Så här tar du dig till din
gymnasieskola
Du som går på gymnasiet har ofta rätt att få reseersättning. I det här brevet på två sidor
förklarar vi det viktigaste som du behöver veta. Sist i brevet berättar vi hur du kan ta
reda på mer.

Grundreglerna om reseersättning

Här är grundreglerna om reseersättning. Du har rätt att få reseersättning om du
uppfyller alla de här punkterna:
•
•
•
•
•

är folkbokförd i Håbo kommun
går på gymnasiet eller komvux
har rätt till studiehjälp från CSN
är under 20 år
har 6 km eller längre mellan hemmet och skolan.

Som ”hem” räknas den adress där du är folkbokförd. Det är den adress som du eller din
vårdnadshavare har anmält till Skatteverket.
Studiehjälp betalas av Centrala studiestödsnämnden (CSN) och består av studiebidrag,
Extra tillägg, och inackorderingstillägg. Studiebidrag börjar du per automatik få
kvartalet efter det kvartal du fyller 16 år (du som fyller 16 år i juli, augusti, september
får alltså studiebidrag först i oktober). Du behöver också vara folkbokförd i Sverige för
att få studiebidrag. Reseersättning kan beviljas från den första dag då du har rätt till
studiehjälp.
För att kommunen ska kunna pröva din rätt till reseersättning krävs att du inkommer
med en ansökan. Detta gäller oavsett vart din gymnasieskola ligger. Ansöker gör du via
kommunens hemsida www.habo.se/reseersättning.

Du som går på Fridegårdsgymnasiet

Om du blir beviljad reseersättning får du ett UL-kort hemskickat. För att ha rätt till
reseersättningen krävs att du:
•
•

bor i Håbo kommun och har 6 km eller längre hemifrån till skolan och
har rätt till studiehjälp från CSN.

Skicka gärna in din ansökan innan antagningen till gymnasiet är färdig! Vi tittar senare
på om du har blivit antagen till den skola som du ville komma in på. Du kan ansöka från
och med 1 maj.

Du som går på gymnasiet i Stockholms län

Du som bor i Håbo och går på gymnasiet i Stockholms län har i vissa fall rätt att få både
SL-kort och UL-kort.

SL-kort för dig som pluggar i Stockholms län

Om du blir beviljad reseersättning får du kortet hemskickat. För att ha rätt till
reseersättningen krävs att du:
•

bor i Håbo kommun och har rätt till studiehjälp från CSN.

UL-kort för dig som pluggar i Stockholms län
För att ha rätt till UL-kort krävs att du:
•
•

har 6 km eller längre hemifrån till stationen i Bålsta eller
har en funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet som gör att du
inte kan gå eller cykla sträckan.

Skicka gärna in din ansökan innan antagningen till gymnasiet är färdig! Vi tittar senare
på om du har blivit antagen till den skola som du ville komma in på. Du kan ansöka från
och med 1 maj.

Du som går på gymnasiet i Enköping eller Uppsala

Om du blir beviljad reseersättning får du ett UL-kort hemskickat. För att ha rätt till
reseersättning krävs att du:
•

bor i Håbo kommun och har rätt till studiehjälp från CSN.

Kontant reseersättning

Kontant reseersättning betyder att Håbo kommun betalar pengar till dig. Vi betalar den
summa som vi betalar för en elevs skolkort. Det gäller till exempel dig om går i skolan
utanför UL:s och SL:s trafiknät eller om du av någon anledning inte kan resa med vanlig
kollektivtrafik, alternativt kan påvisa en betydande tidsvinst med annat färdmedel.

Inackorderingsbidrag för dig som behöver flytta

Du kanske ska gå en gymnasieutbildning som finns så långt hemifrån att du tillfälligt
behöver flytta och bo där skolan ligger. I så fall kan du ansöka om bidrag till
inackordering. Bidraget ska bland annat hjälpa dig att betala för ditt boende och för dina
resor mellan Håbo och skolan.
Du som ska gå på en kommunal skola ansöker hos din hemkommun.
Du som ska gå på en friskola ansöker om inackorderingsbidrag hos CSN.
Läs mer på: håbo.se/inackordering

Ansök eller skaffa mer information

Du kan få mer information om reseersättning, hitta blanketter och ansöka om
ersättningen på Håbo kommuns hemsida
Mer information: habo.se/reseersättning
Du kan också ringa kontaktcenter och ställa frågor på telefonnummer 0171-525 00 eller
skicka e-post till kommun@habo.se.

