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Information om
reseersättning i
gymnasieskolan
Elever i gymnasiet kan erbjudas reseersättning i form av årskort för den allmänna
kollektiv- trafiken. Reseersättning, dvs årskort beviljas om färdväg (cykel- eller
gångväg) mellan hem (elevens folkbokföringsadress) och skola/praktikställe är minst
6 km enligt de gränslinjer som fastställs för varje skola. Det gäller elev som studerar
på heltid. Elev skall vara folkbokförd i Linköping eller från annan ort inom
Östergötland och studerande i Linköpings gymnasieskolor. Övriga elever ansöker om
reseersättning hos sin hemkommun.
Varje gymnasieskola ansvarar för utdelning av årskorten i början av höstterminen för
alla elever som går i gymnasieskolan i Linköping. Den studerande behöver inte göra
någon ansökan. Varje gymnasieskola ansvarar också för de busskort/periodkort som
kan vara aktuella i samband med APL, dvs arbetsplatsförlagt lärande eller
studiebesök. Har du frågor om årskort ska du kontakta respektive
gymnasieskola.
Vid byte av gymnasieskola skall alltid busskortet återlämnas till den skola man gått
på. Ersättning kan också sökas av annan studerande som har rätt till studiehjälp enligt
studie- stödslagen (csn.se)

Avståndsmätning
Är du osäker på avståndet mellan din bostad och skola? På kommunens hemsida
under Förskola & utbildning / Gymnasieskola / Reseersättning och
inackorderingstillägg, finns en länk med möjlighet att mäta avståndet. Där ges
besked om exakt avstånd. Avståndsmätning och gränsdragning är gjord av
kommunens lantmäteri på uppdrag av bildningsnämnden.
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Kontantbidrag
Om vägen mellan bostaden och närmaste avresehållplats är minst 4 km kan särskilt
kontantbidrag för anslutningsresa utgå. För ansökan om kontantbidrag finns en
blankett (LK1896), välj Självservice högst upp till höger på kommunens
hemsida. Välj sedan Förskola & utbildning. Av blanketten framgår tydligt vilka
regler som gäller för kontantbidrag.

Funktionshinder
Färdtjänstberättigade elever i behov av skolskjuts kan erhålla ersättning för
egenavgiften. Frågor om utbetalning av ersättning för egenavgiften ställs till
respektive skola. Resekostnader i samband med olycksfall ersätts genom kommunens
olycksfallsförsäkring.
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