
Ansökan om ersättning för rese- och 
boendekostnader vid 
distansundervisning.   
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Barn-och utbildningsförvaltningen 

Elevens uppgifter 
Namn Personnummer 

Skola Utbildningsort 

Underlag från skolan 
 Intyg om närvaro vid den aktuella skolenheten 

 Schema eller liknande underlag som visar tid och plats för undervisning. 

Resekostnader 
 Jag reste med egen bil 

Totalt avstånd färdväg (ange i mil) 

 Jag reste på annat sätt, ange vilket: 

Kostnader för biljetter (bifoga kvitton) 

Boendekostnader 

 Jag behövde boende på grund av utbildningen 

Kostnader för boende (bifoga kvitton) 

Kontouppgifter 
Kontoinnehavare Kontonummer

Kontoinnehavarens adress Postnummer och postort  

Bank 

Underskrift 
 Myndig elev (elever som fyllt 18 år) 

 Vårdnadshavare (elever som inte har fyllt 18 år) 

Datum Namnteckning och namnförtydligande 

E-postadress Telefonnummer 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer och kontouppgifter.  
Syftet med en sådan behandling är för att kunna göra en säker identifiering och betala ut beviljad 
ersättning för resor och boende i samband med distansundervisning.   

Vi behöver samla in dina personuppgifter för att kunna göra en utbetalning. Vi tillämpar vid var tid 
gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den lagliga grunden för att 
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Barn-och utbildningsförvaltningen 

behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning utifrån Dataskyddsförordningen artikel 6 1 e. Dina 
uppgifter kommer att sparas i fem år i enlighet med barn- och utbildningsnämndens 
informationshanteringsplan.  

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med kommunstyrelsens ekonomiavdelning i Håbo kommun 
för att kunna göra utbetalningar.  

Personuppgiftsansvarig är barn- och utbildningsnämnden, Centrumleden 1, 746 80 Bålsta.  

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära 
rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller 
begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kommun@habo.se eller 
0171-525 00. Du når vårt dataskyddsombud på kommun@habo.se eller 0171-525 00. Om du har 
klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten 
Datainspektionen. 

Läs mer om dina rättigheter och hur Håbo kommun hanterar personuppgifter på habo.se/personuppgifter.  
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