Ansökan om skolkort för dagliga resor vid
gymnasiestudier utanför Göteborgsregionen.
Enbart för elever folkbokförda i Mölndal.

Information
I Göteborgsregionen ingår: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum,
Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.
Personuppgifter
Efternamn

Tilltalsnamn

Personnummer (10 siffror)

Folkbokföringsadress

Postnummer och ort

Mobil- eller telefonnummer

Uppgifter om skola
Skola (där huvudsaklig undervisning sker)

Ansökan avger läsåret

Program

Årskurs

Underskrift
Myndig elev undertecknar ansökan. För omyndig elev undertecknas ansökan av vårdnadshavaren.
Härmed försäkras att lämnade uppgifter är sanningsenliga.
Jag har tagit del av bestämmelserna på kommunens hemsida, www.molndal.se /startsida/utbildning-ochbarnomsorg/gymnasium/skolkort-gymnasieelever. Därmed förbinder jag mig att återlämna kortet om
studierna upphör, ej påbörjas eller om villkoren för skolresor inte längre uppfylls. Jag kommer INTE att söka
inackorderingstillägg.
Namnteckning

Datum

Namnförtydligande

Denna ansökan ska kompletteras med skolans uppgifter och stämpel enligt nedan.
Inför skolstarten kan du få ett tillfälligt skolkort som gäller till 15 september. Skicka då ditt
antagningsbesked till adressen nedan.
Skolans stämpel, underskrift och datum
Fylls i av skolan.
Härmed försäkras att eleven går på angiven utbildning.
Datum

Skolans stämpel

Namnteckning

Telefon

Ansökan resp. antagningsbesked skickas till:
Mölndals stad
Utbildningsförvaltningen
431 82 Mölndal
Eller mailas till:
skolkort.gymnasium@molndal.se

Har du frågor?
Kontakta Nina Zarei
Telefon: 031-315 30 22
Epost: skolkort.gymnasium@molndal.se

'Besöksadress: Stadshuset, Göteborgsvägen 11–17 Postadress: Mölndals stad, 431 82 Mölndal
Telefon: 031-315 10 00

E-post: stad@molndal.se

Beslut
Fylls i av utbildningsförvaltningen
Skolkort beviljas för läsåret:

Skolkort beviljas ej.
Orsak:

Beslutsdatum

Underskrift

Överklagandehänvisning
Om Ni inte är nöjd med detta beslut kan det överklagas till Förvaltningsrätten i Göteborg.
I överklagandet skall Ni ange vilket beslut som överklagas och varför Ni anser det vara
felaktigt. Skrivelse ska ställas till Förvaltningsrätten i Göteborg men skickas in till:
Mölndals Stad
Utbildningsförvaltningen
431 82 MÖLNDAL
Skrivelsen måste vara oss tillhanda senast tre veckor efter det att Ni tagit del av beslutet.
Utbildningsförvaltningen sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Göteborg för
prövning, om utbildningsförvaltningen eller utbildningsnämnden inte själv ändrar beslutet på
det sätt Ni begärt.
Om något är oklart eller om Ni har några frågor kan Ni vända Er till utbildningsförvaltningen
på telefon 031-315 30 22 eller e-post: utbildning@molndal.se.

'Besöksadress: Stadshuset, Göteborgsvägen 11–17 Postadress: Mölndals stad, 431 82 Mölndal
Telefon: 031-315 10 00

E-post: stad@molndal.se

