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1 Regler och förutsättningar för bidraget
Elev som går i gymnasieskolan och är folkbokförd i Lekebergs kommun kan söka extra
resebidrag t.o.m. vårterminen det år eleven fyller 20 år:


För anslutningsresa mellan bostaden och hållplatsen om avståndet mellan
hemmet och närmaste busshållplats är minst 4 km.



Om kollektivtrafik mellan hem och skola/praktikplats inte är avpassad till
skolans ramstarttid och ramsluttid så att väntetiden uppgår till mer än 10
timmar/vecka. Om inte skolan har fastställda tider är det ramtiderna 8.0016.00 som gäller - inte elevens individuella schema. Schema lämnas in med
ansökan.



Vid resa till/från praktik som ligger utanför gymnasiekortets giltighetstider
(vardagar kl. 04.30-19.00) ersätts kostnad för enkelbiljett eller fritidskort efter
billigaste taxa. Till ansökan bifogas praktikintyg från skolan samt kvitton för
egna reseutlägg, skolan måste dessutom intyga att inga alternativa
praktikplaceringar där möjlighet att resa med gymnasiekortet kunde erbjudas

1.1 Ansökan
Ansökan som gäller innevarande läsår eller endast höstterminen skall vara inlämnad
senast den 31 oktober. Gäller ansökan enbart för vårterminen är sista ansökningsdag
den 31 mars.
Gäller ansökan ersättning för utlägg till/från praktik som ligger utanför
gymnasiekortets giltighetstider får ansökan inkomma efter avslutad praktik.
Extra resebidrag för föregående termin betalas ej ut retroaktivt.

Tillsammans med ansökan skall följande handlingar bifogas:



schema
vid ansökan som gäller ersättning vid praktik ska praktikintyg från
skolan respektive kvitton bifogas.

Bidraget beviljas inte, och ingen utbetalning sker heller, förrän alla handlingar
kommit in.
Ansökningsblankett skrivs ut från kommunens hemsida eller hämtas i receptionen
i kommunhuset. Ansökan sänds till kultur- och bildningsnämnden, Lekebergs
kommun, 716 81 Fjugesta eller lämnas in till kommunens reception.

1.2 Utbetalning av extra resebidrag
Resebidraget beviljas för 4 månader under höstterminen och för 5 månader under
vårterminen och för 20 dagar per månad. Resebidraget utbetalas den 27 november
respektive den 27 april till angiven bank och kontonummer. Utbetalning görs till
myndig elev respektive vårdnadshavare för omyndig elev. Vårdnadshavaren kan även
godkänna omyndig elev som betalningsmottagare.
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I de fall resebehovet gäller del av månad utgår ersättning med 1/20 för varje dag.
Maxbelopp för extra resebidrag som betalas ut per kalendermånad är 1/30 av
aktuellt prisbasbelopp.
Ersättningen för bil är 1,40 kr/ km och för moped/motorcykel 0,70 kr/km.

Avstånd (bostad till busshållplats enkel resa)

Kronor/mån (20 dgr/mån)
Bil

Mc/moped

4 km

224:-

112:-

5 km

280:-

140:-

6 km

336:-

168:-

7 km

392:-

196:-

1.3 Studieavbrott, utflytt eller ändrade förhållanden
Om förutsättningarna för extra resebidrag ändras är eleven skyldig att omedelbart
anmäla detta till Lekebergs kommun. Återbetalningsskyldighet föreligger om
bidraget har utbetalats på felaktiga grunder.

2 Förhållanden som ej medger extra resebidrag
Vid följande situationer beviljas inte extra resebidrag:


Om elev erhåller inackorderingsbidrag från kommunen.

2.1 Överklaga beslut
Om ansökan helt eller delvis avslås meddelas du per brev.
Beslut om extra resebidrag kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Hur du gör
för att överklaga ett beslut kommer att framgå av särskild hänvisning när du får ditt
beslutsbrev.
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