Barn- och utbildningsförvaltningen

Riktlinjer för gymnasieskolan
Vid ansökan till gymnasiet finns följande möjligheter:
 att söka ett program i en annan kommun eller landsting som Gnesta
kommun har avtal med (Botkyrka, Flen, Nyköping, Salem, Strängnäs och
Södertälje, samt Ökna Naturbruksgymnasium/Landstinget i Sörmland).
Elever från Gnesta kommun antas till program enligt samma regler som
elever som bor i avtalskommunen,
 att söka en fristående gymnasieskola,
 att söka ett program där elever från hela landet tas in, så kallat riksintag.
Program som inte finns i avtalskommunerna kan sökas i en annan kommun.
Resor
Elever inom gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts utan endast till bidrag till
elevresor. Med elevresor avses gymnasieelevers resor mellan bostad och skola.
Enligt lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (1991:1110),
samt tillhörande förordning (SFS 1991:1120), ska elevens hemkommun ansvara för
elevens kostnader för dagliga resor i de fall då eleven har rätt till studiehjälp enligt
studiestödslagen (1999:1395).
Kommunens ansvar för elevernas dagliga resor omfattar gymnasieelever fram till
och med utgången av det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år och gäller för
de elever som har minst sex kilometer mellan bostaden och skolan.
Kommunen får bestämma om stödet ges kontant eller genom tillhandahållande av
buss- eller tågkort. Om stödet ges kontant är kommunen inte skyldig att ge högre
ersättning än vad som motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet för varje hel
kalendermånad som eleven har kostnader för resor mellan bostaden och skolan,
dvs. fyra månader under höstterminen och fem månader under vårterminen. Om
kommunen väljer att inte ge kontant stöd ska kommunen betala hela kostnader för
ett buss- eller tågkort.
Dagliga resor till gymnasiet
Elever som dagligen reser mellan skolan och hemmet kan ansöka om buss- eller
tågkort. Eleven beviljas antingen buss- eller tågkort, eller rese- eller
inackorderingsbidrag. Tåg- eller busskort kan inte bytas mot kontanta pengar.
Om eleven studerar i Södertälje eller Stockholm får eleven terminskort för
höstterminen respektive vårterminen. Terminskortet på Storstockholms
Lokaltrafik, Access-kort, gäller även för bussresor inom kommunen.
Om eleven studerar i Nyköping, Flen eller Strängnäs får eleven gymnasiekort
för buss på Länstrafiken, LT-kort. Gymnasiekortet gäller hela läsåret, både höstoch vårtermin. Kortet gäller även första veckan följande läsår.
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Ansökan om buss- eller tågkort görs inför varje läsår på blanketten Dagliga resor
och skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen.
Inträffar några förändringar, exempelvis att eleven byter skolort eller avbryter
studierna, måste detta omedelbart anmälas till Barn- och utbildningsförvaltningen.
Buss- eller tågkort ska omgående lämnas tillbaka. I annat fall blir eleven
återbetalningsskyldig.
Resebidrag
Resebidrag kan sökas t.o.m. första halvåret det år då eleven fyller 20 år. Det andra
halvåret hänvisas eleven till Centrala Studiestödsnämnden (CSN).
Resebidrag beviljas under förutsättning att:
 eleven är skriven i Gnesta kommun
 eleven studerar heltid på gymnasiet
 resvägen är längre än 6 km
 eleven inte har beviljats buss- eller tågkort
 inackorderingsbidrag från kommunen eller inackorderingstillägg från CSN
inte har beviljats
Även elever som planerar att åka regionaltåg har möjlighet att söka resebidrag.
Bidraget söks terminsvis på blanketten Resebidrag och skickas till Barn- och
utbildningsförvaltningen.
Anslutningsresor (s.k. km-bidrag)
För gymnasieelever gäller andra skolskjutsregler än för elever i grundskolan
eftersom gymnasieskolan är en frivillig skolform. Exempelvis måste eleven själv ta
sig till närmaste hållplats. Om eleven har mer än 6 km mellan bostaden och
närmaste hållplats kan man ansöka om bidrag för anslutningsresor (km-bidrag).
Km-bidraget beviljas när avståndet mellan bostaden och närmaste hållplats är 6 km
eller mer, eller om väntetiden vid hållplatsen är mer än 30 min. Bidraget ges
för varje hel kalendermånad som eleven har kostnader för anslutningsresor, dvs.
fyra månader under höstterminen och fem månader under vårterminen.
Månadsbelopp för anslutningsresor
Avstånd (km)

Månadsbelopp (kr)

6-10

360

11-20

520

20-

680

Km-bidraget söks terminsvis på blanketten Dagliga resor och skickas till Barn- och
utbildningsförvaltningen.
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Taxiresor
Taxi kan erbjudas elever som på grund av särskilda skäl inte kan resa till gymnasiet
med buss eller tåg. Taxiresor prövas efter särskild ansökan hos Barn- och
utbildningsförvaltningen och kan behöva styrkas med läkarintyg. Elev som beviljats
taxiresor i grundskolan gör ny ansökan inför gymnasiestudierna.
Ansökan om taxiresor görs inför varje läsår på blanketten Taxiresor gymnasiet och
skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen.
Inackorderingsbidrag
Inackorderingsbidrag för elever vid kommunala eller landstingsägda skolor
Stöd till inackordering regleras i skollagen Kap 15, § 32. Stödet ska avse boende,
fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Stöd för resor inbegriper även
veckoslutsresor till och från hemmet. Stödet ska ges kontant eller på annat sätt som
kommunen bestämmer. Om stödet ges kontant ska det lämnas med lägst 1/30 av
prisbasbeloppet för varje hel kalendermånad som eleven bor inackorderad, dvs.
fyra månader under höstterminen och fem månader under vårterminen.
Inackorderingsbidrag beviljas med 1/30 av prisbasbeloppet under förutsättning att
 eleven är skriven i Gnesta kommun
 eleven studerar på gymnasiet på heltid
 eleven behöver bo på skolorten på grund av lång och besvärlig resväg
 det saknas allmänna kommunikationsmedel
 resebidrag inte har sökts
 eleven inte har beviljats buss- eller tågkort.
Inackorderingsbidrag beviljas också
 om eleven studerar ett av sina studieår utomlands på en redan beviljad
gymnasieutbildning, eller
 om elevens föräldrar flyttar och eleven bor kvar för att fullfölja
påbörjad utbildning.
Inackorderingsbidrag söks på blanketten Inackorderingsbidrag och skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen.
Inackorderingstillägg vid fristående gymnasieskolor
Kommunen är inte skyldig att ge ersättning till elever i fristående gymnasier. Elever
i fristående skolor kan däremot ansöka om inackorderingstillägg från Centrala
studiestödsnämnden (CSN) enligt bestämmelser i studiestödslagen (1999:1395).
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Ansökan och utbetalning
Ansökan om bidrag
Ansökan om bidrag görs inför varje termin. Ansökan bör lämnas in före
terminsstart, dock senast 15 september för höstterminen och 15 januari för
vårterminen.
Allmän bedömning
En individuell prövning av inackorderings- och resebidrag tillämpas utifrån resväg
och restid. Vanligtvis beviljas elever skrivna i Björnlunda, Stjärnhov och Laxne
inackorderingsbidrag. Studerande skrivna i Gnesta tätort beviljas vanligtvis
ersättning för dagliga resor, d.v.s. buss- eller tågkort.
Utbetalning av bidrag
Bidrag beviljas och utbetalas en gång per termin. Efter den 15 september utbetalas
bidraget för höstterminen och efter den 15 februari för vårterminen. Retroaktiv
ersättning utbetalas endast för innevarande läsår.
Inträffar några förändringar, exempelvis att eleven byter skolort eller avbryter
studierna, måste detta omedelbart anmälas till Barn- och utbildningsförvaltningen.
Avbryts studierna är eleven skyldig att betala tillbaka den del av bidraget som avser
tiden efter studieavbrottet.
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