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Information till dig som behöver resekort, resetillägg eller 
inackorderingsbidrag

Ansöka om resekort kan de elever göra, som är folkbokförda i Ängelholms kommun, som ska studera på en 
gymnasial utbildning och har minst 6 km resväg till skolan. Det gäller både elever som studerar på annan ort 
(gäller även friskola) och elever som studerar på Ängelholms Gymnasieskola (Rönnegymnasiet och Valhall 
College). Alla elever som studerar på Valhall ska ansöka om resekort eftersom de behöver kunna ta sig 
mellan skolan och Rönnegymnasiet. 
 
Detta gäller de elever som ska börja årskurs 1 eller är nyinflyttade. 
 
Ansökan ska ha inkommit till Kundtjänst senast den 2/8 -19 
 
De elever som ska börja årskurs 2 och 3, som föregående år haft resekort, behöver inte göra en ny 
ansökan. Resekorten kommer att skickas hem till er. 
 
Ansökningar som kommer in efter den 2/8 -19 kommer att handläggas fortlöpande.  
 
Terminens första fem skoldagar kan elever resa utan kort på Skånetrafikens bussar och 
tåg. 
 
Ansökan för resekort, resetillägg och inackorderingsbidrag görs med fördel digitalt via e-
tjänsterna på engelholm.se. Det går också bra att ansöka via en blankett som man hittar i e-
tjänsten. 
Blanketten kan skickas med post/e-post eller lämnas i kundtjänst, Östra vägen 2, Ängelholm.  
 
 
Terminsbiljett eller motsvarande ekonomisk ersättning: 
 
För elev folkbokförd i Ängelholms kommun och som går på Apelrydskolan i Båstad, gäller vanlig 
terminsbiljett för att medfölja på ”Apelrydbussen” som går från Båstad station till skolan, utan extra 
kostnad. 
Elev som vill medfölja Apelrydbussen (egen kostnad 500 kr/månad) från Hjärnarp/Grilleken eller 
Vejbystrand kan ansöka om bidrag på ”Ansökan om terminsbiljett …”. Bidrag för Apelrydbussen,  
motsvarar Skånetrafikens 1-3 busszoner 2717 kr/termin och mer än 3 busszoner 3524 kr/termin, kan utgå 
efter enskild prövning av kommunen för respektive ansökan. Annan ersättning/resekort medges inte vid 
bidrag för Apelrydbussen. 
 
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta kundtjänst på telefon 0431-870 00  
(val 2 – utbildning och barnomsorg) eller på e-post; info@engelholm.se.  
 

 
 


