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Ersättning för elevresor till elever på gymnasiet
Kommunen bekostar i vissa fall gymnasieelevers resor mellan bostaden och skolan.
Detta regleras i lagen (1991:1110) om kommuners skyldighet att svara för vissa eleverresor.
För att bli beviljad ersättning för elevresor gäller:




Eleven ska inte vara äldre än 20 år (till och med det första kalenderhalvåret det
år eleven fyller 20)
Eleven ska studera på heltid
Eleven ska inte vara beviljad inackorderingstillägg

Ersättningen för elevresor beviljas enligt något av följande alternativ:
a) Om eleven går i skola inom det geografiska område som täcks av Stockholms
Lokaltrafik (SL) beviljas eleven ersättning för SL-kort. Elev som bor vid väg
som ej trafikeras av linjetrafik anordnas ej kompletterande skjuts. Bedömning
av skolvägens trafiksäkerhet görs inte och är inte heller grund för ersättning av
resor mellan bostad och skola. Elev som förlorar sitt busskort får på egen
bekostnad anskaffa ett nytt.
b) Om elevens dagliga resor sträcker sig utanför Stockholms Lokaltrafiks (SL)
område kan eleven få en kontant ersättning för sina resor mellan bostaden och
skolan. Ersättningen motsvarar maximalt 1/30 av prisbasbeloppet och kan inte
kombineras med inackorderingsbidrag eller annan reseersättning. Elevens
resekostnader får inte vara lägre än ersättningen, och måste styrkas till
kommunen i form av kvitton eller dylikt.
c) Elev bosatt på annan ort, som inte uppbär inackorderingstillägg, kan få kontant
ersättning för dagliga resor mellan bostaden och skolan mot uppvisande av
kvitto eller dylikt upp till maximalt motsvarande kostnaden för ett SL-kort.
d) För obligatoriska resor för elever som studerar på distansgymnasium utanför
SL:s område kan eleven kan få kontant ersättning mot uppvisande av kvitto
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eller dylikt för maximalt två obligatoriska resor per termin. För varje resa ges
maximalt ersättning för resekostnaden upp till maximalt 1/30 av
prisbasbeloppet.
Kommunen kan inte bevilja skolskjuts för elever på gymnasiet eftersom lagstöd saknas
(skolskjuts i skollagen riktar sig endast till elever i förskola, grundskola, grundsärskola
och gymnasiesärskola). Vid behov av extra resurser för elevresor, exempelvis vid
funktionsnedsättning, hänvisas till landstingets färdtjänst.

