Ansökan om RESEBIDRAG
Fyll i blanketten digitalt,
eller texta med bläckpenna

Läsåret ___________ /____________

Personuppgifter

Personnummer (tio siffror)

Elevens förnamn

Elevens efternamn

Elevens folkbokföringsadress (Gatuadress, postnummer, postort)

Uppgifter om utbildning
Skolans namn

Uppgifter om resebidrag

Kontouppgifter för utbetalning

Det finns två typer av resebidrag. Du kan antingen ansöka om
resebidrag för resor till närmaste hållplats eller för resor till
skolan. Sätt ett kryss framför det resebidrag som du ansöker om.
På nästa sida kan du läsa vad som krävs för att få de olika
resebidragen.

Kontoinnehavarens/Betalningsmottagarens namn

Jag söker resebidrag för:
resor till närmaste hållplats

Kontoinnehavarens personnummer
Bank
Clearingnummer

resor till skolan
Kontonummer

Övriga upplysningar

Underskrift
Jag intygar att alla lämnade uppgifter är korrekta.
(Skickar du in ansökan digitalt räcker det att kryssa i denna ruta och fylla i datum).
Datum

Beslut (fylls i av VL)
Avstånd

Godkänd
Resebidrag (HT)
Resebidrag (VT)
Avslag

Namnförtydligande

Underskrift

Beslutsdatum

________ mån á ________ kr S:a
________ mån á ________ kr S:a

Signatur VL

________ kr
________ kr
Ansökan inlagd i dator (bockas)

Information om resebidrag
Det finns två typer av resebidrag. Du kan antingen få resebidrag för resor till närmaste hållplats eller för resor till skolan.
Resebidrag betalas ut två gånger per år, en gång för höstterminen och en gång för vårterminen.
Resebidrag för resor till närmaste hållplats
Du som bor i Hallstahammar, Surahammar eller Västerås kommun kan få resebidrag för resor till närmaste hållplats om
den ligger minst 6 km från din folkbokföringsadress. Bor du i Arboga, Fagersta, Kungsör, Norberg, Sala eller
Skinnskattebergs kommun kan du få resebidraget om du har 4 km eller längre till närmaste hållplats. Kom ihåg att du även
måste ansöka om fria skolresor för sträckan mellan din närmaste hållplats och skolan.
Resebidrag för resor till skolan
Du kan få resebidrag för resor till skolan om den ligger minst 6 km från din folkbokföringsadress och det inte är möjligt att
åka kollektivt till skolan. Samma villkor gäller för alla kommuner i Västmanland.
Bor du i Köpings kommun?
Om du bor i Köpings kommun ska du använda en särskild ansökningsblankett. Den beställer du genom att ringa
0221-25614 eller mejla gymnasieintagningKAK@koping.se.

Hur fyller jag i blanketten?
Fyll helst i ansökan digitalt (annars med bläckpenna) med alla uppgifter nedan:
Personuppgifter
Fyll i elevens förnamn, efternamn, personnummer och folkbokföringsadress. Fyll i alla uppgifter. Om du har ett så kallat
LMA-nummer istället för personnummer, så fyller du i tillsammans med med födelsedatum. Till exempel xx-xxxxxx/x
tillsammans med ÅÅÅÅMMDD (19650812). Folkbokföringsadress är den adress där du är skriven/folkbokförd. Det är bara
om du bor på inackorderingsadress, har dubbelt boende eller liknande som du fyller i en annan adress än
folkbokföringsadressen. Det är viktigt att du fyller i hela adressen med gatuadress, postnummer och postort.
Uppgifter om utbildning
Fyll i skolans namn.
Uppgifter om resebidrag
Sätt ett kryss i rutan framför det resebidrag som du vill ansöka om: resor till närmaste hållplats eller resor till skolan.
Kontouppgifter för utbetalning
För att kunna betala ut ditt bidrag måste vi ha dina kontouppgifter. Fyll i kontoinnehavarens/betalningsmottagarens
namn, personnummer, bank, clearingnummer och kontonummer. Det är viktigt att alla dessa uppgifter är ifyllda, annars
kan det dröja innan du får ersättningen.
Övriga upplysningar
Om du vill upplysa oss om något mer än det formuläret tar upp kan du skriva det här.
Underskrift
För att vi ska kunna behandla ansökan måste den vara underskriven av eleven själv eller en förälder. Skickar du in ansökan
digitalt skriver du under genom att fylla i datum och kryssa i rutan som intygar att du har lämnat korrekta uppgifter.
Namnunderskrift behövs inte då. Din underskrift innebär att du accepterar att uppgifterna lagras i skolkortsdatabasen och
att du försäkrar att uppgifterna är korrekta.

Hur skickar jag in ansökan?
Skicka den ifyllda blanketten via e-post till skolkort.ktf@regionvastmanland.se. Skriv "Ansökan om resebidrag" i
ämnesraden.
Om du inte kan skicka blanketten via e-post kan du skicka den med post till:
Kollektivtrafikförvaltningen
Att: Skolresor - Ansökan om resebidrag
Ängsgärdsgatan 12
721 30 Västerås

Mer information
Du hittar mer information på vl.se. Har du frågor kan du också kontakta VL på kundcenter.vl@regionvastmanland.se

