppgifter om dig.
Se www.mark.se/bufgdpr.

