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Regler och villkor för dagliga resor
Du som är folkbokförd inom medlemskommunerna i Jämtlands Gymnasieförbund;
Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre eller Östersunds kommun, har fria resor i kollektivtrafiken genom ungdomskortet.
Ungdomskortet skickas ut till dig från Länstrafiken och är giltigt till och med
31 december det år du fyller 19 år.
Går du kvar i gymnasieskolan är du berättigad till dagliga resor till och med
vårterminen det år du fyller 20 år. Kontakta din skola om giltigheten ska förlängas.
Kontakta din hemkommun (den kommun där du är folkbokförd) eller Länstrafiken om
du har frågor om ungdomskortet.

•

Ungdomskortet gäller för obegränsade resor på buss och för resor med
Norrtåg inom länet.

•

Om kollektivtrafik saknas eller om du har anslutningsresa till hållplats som
överstiger 6 kilometer (enligt eniro.se) kan du ansöka om kontant ersättning
för anslutningsresa med 300 kronor/månad. Om avståndet till närmsta hållplats överstiger 20 kilometer utgår ett avståndstillägg med 200 kronor/månad.

•

Anslutningsresa beviljas som längst under 9 månader, september t.o.m. maj.

•

I vissa fall, till exempel funktionshinder eller sjukdom, kan annat färdsätt
beviljas om det är styrkt av läkare eller motsvarande. Kontrollera först med
eget försäkringsbolag vad som gäller.

•

Ansökan görs på särskild blankett och sänds till den adress som finns angiven
på blanketten. Ansökningsblankett finns på gymnasieförbundets hemsida
(www.jgy.se) eller kan rekvireras från Jämtlands Gymnasieförbund via
mailadress info@jgy.se. Observera att konto för utbetalning anmäls direkt till
Nordea. Gå in på Nordeas websida www.nordea.se/anmalkonto. Ange
arbetsgivarnummer 646907 när det efterfrågas. Kom även ihåg att anmäla
konto för elev som blir myndig under läsåret. Saknar du Mobilt BankID finns på
websidan ett formulär under rubriken ”BankID saknas” som i stället ska
användas. Formuläret ska sparas ner efter ifyllande och därefter skickas in till
Nordea. Om inget konto finns anmält betalas pengarna ut på en
utbetalningsavi.

Jämtlands Gymnasieförbund • 831 82 Östersund • Telefon: 010-490 24 00 (växel) • info@jgy.se

