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Marks kommun 
Kommunledningskontoret 
511 80 KINNA 
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ANSÖKAN  
- Studeranderabatt på kollektivtrafiken

Skickas senast 31 juli för vårterminen och 28 februari för höstterminen till: 

Marks kommun, Kommunledningskontoret, Studeranderabatt, 511 80 KINNA 

Personuppgifter 
Namn Personnummer 

Bostadsadress Postnummer Ort

Telefon dagtid(även riktnummer) Alternativ telefon (även riktnummer) 

E-postadress

@ 

Uppgifter om högskolestudier 
Studieort Utbildning/kurs 

Högskola, namn 

Tidsperiod 
Ansökan avser termin och år 

Ange vilket/vilka färdsätt 

 Buss  Tåg Ange annat

Utbetalning 
Jag önskar få studentrabatten på följande konto 

Clearingnummer Kontonummer

Namnteckning 

Jag försäkrar att de uppgifter som lämnats i ansökan är riktiga. Jag har även tagit del av den information som finns på 
blanketten. Uppgifterna som finns i denna ansökan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Syftet med uppgifterna är 
att kunna fatta beslut om att utbetala studeranderabatt till dem som ansöker om och uppfyller de krav som ställs. 

Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande

Riktlinjer för studeranderabatt i kollektivtrafiken (kommunstyrelsen 2012-06-20, § 105): 

1. För att vara berättigad ska studenten bo och vara folkbokförd i Marks kommun. Kontroll sker mot kommunens invånarregister för att säkerställa att 
sökanden är folkbokförd i kommunen. 

2. Studenten ska studera vid högskola eller universitet. Rabatt beviljas inte för resor till gymnasieutbildningar, påbyggnadsutbildningar, komvux eller 
folkhögskoleutbildningar. 

3. Studenten ska dagpendla med kollektivtrafik mellan bostaden och studieorten. 

4. Ansökan om rabatt görs i slutet av varje termin. Ansökan kan göras fram till och med 28 februari för höstterminen och till och med 31 juli för vårterminen. 
Utbetalning sker tidigast 1 mars för höstterminen och 1 augusti för vårterminen. Ansökningsblankett finns på kommunens hemsida (mark.se) under menyval 
invånare och fliken kollektivtrafik. 

5. För att få rabatten ska studierna varit på heltid under terminen (1,5 hp/vecka under 20 veckor = 30 hp). Studieintyg bifogas ansökan där det framgår vilka 
studier som bedrivits under terminen. Godkända intyg är exempelvis underskrivet intyg från institution eller registreringsintyg.

6. Utbetalning, 1 500 kronor sker en gång per termin. Utbetalning sker till det i ansökan angivna kontonumret. Om studenten inte uppfyller samtliga krav, även 
efter komplettering, meddelas studenten skriftligt. 
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