
Elevens efternamn Förnamn  Personnummer

Hemadress (postadress, postnr och ort) Telefonnumer

Skolans namn Utbildning, program, linje

Skolort Årskurs/klass

Betalningsmottagarens namn (elev eller förälder) Bankkontonummer

Utdelningsadress (postadress, postnr och ort Bankens namn

Närmaste färdväg bostad-utbildningsställe avstånd km 
(enkel väg)

Avstånd bostad - avresestation/hållplats km (enkel väg)

Avresestation/hållplats Ankomststation/hållplats

1. Person- 
uppgifter

2. Uppgifter om 
utbildning

3. Uppgifter för 
utbetalning

4. Uppgifter om 
färdväg och 
färdsätt

5. Praktikresor 

6. Underskrift

7. Beslut (ifylles 
av kommunens 
handläggare) 

Färdsätt (buss eller tåg linjenummer)

Praktik tidsperiod fr o m - t o m Avstånd bostad - praktikplats

Resdagar under veckan (ange veckodagar) Praktikplatsens namn

Praktikplatsens adress

Övriga upplysningar

Namnunderskrift Namnunderskrift

Namnförtydligande Namnförtydligande

Resebidrag beviljas för (läsåret, hösttermin, vårtermin eller annan period) Värmlandskortnummer

Datum Telnummer Datum Telefonnummer

Anslutningsresor bostad - 
hållplats

Höstterminen Vårterminen Summa totalt

.............mån x ........... kr .............mån x ........... kr  ............................. kr
Kontant bidrag för enskild 
resa

Höstterminen Vårterminen Summa totalt

.............mån x ........... kr .............mån x ........... kr  ............................. kr
Avslag. Motivering.

Datum Handläggarens underskrift Telefonnummer

Ansökan om resebidrag läsåret 2017/18

Elevens efternamn Förnamn  Personnummer

Hemadress (postadress, postnr och ort) Telefonnumer

Skolans namn Utbildning, program, linje

Skolort Årskurs/klass

Betalningsmottagarens namn (elev eller förälder) Bankkontonummer

Utdelningsadress (postadress, postnr och ort Bankens namn

Närmaste färdväg bostad-utbildningsställe avstånd km 
(enkel väg)

Avstånd bostad - avresestation/hållplats km (enkel väg)

Avresestation/hållplats Ankomststation/hållplats

1. Person- 
uppgifter

2. Uppgifter om 
utbildning

3. Uppgifter för 
utbetalning

4. Uppgifter om 
färdväg och 
färdsätt

5. Praktikresor 

6. Underskrift

7. Beslut (ifylles 
av kommunens 
handläggare) 

Färdsätt (buss eller tåg linjenummer)

Praktik tidsperiod fr o m - t o m Avstånd bostad - praktikplats

Resdagar under veckan (ange veckodagar) Praktikplatsens namn

Praktikplatsens adress

Övriga upplysningar

Namnunderskrift Namnunderskrift

Namnförtydligande Namnförtydligande

Resebidrag beviljas för (läsåret, hösttermin, vårtermin eller annan period) Värmlandskortnummer

Datum Telnummer Datum Telefonnummer

Anslutningsresor bostad - 
hållplats

Höstterminen Vårterminen Summa totalt

.............mån x ........... kr .............mån x ........... kr  ............................. kr
Kontant bidrag för enskild 
resa

Höstterminen Vårterminen Summa totalt

.............mån x ........... kr .............mån x ........... kr  ............................. kr
Avslag. Motivering.

Datum Handläggarens underskrift Telefonnummer

Ansökan om resebidrag läsåret 2017/18

Ansökan om resebidrag läsåret 2018/2019

ANSVAR KONTO VERKSAMHET AKTIVITET MOTPART BESLUTSATTEST

211 701     4504 376 86



Förklaringar till blanketten
På den här blanketten ansöker du om färdbevis eller i 
vissa fall kontantbidrag för dagliga resor till gymnasi-
al utbildning inom Värmlands län.

Du lämnar in din ansökan till hemkommunens  
handläggare av resebidrag. Gör detta så tidigt som 
möjligt. Observera att du själv får betala dina resor 
till och från skolan innan du fått ditt färdbevis. 

Om förutsättningarna förändras och du inte längre 
uppfyller villkoren för resebidrag, till exempel om 
du avbryter dina studier eller flyttar måste du lämna 
tillbaka färdbeviset till hemkommunens handläggare. 

• Personuppgifter. Fyll i komplett bostadsadress 
(där du är folkbokförd). Alltså inte enbart box, 
fack eller postlåda – vi behöver även veta  
gatunamn och nummer eller gårdsnamn

• Uppgifter om utbildning. Fyll i skolans namn, 
skolort, vilket gymnasialt program du läser och 
årskurs/klass

• Uppgifter för utbetalning. Fyll i utbetalnings- 
adress (för ersättning till de elever som är  
berättigade till kontantersättning). Ange bankens 
namn, clearing nummer och ditt kontonummer

• Uppgifter om färdväg och färdsätt. För att du ska 
vara berättigad till färdbevis krävs att den  
närmaste färdväg (bilväg, cykelväg eller gångväg) 
mellan bostad och utbildningsställe är minst sex 
kilometer

• Underskrift. Underskrift innebär försäkran om 
att lämnade uppgifter är sanningsenliga. Om 
medvetet felaktiga eller vilseledande uppgifter 
lämnas i ansökan (eller vid utkvittering av färd-
bevis) blir du ersättningsskyldig enligt gällande 
gymnasieladdningspris

Vem har rätt till resebidrag? 
• Du som är född 1999 eller senare
• Du som ska läsa på heltid
• Du som har minst sex kilometer (kortaste vägen) 

till skolan
• Du som går en utbildningen som är minst åtta 

veckor
• Du ska vara inskriven i gymnasieskola, folkhög-

skola eller annan utbildning på gymnasial nivå. 
Du lämnar in ansökan om resebidrag till hem-
kommunens handläggare. 

Gymnasieladdning 
Kan du åka buss eller tåg till skolan kommer du att 
från din hemkommun få ett färdbevis i form av  
Värmlandskort med gymnasieladdning utan kostnad. 
Gymnasieladdningen gäller i hela länet, dygnet runt, 
alla dagar i veckan under perioden  
15 augusti- 21 december 2018 och  
9 januari- 12 juni 2018.

Första dagarna på terminen
Om du inte hunnit få ditt Värmlandskort med gymna-
sieladdning innan skolstart, får du själv bekosta resor 
till och från skolan. 

Giltighetsbevis och kvitto 
När du får ditt Värmlandskort med gymnasieladdning 
ska det kombineras med giltighetsbeviset. Fyll i  
kortets nummer tillsammas med dina personuppgif-
ter på giltighetsbeviset och förvara dem tillsammans. 
Du kan spara en bild på det fullständigt ifyllda giltig-
hetsbeviset i mobilen. Tänk på att ha mobilen laddad 
så att du kan visa upp giltighetsbeviset på begäran. 
Kvittot som du får tillsammans med gymnasieladd-
ningen ska du också spara. Det visar du upp när du 
åker tåg eller annat fordon som inte har utrustning att 
läsa Värmlandskortet. 

Bidrag för anslutningsresa
Om färdvägen till närmaste buss- eller tåghållplats är 
minst sex kilometer kan du, förutom Värmlandskortet, 
även ansöka om bidrag för anslutningsresa. 

Kontant resebidrag
 Om du inte kan åka buss eller tåg till och från skolan 
eller om din färdväg till närmaste buss- eller tåg-
hållplats är minst tio kilometer, kan du ansöka om 
kontant resebidrag istället för Värmlandskort med 
gymnasieladdning. Hur mycket du får i bidrag beror 
på avståndet mellan bostaden och skolan. 

Borttappat eller stulet kort? 
Om du tappar bort ditt kort eller om det blir stulet, 
hjälper kommunens handläggare dig. Kortnumret 
spärras och du får ett nytt kort. Det nya kortet kostar 
200 kronor. 

Felaktigt utdelade kort eller kontant bi-
drag, avbrutna studier eller flytt 
Om du tar emot ett kort trots att du inte uppfyller 
villkoren (se rubriken Vem har rätt till resebidrag) eller 
på vilseledande uppgifter i ansökan kommer du att 
krävas på full betalning för den tid som du har haft 
kortet eller, i fall där kontant resebidrag utbetalats, 
krävas på hela beloppet. Om du avbryter studierna, 
flyttar eller får inackorderingstillägg, måste du senast 
dagen efter förändringen lämna tillbaka kortet till 
handläggaren. Kontant resebidrag skall återbetalas i 
förhållande till tiden. Kontakta i båda fallen handläg-
garen.

Tänk på att du inte få ta emot inackorderingstillägg 
och Värmlandskort med gymnasieladdning eller rese-
bidrag samtidigt. 


