Ansökan om bidrag till dagliga resor mellan bostad och skola
för gymnasieelever folkbokförda i Sjöbo kommun – JoJo-kort Skola
Ansökningsdatum: ___________________

Ankomststämpel:

 Kortet hämtas på kommunkontoret (gäller alla som bor i Sjöbo)
 Skicka kortet för att: ________________________________________
Personuppgifter för gymnasieelev
Efternamn
Adress (gatuadress, c/o…)

ev. lght

Elevens hemkommun (mantalsskriven)

Förnamn

Personnummer (10 siffror)

Postnummer

Ortsnamn

Mobiltelefon (SMS) - TEXTA

E-postadress (skriv tydligt!)

Utbildning och skola
Skolans namn

Utbildning (program e d)

Skolort

Årskurs

Klass

Ansökan om JoJo-kort eller kontantbidrag
Ansökan avser
Hela läsåret ________/________

Del av läsår
fr.o.m. __________________ t.o.m. ________________
Avresa hållplats

Ankomst hållplats

Avstånd hem – skola (km)

Jag ansöker om kontantbidrag *
Se baksidan

Jag ansöker om JoJo Skola-kort
Övriga upplysningar
(fortsätt på blankettens baksida)

*) I Sjöbo kommun finns kontantbidrag bara i undantagsfall. Om du söker kontantbidrag så lämna de upplysningar som krävs på blankettens
baksida (se Villkor ansökan till dagliga resor). Lämna alla upplysningar som underlättar prövningen av din ansökan.

Underskrift(er)
Jag/vi försäkrar att uppgifterna är sanningsenliga. Jag har tagit del av/läst villkoren för JoJo Skola-kort (på papper
och/eller kommunens hemsida; PDF-dokument) och är medveten om att personuppgifterna behandlas i enlighet med dessa
villkor (GDPR). Jag (elev) förbinder sig att återlämna JoJo-kortet om studierna upphör, ej påbörjas eller om jag på annat
sätt ej längre uppfyller villkoren för resebidrag. Förälder till omyndig elev lämnar samma försäkran och förbindelse.
Namnunderskrift elev

Namnförtydligande elev (TEXTA)

Namnunderskrift vårdnadshavare

Namnförtydligande vårdnadshavare (TEXTA)

Ansökan om alternativkortet JoJo Skola PLUS
JoJo Skola PLUS-kort är ett alternativ till ordinarie skolkort. PLUS-kortet gäller dygnet runt, alla veckans dagar från höstterminens start till vårterminens slut (läs mer på Skånetrafikens och kommunens hemsida). Samma villkor och regler som tecknas med namnunderskrifter ovan
gäller för PLUS-kortet, men namnteckningar behövs en gång till för att bekräfta att villkoren för PLUS-kortet accepterats!
Kostnaden 600 kr/termin swishas till kommunens konto 123 037 6970. Kom ihåg: ’PLUS’ + namn + födelsedag (6 siffror) i meddelandefältet!
I augusti swishas 600 kr för höstterminen och i januari swishas 600 kr för vårterminen. Om du önskar betala på annat sätt kontakta
skolskjutssamordnare för instruktioner. Observera att JoJo-kortet kan delas ut först när kostnaden är betald. Inbetald kostnad återbetalas
inte! Inte ens om du måste återlämna kortet av någon anledning.

kryssa

Jag/Vi har swishat 600 kr för hösten (HT) och lovar att swisha 600 kr
till i januari för vårterminen (VT) till konto 123 037 6970.

Namnteckningar elev (+ vårdnadshavare):
jag/vi accepterar villkoren för PLUS-kortet.

Text i meddelandefältet (ordet ’PLUS’, elevens namn och elevens födelsedag (6 siffror):

Beslut (fylls i av kommunens handläggare)
Resebidrag med JoJo Skola/JoJo Skola PLUS
enligt ovan beviljas:

Datum och Signatur (delegation)

Eventuellt ärendenummer

Resebidrag avslås med motivering (se baksidan).

Datum

Eventuellt ärendenummer

(Beslutet fattas av familjenämndens arbetsutskott)

Blanketten skickas till: Sjöbo kommun, Skolskjutssamordnare, Gamla torg 10, 275 80 Sjöbo

Version april 2019

