
  1. Personuppgifter
Efternamn

ANSÖKAN OM BUSSKORT  
FÖR STUDERANDE I ANNAN KOMMUN 

Förnamn Personnummer

Skolans namn Program/inriktning

Skolort Årskurs

  2. Uppgifter om utbildning

Datum Telefon

  3. Underskrift

Elevens underskrift 
(myndig)

Namnförtydligande

Datum Telefon

Vårdnadshavarens 
underskrift

Namnförtydligande

OrtPostnummerPostadress

Denna ansökan är undertecknad av (endera myndig elev eller vårdnadshavare)

Lämna eller skicka ansökningsblanketten till skolans handläggare

Adress:  
Karlbergsgymnasiet 
Expeditionen 
Schölinsgatan 7        
662 32 ÅMÅL

Barn- och utbildningsförvaltningen
Karlbergsgymnasiet

Skapad 2015-10-13

Webb
Schölinsgatan 7, 662 32 ÅMÅL 

Telefon   Adress    Bankgiro E-post Org.nr.  
991-2353  karlberg@amal.se 0532-172 11/172 06 212000-1587 karlbergsgymnasiet.se

Telefon



Skapad 2015-10-13

Webb
Schölinsgatan 7, 662 32 ÅMÅL 

Telefon   Adress    Bankgiro E-post Org.nr.  
991-2353  karlberg@amal.se 0532-172 11/172 06 212000-1587 karlbergsgymnasiet.se

INFORMATION ANGÅENDE BUSSKORT FÖR DIG SOM SKA STUDERA I 
ANNAN KOMMUN 

  

Ska du studera i Värmland och behöver ett busskort ska du göra en ansökan till Åmåls kommun.  

Busskortet gäller för ett läsår. Ny ansökan måste lämnas för varje nytt läsår. 

Får Du inackorderingsbidrag har Du inte rätt till busskort. 

Efter att ansökan lämnats in skickas busskortet hem till dig innan skolstart.  

  

Tänk på följande: 

• Busskortet är personligt  

• Busskortet är en värdehandling 

• På kortets baksida skriver du ditt namn 

  

  

Förvara det så att det inte böjs eller skadas. När du ska visa kortet för kortläsaren behöver du inte ta det ur 
kortfodralet. 

Om du förlorar ditt busskort eller om kortet blivit utsatt för åverkan/skada kontaktar du Karlbergsgymnasiets 
expedition. Ditt kort kommer då att spärras och ett nytt beställs. Du kommer därefter att faktureras 200 kr. 

Ansökan: 

Fyll i ansökningsblanketten och skicka eller lämna till Karlbergsgymnasiets expedition, Schölinsgatan 7, 
662 32 ÅMÅL. 
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