
Frågor och svar om resebidraget 

● Jag läser vid Örebro universitet men är skriven i Hagfors kommun, kan även jag
söka?
Svar: Ja du kan söka om du läser på universitet utanför Värmland. Ersättningen är
dock alltid max 50% av den belopp som Värmlandstrafiks månadskort kostar.

● Hur mycket kan jag max få ersättning för per månad?
Svar: Du kan få ersatt 50% av dina reseutgifter, exempelvis kostar ett länskort för
vuxen 1575 kr- då får du 875 kr i ersättning. För bil är ersättningen 9,25 kr / mil, dock
max 875 kr / mnd.

● Räcker det att jag lämnar in antagningsbeskedet från skolan?
Svar: Nej, för att få resebidraget krävs det att du genomfört dina studier. Därför
behöver vi ett studieintyg från ditt lärosäte.

● Behöver jag ha godkänt i alla kurser för att kunna söka bidraget?
Svar: Nej, det behöver du inte. Så länge du har studerat under perioden kan du söka
resebidraget.

● Hur redovisar jag utgifter för resande med bil och hur mycket får jag ersatt per mil?
Svar: Utgifter för resande med bil redovisar du i en tabell eller excell-/kalkylark, spara
gärna ner det som en pdf. Ersättningen uppgår till 9,25 kr / mil.

● Kan jag även få ersättning för resande med annat bussbolag än Värmlandstrafik?
Svar: Ja, ersättningen gäller för alla bolag.

● Hur ska jag redovisa resor med buss?
Redovisa antal biljetter du köpt, i en tabell eller liknande. Detsamma gäller om du kört
bil, redovisa antalet resor. Du behöver inte skicka in kvitton.

● Jag bor i Karlstad men är folkbokförd i Hagfors, kan jag också få resebidrag?
Svar: Nej, bidraget riktar sig mot de som har sin huvudsakliga dygnsvila i Hagfors
kommun.

● Jag pendlar till Karlstad 1-2 dagar i veckan men studerar heltid på Karlstad
Universitet, kan jag söka resebidrag?
Svar: Ja, så länge du bedriver studier kan du söka resebidrag.



● Kan jag som studerar på folkhögskola söka bidraget?
Svar: Ja, resebidraget gäller eftergymnasiala studier vid högskola, universitet, 
yrkeshögskola eller folkhögskola.

● Kan jag få ersättning för andra typer av biljetter än månadskort eller årskort?
Svar: Ja, du kan söka för alla typer av biljetter

● Kan jag posta min ansökan till er?
Svar: Om   möjligt så föredrar vi att ansökan skickas in till oss elektroniskt. Det är 
säkrare, snabbare och miljövänligare. Men självklart, om det är smidigare för dig att 
skicka in dina ansökan till oss per post (eller komma in med dem) så hanterar vi 
såklart din ansökan. Posta ansökan och dokument till Hagfors kommun, Dalavägen 
10, 683 80 Hagfors (märk ditt kuvert med “Resebidrag”).

● Måste jag studera på heltid för att kunna söka resebidrag?
Nej, du som studerar deltid kan också söka.




