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Elevresor inom gymnasieskolan
Elever i gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts. Däremot har dessa elever, under vissa
förutsättningar, rätt till bidrag till elevresor enligt lagen (1991:1110) om kommunernas
skyldighet att svara för vissa elevresor.
Med elevresor avses gymnasieelevers dagliga resor mellan folkbokföringsadress och skola.
Avståndsmätning mellan folkbokföringsadress och skola sker med digital vägdatabas, GISsystem. Bidraget beviljas i första hand i form av ett reskort. Saknas kollektivtrafik kan det
istället beviljas en kontant ersättning. Ersättning kan även utgå som en kombination av
busskort och kontantersättning om kraven för det uppfylls.
För elever som går i gymnasiesärskolan gäller skolskjuts, regler för det återfinns i
Skolskjutsreglementet.
Resor inom skolans verksamhet som sker under skoldagen, exempelvis studiebesök,
friluftsdagar, praktik eller undervisning på annan plats räknas inte som elevresor som är
bidragsgrundande enligt detta reglemente.
För att vara berättigad till bidrag till elevresor gäller följande:
 Eleven är skriven i Sundsvalls kommun
 Eleven studerar på heltid
 Avståndet mellan folkbokföringsadress och skola är mer än 6 km
 Eleven är ej beviljad inackorderingstillägg
 Eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395)
 Bidraget kan sökas max till och med vårterminen det år som eleven fyller 20 år.
Elev som uppfyller ovanstående regler får ett reskort om resor kan ske med allmän
kollektivtrafik. Information om elevresor och hur man ansöker finns på Sundsvalls kommuns
hemsida, www.sundsvall.se.

Reskort
Reskortet är en personlig värdehandling och innehåller två resor per dag. Kortet är avsett
endast för resor mellan folkbokföringsadress och skola och kan dras in vid missbruk. Missbruk av
kort kan medföra en polisanmälan. Förlorat eller förstört kort ersätts mot en administrativ
avgift.

Kontant resetillägg
Elev som uppfyller ovanstående regler, men inte kan nyttja allmän kollektivtrafik, kan ansöka
om kontant resetillägg om även något av nedanstående alternativ uppfylls:
 Avståndet till närmaste hållplats är mer än 4 km
 Eleven har en varaktig funktionsnedsättning.
Högsta ersättningsbelopp per månad är 1/30 av prisbasbeloppet för de kostnader eleven har
för resor mellan folkbokföringsadress och skola alternativt mellan folkbokföringsadress och

hållplats. Om eleven även har ett reskort så får inte det totala beloppet för både reskort och
kontantersättning överstiga 1/30 av prisbasbeloppet.
Ersättning ges för enkelresa. Dvs om eleven t ex skjutsas till busshållplats så får man bara
ersättning för resan till hållplatsen och inte någon ersättning för returresan. Ersättning
utbetalas enligt Skatteverkets norm för skattefri reseersättning med egen bil. Kontant
resetillägg ges de hela kalendermånader som eleven har utgifter för resor mellan
folkbokföringsadress och skolan under ett läsår, dvs september - maj.
Ansökan om kontant resetillägg ska inkomma senast fyra veckor efter terminsstart. Om
ansökan inkommer senare betalas endast ersättning för kostnader för nästkommande
månader.(inkommer en ansökan under oktober kan man bara få ersättning för kostnader för
november och december)
Kontant resetillägg kan även ges för egenavgiften för resor som bekostas av det allmänna,
exempelvis färdtjänst.
Information om elevresor och hur man ansöker om kontant resetillägg finns på Sundsvalls
kommuns hemsida, www.sundsvall.se.

Återkrav
Om en elev som är berättigad ersättning för elevresor mister rätten till studiehjälp kan det
också innebära att rätten till resebidrag dras tillbaka. Om villkoren för rätten till ersättning
förändras, t.ex. studier avbryts, byte av skola eller flytt och ersättning utbetalats på felaktiga
grunder, kommer ersättnigen att återkrävas. Eleven kan ej kvittera ut ersättning för mer än en
kommun, sker det blir eleven återbetalningsskyldig.

