
BUSSKORTSANSÖKAN 
- Inför nästkommande läsår på gymnasiet - 

En guide till grundskolor, gymnasieskolor och kommuner



Busskortsansökan i Kunskapsförbundet 
Elever folkbokförda inom Trollhättan och Vänersborgs kommun har möjlighet 
att ansöka om busskort, kontantersättning eller anslutningsbidrag från Kun-
skapsförbundet Väst. Elever folkbokförda i någon annan kommun, men som 
är inskrivna på ett gymnasium i Vänersborg eller Trollhättan, måste vända sig 
till sin hemkommun för att ansöka om busskort. 

För att få ansökan beviljad måste följande villkor uppfyllas:
• eleven ska vara/bli inskriven på en gymnasieskola
• eleven är folkbokförd i Trollhättan, eller Vänersborgs kommun
• kortaste vägen mellan folkbokföringsadressen och gymnasieskolan ska vara minst 6

km.

OBS! Berättigat busskort/kontantersättning/anslutningsbidrag gäller som 
längst till och med vårterminen det år eleven fyller 20. 

Kortet gäller även de första veckorna nästkommande läsår ( Från och med 
10/8 till och med 5/9). Därför är det viktigt att spara busskortet över 
sommaren i väntan på det nya busskortet.
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Ansökan görs på kunskapsforbundet.se/busskort. Skicka in ansökan senast 
8/7 för att vara garanterad ett busskort till skolstarten för nästa läsår.



INFORMATION: GRUNDSKOLOR

INFORMATION: KOMMUNER & GYMNASIESKOLOR

Du som hanterar busskortshandläggning på en grundskola i Trollhättan eller 
Vänersborg informerar blivande gymnasieelever och vårdnadshavare om 
hur man går till väga för att få busskort, kontantersättning eller 
anslutningsbidrag. 

Blivande årskurs 1
Ansökan för elever som ska börja årskurs 1 på gymnasiet görs på vår webb: 
www.kunskapsforbundet.se/busskort

Kunskapsförbundet Väst handlägger busskort, kontantersättning och an-
slutningsbidrag till alla elever som är folkbokförda i Trollhättan och Väners-
borgs kommun, oavsett vilken gymnasieskola eleven läser vid. 

Kunskapsförbundet Väst står för hela processen. Från beställning, hand-
läggning, beslut till utlämning, oavsett vilken gymnasieskola det gäller. Vi 
ber er därför att hänvisa elever till oss vid busskortsansökan, vi tar inte 
emot fakturor för busskort från andra gymnasieskolor. 

Årskurs 2 och 3
Elever inskrivna på Magnus Åbergsgymnasiet, Birger Sjöberggymnasiet och 
Nils Ericsonsgymnasiet behöver inte göra någon ny ansökan om de haft 
busskort tidigare läsår, dessa kommer att registreras automatiskt. Har man 
däremot inte haft busskort tidigare behöver man göra en ansökan. Elever 
som är inskrivna på någon annan gymnasieskola, men som är folkbokförda i 
Trollhättan, eller Vänersborgs kommun måste ansöka om nytt busskort 
varje läsår. 

Ansökan görs på www.kunskapsforbundet.se/busskort

Vid frågor nås vi på mejladress: adm.busskort@kunskapsforbundet.se
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