Regler och anvisningar
läsåret 2019/20
- resetillägg

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Gymnasieantagningen

För att du ska kunna få resetillägg krävs att följande villkor är uppfyllda:

Du är född 2000 eller senare och folkbokförd på Gotland.
Du är heltidsstuderande på Gotland, vid kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning på
gymnasial nivå eller påbyggnadsutbildning inom Vux under hel termin eller del av termin
läsåret 2019/20 och erhåller studiebidrag.
Du har antingen
a. ett avstånd mellan bostad och närmaste busshållplats som är minst 6 km
eller
b. ett avstånd mellan bostad och skola som är minst 6 km, samt att
bussförbindelse saknas eller resan av annan orsak bedöms orimlig att
genomföra med buss.

Bidragets storlek
Alternativ a:

Avståndet mellan bostaden och närmaste busshållplats är minst 6 km.
Avstånd i km
bostad – buss
6 – 19
20 – 39
40 –

Belopp/månad
200 kr
360 kr
600 kr

Alternativ b:

Avståndet mellan bostaden och skolan är minst 6 km, samt att bussförbindelse saknas
eller resan av annan orsak bedöms orimlig att genomföra med buss.
Avstånd i km
bostad – skola
6 – 23
23 –

Belopp/månad
370 kr
560 kr
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Utbetalning

Utbetalning sker via Swedbank en gång per termin.
Anmäl till vilken bank och vilket konto som pengarna ska sättas in. Det görs enklast på
www.swedbank.se/kontoregister. Om inget konto finns registrerat skickas en kontantavi
som då behöver lösas in i banken.
Bidraget betalas ut till någon av dina vårdnadshavare så länge du är omyndig. När du
blivit myndig går utbetalningen direkt till dig, dock längst till och med första
kalenderhalvåret det år du fyller 20.
Övrigt

Du kan endast få bidraget för din studietid, men inte för kortare period än 15 dagar i en
månad.
Du kan få bidraget för maximalt fyra månader på hösten (september-december) och
fem månader på våren (januari-maj).
Du kan inte få resetillägg om du samtidigt får bidrag för inackordering.
Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet

Om förhållandena ändras så att villkoren för resetillägg ej längre uppfylls så upphör rätten
till bidraget. Ändringar kan t ex vara att du slutar skolan eller flyttar. Om du på felaktiga
grunder tagit emot bidraget blir du återbetalningsskyldig.
Ändringar ska omgående meddelas till Gymnasieantagningen Gotland på telefon
0498-26 94 43 eller e-post gymnasieantagning@edu.gotland.se.
Ansökningstid

Ansökan kan skickas in när som helst under läsåret, dock ska den ha inkommit
senast 10 juni 2020.
Observera att ansökan inte kan behandlas tidigare än skolstarten eftersom skolan
måste kunna intyga att du verkligen har börjat där.

Om du har frågor, kontakta:

Ansökan skickas till:

Gymnasieantagningen Gotland
tfn 0498-26 94 43
gymnasieantagning@edu.gotland.se
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