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Läsårskort för gymnasieelever

1. Rätten till läsårskort för gymnasieelever
Gymnasieelever omfattas inte av rätten till kostnadsfri skolskjuts som regleras i skollagen
kap 10. Däremot omfattas vissa gymnasieelever av ’Lag (1991:1110) om kommunernas
skyldighet att svara för vissa elevresor’ samt ’Förordning (1991:1120) om kommunernas
skyldighet att svara för vissa elevresor’, vilket innebär att eleven kan ha rätt till visst bidrag
för sina resor.
Bidraget gäller för elever vid både kommunala och fristående skolor fram till vårterminen
det år eleven fyller 20 år och avser resor till och från skolan. För att eleven ska vara
berättigad till läsårskort/bidrag för elevresor ska följande krav uppfyllas:
•

Eleven studerar på heltid.

•

Eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (CSN).

•

Eleven är folkbokförd i Tjörns kommun.

•

Avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och skola är minst 6 km.

•

Eleven avser dagpendla mellan hemmet och skolan och har inte beviljats
inackorderingsbidrag.

Kommunen har rätt att avgöra i vilken form bidraget ska delas ut.
För elever folkbokförda i Tjörns kommun lämnas bidraget i första hand i form av ett
läsårskort till linjetrafiken.
Ges stödet kontant ersätts eleven med 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som eleven har kostnader för resor
mellan bostaden och skolan.

2. Hantering och ansökan om läsårskort
2.1 Inför gymnasiestart och nytt läsår
Elever folkbokförda i Tjörns kommun behöver inte ansöka om läsårskort till linjetrafiken
inför kommande läsår. Detta hanteras automatiskt av kommunen och läsårskortet postas
hem till eleven innan läsårsstart.
Beslutet gäller som längst under ett läsår och baseras på de förutsättningar som gäller vid
beslutstillfället. Om elevens förutsättningar ändras under läsårets gång har kommunen rätt
att ändra beslutet och/eller dra tillbaka läsårskortet.
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2.2 Under pågående läsår
Elev som folkbokför sig i Tjörns kommun under pågående läsår och är i behov av läsårskort
ansöker om detta via e-tjänsten på kommunens webbplats. Kommunens handläggningstid
för ansökningar om läsårskort är 3 arbetsveckor.
Ansökningar gällande elever under 18 år skickas in av elevens vårdnadshavare.
Ansökningar gällande elever som är 18 år eller äldre skickas in av eleven.

3. Vid avbruten gymnasieutbildning eller byte av skola
Elev som byter gymnasieskola till en annan skola inom samma busskortszon och fortfarande
uppfyller samtliga krav under kapitel 1 i detta dokument behåller sitt busskort.
Elev som byter gymnasieskola till en skola i en annan busskortszon är skyldig att anmäla
detta till kommunen. Elev som behöver uppgradera sitt busskort till fler zoner skickar in en
ansökan via e-tjänsten på kommunens webbplats.
Elev som avbryter sin gymnasieutbildning har inte längre rätt till skolskjuts och är skyldig
att anmäla detta till kommunen.

4. Flytt under studietiden
Elev som flyttar till en annan adress inom Tjörns kommun och fortfarande uppfyller
samtliga krav under kapitel 1 i detta dokument behåller sitt busskort.
Elev som flyttar till en adress utanför Tjörns kommun har inte längre rätt till skolskjuts och
är skyldig att anmäla detta till kommunen.

5. Gymnasiesärskola
Skolskjuts till gymnasiesärskolan beviljas på samma villkor som till grundsärskolan och
grundskolan. Se ”Skolskjutsregler grundskola, särskola och gymnasiesärskola”

