
Fritidskortet subventioneras med 50 % av kostnaden mot uppvisande av kvitto. Subventionen gäller elever som är 
folkbokförda i Åmåls kommun. 
 
Fritidskortet kan köpas på Västtrafiks försäljningsställen till fullt pris och därefter kan eleven få halva priset i 
bidrag av Åmåls kommun. Pengarna sätts in på det konto som eleven uppger i ansökan. 
 
http://www.vasttrafik.se/#!/biljetter-priser/periodkort/vara-periodkort/periodkort-fritid/ 
 
Barn- och utbildningsnämnden har tilldelats 150 000 kronor för dessa bidrag. Bidrag kan inte utbetalas om 
budgeten är förbrukad. 

Ansökan 
Ansökan görs på blanketten ”Ansökan om bidrag till fritidskort”. Ansökan och kvitto (original) lämnas till 
skolexpeditionen eller skickas till:

Gymnasieskola: 
Karlbergsgymnasiet 
Schölinsgatan 7 
662 32  ÅMÅL

Grundskola: 
Kristinebergskolan 
Kristinebergsgatan 3 
662 36  ÅMÅL

Av ansökan ska det framgå om ansökan gäller första, andra, tredje eller fjärde fritidskortet under 2013. Fritidskortet 
gäller i 100 dagar och kommunen subventionerar inte  ersättningskort om eleven eventuellt förlorar sitt kort.

Utbetalning 
Bidrag utbetalas omkring den sista vardagen i respektive månad, om ansökan inkommit senast den 15:e.
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