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Ersättning av studiesociala förmåner för 
studerande på yrkesträningsprogrammet 

Å lands landskapsregering har uppmanat Å lands gymnasium att redovisa hur sko-

lorna tilla mpar fo rordningens besta mmelser ga llande olika studerandegruppers 

ra tt till ersa ttning fo r skolskjuts vid studier pa  gymnasieniva .  

Enligt landskapsfo rordningen (1997:60) om studiesociala fo rma ner fo r studerande 

pa  gymnasialstadieniva  i landskapet Å land har studerande ra tt till skolskjuts om 

skolva gen a r la ngre a n 5 km. Skolskjutsen ordnas i regel genom ett personligt buss-

kort och i andra hand i form av kilometerersa ttning enligt faststa lld taxa fo r person-

befordran med buss i yrkesma ssig trafik fo r den aktuella fa rdva gen. Om den stu-

derande har la ngre avsta nd mellan hemmet och na rmaste bussha llplats a n 5 km, 

kan den studerande a ven erha lla ersa ttning fra n hemmet till bussha llplatsen.  

Detta ga ller naturligtvis samtliga studerande vid Å lands gymnasiums skolor. Skol-

skjutsen ordnas genom att den studerande fa r ett busskort som kvitteras ut fra n 

skolornas kanslier. Det finns dock studerande som inte kan anva nda sig av buss-

transport pa  grund av funktionsnedsa ttning, och som ista llet beho ver anva nda sig 

av fa rdtja nst. I dessa fall a r det den studerandes hemkommun som a r ansvarig fo r 

att ersa tta skolresorna (i enlighet med handikappservicelagen (FFS 380/1987) som 

a r tilla mplig pa  Å land genom LL (2010:50) om tilla mpning i landskapet Å land av la-

gen om service och sto d pa  grund av handikapp).  Å lands gymnasium har dock som 

praxis att ersatta sja lvrisken fo r de studerande som har ra tt till ersa ttning fra n 

kommunen fo r fa rdtja nst enligt ovansta ende (i de fall kommunen inte sta tt fo r 

sja lvrisken).  

Samma regler tilla mpas alltsa  pa  alla utbildningsprogram inom Å lands gymnasium, 

sa ledes a ven vid yrkestra ningsprogrammet.  

 


