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Inledning
Kommunens skyldighet att svara för gymnasieelevers resor till och från skolan regleras i
lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor. Elever som
uppfyller kraven får ett SL-kort av skolan i samband med terminsstarten.
Utbildningsförvaltningen står för kostnaden. Ingen ansökan behövs. Med SL-kort avses
terminskort som gäller vardagar mellan kl. 04.30-19.00.
Vem har rätt till SL-kort (terminskort)?
Följande förutsättningar ska vara uppfyllda för att eleven ska få SL-kort.
 Elevens färdväg är minst 6,0 kilometer. För att mäta färdvägen ska
kartfunktionen i Google Maps användas. Det är den kortaste gångvägen mellan
elevens folkbokföringsadress och skolan som gäller.
 Eleven ska i övrigt uppfylla villkoren för att erhålla studiehjälp enligt
studiestödslagen (1999:1395). Det innebär att SL-kort lämnas till och med
vårterminen det år eleven fyller 20 år samt att studierna ska bedrivas på heltid
och att eleven är svensk medborgare eller har uppehållstillstånd i Sverige.
Registrering i Extens
Administratör på skolan registrerar kortnummer i Extens för de elever som ges SL-kort.
Utbildningsförvaltningen ombesörjer att hemkommunen ersätter resorna för elever
folkbokförda utanför Haninge.
Elever med inackorderingsbidrag
Elever som har inackorderingsbidrag ska inte tilldelas SL-kort då ersättning för elevresor
ingår i bidraget.
Resor i samband med undervisning, APL och tider utanför terminskortets
giltighetstid
Elever som har APL eller andra skolaktiviteter förlagda utanför skolan ska tilldelas den
typ av färdbevis som blir billigast i varje enskilt fall. Skolan står för kostnaden i dessa
fall.
Förlust av SL-kort
Borttappat kort ersätts inte av skolan. Kortet kan registreras på SL.se för att då ta del av
förlustgarantin. Ett förlorat kort kan inte registreras i efterhand.
Återlämnande av SL-kort
Om eleven slutar på skolan ska SL-kortet återlämnas till skolan.
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