
 
Fyll i blanketten digitalt, eller 
texta tydligt med bläckpenna 

Ansökan om FRI SKOLRESA 
för gymnasieelever som har 6 km eller längre till skolan 

 
Läsåret  /   

Elevens personuppgifter (Fyll i ALLA uppgifter. Texta tydligt om du inte fyller i ansökan digitalt.) 

Förnamn Födelsedatum (ÅÅMMDD) och ev. nummer (XXXX)  

Efternamn LMA-nummer (om du saknar personnummer) 

Folkbokföringsadress Hemkommun 

Postnummer och ort Mobilnummer 

E-postadress Hemtelefon 

Uppgifter om utbildning 

Skolans namn Ort 

Övriga upplysningar (valfritt) 

 

 

Underskrift 

□ Jag intygar att alla lämnade uppgifter är korrekta. 
Datum Underskrift Namnförtydligande 

 
 

Beslut (Fylls i av VL) 

Avstånd Beslutsdatum Signatur VL 

□ Godkänd 
□ Kommun 
□ Län 

□ Avslag 
□ Avstånd mindre än 6 km 
□ Inte rätt till studiehjälp 

Typ Kortnummer □ Ansökan inlagd i dator 

 



 
 

Information om fri skolresa 
Om du saknar personnummer, har LMA-nummer eller vill ansöka för annat läsår än det som finns angivet i formuläret så ska du 
ansöka via denna blankett. Du vet väl om att du annars enkelt kan ansöka om fri skolresa digitalt, direkt på vl.se? Då får du ditt 
besked på en gång. Om du inte har möjlighet att söka digitalt via vl.se kan du förstås använda dig av den här blanketten istället. 
 
För att ha rätt till fri skolresa måste du uppfylla två grundvillkor. Den ena villkoret är att din dagliga färdväg mellan bostaden och 
skolan ska vara 6 km eller längre. När vi mäter färdvägen mäts de närmaste bil-, cykel- och gångvägar som är naturliga och rimliga 
att använda. Det andra villkoret är att du har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen. 
 
Handläggningstiden är två veckor. Svar skickas ut till de som har fått avslag på sin ansökan. Tänk på att du inte får ersättning för 
resor som du har betalt under handläggningstiden, så lämna in din ansökan i god tid. Du som ansökt i god tid före skolstart får ditt 
kort i skolan första skoldagen. Om du har ansökt efter skolstart kan hämta ditt kort hos VL:s Kundcenter Busspunkten om du går 
på en skola i Västerås. I länets övriga skolor vänder du dig till skolans expedition/reception. 
 
Vill du även ansöka om resebidrag? 
Det finns två typer av resebidrag som du kan ansöka om. Det ena är resebidrag för resor till närmaste hållplats som du kan få 
om du har minst 4 eller 6 km till närmaste hållplats. Vilket avstånd som gäller för dig beror på vilken kommun du bor i. Det 
andra är resebidrag för resor till skolan som du få om du har minst 6 km från din folkbokföringsadress till skolan och det är 
omöjligt att åka kollektivt den sträckan. 
 
För att ansöka om resebidrag fyller du i en separat ansökan "Ansökan om resebidrag" som du hittar på vl.se. 
Bor du i Köpings kommun? Då måste du beställa en särskild ansökningsblankett genom att ringa 0221- 254 10 eller mejla 
gymnasieintagningKAK@koping.se. 

Hur fyller jag i blanketten? 
Fyll i ansökan med alla uppgifter, helst digitalt men annars med bläckpenna. Om din ansökan är ofullständig kan den skickas 
tillbaka för kompletteringar, vilket innebär att det tar längre tid innan du får ditt skolkort. 
 
Elevens personuppgifter 
Fyll i alla uppgifter. Saknar du ett personnummer, fyller du i ditt födelsedatum på översta raden samt ditt LMA-nummer på raden 
under. Till exempel xx-xxxxxx/x tillsammans med ÅÅMMDD (010812). 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. 
 
Uppgifter om utbildning 
Fyll i skolans namn och orten där skolan ligger. 
 
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. Underskriften innebär 
att ni accepterar att uppgifterna lagras i skolkortsdatabasen och att ni försäkrar att uppgifterna är korrekta. 
 

Hur skickar jag in ansökan? 
Posta den ifyllda blanketten till nedanstående adress: 
 
Kollektivtrafikförvaltningen 
Att: Ansökan om fri skolresa 
Ängsgärdsgatan 12 
721 30 Västerås 
 
Mer information 
Du hittar mer information på vl.se under "Skola". Har du frågor kan du kontakta VL genom att mejla till 
kundcenter.vl@regionvastmanland.se eller ring 0771-22 40 00. 
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