Elevresor Gymnasieskolan
Enligt lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor är elev i
gymnasieskolan berättigad till reseersättning om avståndet mellan
folkbokföringsadressen och skolan överstiger sex kilometer. Lagen anger att eleven ska
studera på heltid och ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen. Ansökan om
reseersättning kan inte prövas på grund av andra skäl. Det är endast avståndet mellan
folkbokföringsadress och skolan som avgör om eleven är berättigad till ersättning. Elev
som beviljats inackorderingstillägg har inte rätt till reseersättning eller busskort enligt
denna lag.

Busskort
För elever som studerar inom Östergötland sker vanligtvis ersättningen i form av ett
busskort. Respektive gymnasieskola beställer samtliga busskort av ÖstgötaTrafiken.
Korten skickas till respektive skola som delar ut korten, alternativt skickas kortet hem
till eleven eller aktiveras om. Skolan ansvarar för att all administration sker enligt den
särskilda rutinbeskrivningen för busskort.

Elev i gymnasiet som tappar bort får ett nytt mot den administrationsavgift som
gäller. Det vill säga ÖstgötaTrafikens spärravgift. Gäller ej särskoleelever.

Bidrag för anslutningsresor
Elev som studerar i Östergötland och som har mer än fyra kilometer mellan hemmet
(folkbokföringsadressen) och närmaste busshållsplats kan utöver busskort dessutom
ha rätt till kontant ersättning för anslutningsresor. Kan utbetalas retroaktivt för en
termin.
Eventuella väntetider tas inte med i beaktandet.
Ersättningen utgår med 900 kr per termin.

Elevresor Gymnasiesärskolan
Elever i gymnasiesärskola med offentlig huvudman har rätt till
kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den
plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med
hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning
eller någon annan särskild omständighet.
Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet
än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i
en annan kommuns gymnasiesärskola med stöd av 13 eller 14 §§. I de
fall det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska
kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.
Elevens hemkommun eller det landsting som anordnar utbildningen
ska ombesörja att skolskjuts anordnas enligt första stycket.
Skolskjutsen omfattar två resor per skoldag. Resan ska börja eller sluta vid skolan för
att räknas som skolskjuts.
Elev som klarar att resa till och från skolan på egen hand med allmän kollektivtrafik
får ett busskort. För elev som inte klarar resor med allmän kollektivtrafik sker resorna
med särskild upphandlad skolskjuts.
Elev som påbörjat utbildning i gymnasiesärskolan före utgången av det första
kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år har rätt att fullfölja utbildningen. Eleven
har då även rätt till skolskjuts alternativt resersättning under hela utbildningen.
Ansökan om skolskjuts görs på särskild blankett.

