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Regler för pendlingsbidrag för studerande vid 

universitet/högskola och yrkeshögskola 

 

För att ha rätt till bidrag om 50 % av biljettpriset ska man: 

 bo och vara folkbokförd i Gislaveds kommun 

 studera på heltid och i den takt som gäller för Centrala 

studiestödsnämndens (CSN) regler för studiemedel 

 dagpendla med kollektivtrafik till högskoleorten alternativt till 

praktikplats som genomförs under utbildningen 

 

Bidrag utgår under högst 10 terminer per student samt under angiven 

terminsperiod. 

Bidrag utgår inte för hemresor vid veckopendling. Bedömning görs vad som 

är rimligt pendlingsavstånd.  

Bidrag utgår inte heller för resor till gymnasieutbildningar, 

påbyggnadsutbildningar under högskolenivå, kommunal vuxenutbildning 

(KomVux), folkhögskoleutbildningar och motsvarande. 

Bidraget bygger på grundprincipen att det mest förmånliga alternativet vad 

gäller färdmedel och biljettyp ska väljas. Dock görs en bedömning där hänsyn 

också tas till att restiden är rimlig. 

 

Ansökan görs genom att: 

På den ansökningsblankett, som finns länkad på kommunens webbplats, fylla i 

de uppgifter som anges:  

o namn, personnummer, postadressadress samt e-mail-adress, 

telefonnummer 
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o uppgifter om universitet/högskola/yrkeshögskola och ort; program 

och antal poäng och/eller terminer/veckor/ som utbildningen avser, 

vilken termin i utbildningen som ansökan avser samt datum för 

terminsstart och -slut. 

o summerat belopp för utlägg för färdbevis som skickas med. 

o bank och ort samt kontonummer, till vilket bidrag ska betalas.  

o Underteckna ansökan 

 

Alternativt kan blanketten skrivas ut och fyllas i för hand 

 

Bifogas till ansökan  

Ett bevis om att angivet kontonummer tillhör den som söker.  

Exempelvis en kopia på del av ett kontoutdrag där både kontonummer och 

vem som är kontoinnehavare framgår. Detta behövs för att kunna göra en 

utbetalning. 

 

Ett studieintyg  

Studieintyget (ej registreringsintyg) ska visa att man går angiven utbildning 

och hur många högskolepoäng (eller motsvarande för yrkeshögskola) man 

uppnått för den termin man söker för. (Krav enligt ovan – CSN:s regler för 

studietakt för studiemedel; på heltid).  

 

Kvitto på köpta färdbevis i original.  

På kvittot ska kunna utläsas vilken typ av färdbevis som köpts och dess 

giltighetsperiod. Vid fall där det inte är möjligt behöver en form av reseintyg 

bifogas, som visar under vilken tidsperiod färdbeviset användes (till exempel 

ett inspektionskvitto i original). Inspektionskvittot fås vid första 

stämplingen/aktiveringen av biljetten. Köper du dina biljetter på nätet skriver 

du ut orderbekräftelsen där det framgår vilken biljett du har köpt och till 

vilket belopp. Dessutom måste ett reseintyg bifogas (exempelvis ett 

inspektionskvitto, se exempelbild nedan).  
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Skicka ansökan, intyg och kvitton (gärna upptejpade på A4-ark) 

som papperspost till:  

 

Gislaveds kommun,  

332 80 Gislaved 
 

Sista ansökningsdatum: 

 15 februari för höstterminen 

 1 augusti för vårterminen 

 Studieintyg kan kompletteras fram till 1 april för höstterminen samt 1 

oktober för vårterminen. 

 

Handläggning 

Bekräftelse på att ansökan kommer via e-post, liksom ev. begäran om 

kompletteringar. 

Intyg kan skickas via e-post (medan ansökan och kvitton på biljetter måste 

skickas in i original). 

Efter att komplett ansökan handlagts, skickas beslut om bidrag, via e-post. 

Därefter sker utbetalning till angivet bankkonto. 

 


