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Riktlinjer för elevresor och inackorderingsstöd  

Elevresa 

Lag och förordning 

Enligt lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor 
ska kommunerna svara för kostnaderna för elevresor enligt vad som framgår av 
denna lag. 

För en elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395), ska 
den kommun som enligt 29 kap. 6 § skollagen (2010:800) är elevens 
hemkommun, ansvara för elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden 
och skolan. Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen är minst sex 
kilometer. Stödet ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt kommunens 
bestämmande. Om stödet ges kontant är kommunen inte skyldig att utge högre 
ersättning än vad som motsvarar 1/30 av basbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som eleven har kostnader 
för resor mellan bostaden och skolan. Lag (2010:1250). 

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter för tillämpningen av denna lag. 
Sådana föreskrifter får innebära att kommunens ansvar för elevens resor 
begränsas. 

I förordningen (1991:1120) om kommunernas skyldighet att svara för vissa 
elevresor finns ytterligare bestämmelser om kommunernas ansvar för sådana 
resor. Kommunen får enligt förordningen bestämma hur resorna skall ske. 

Utan hinder i den ovan nämnda lagen gäller att om resorna inte rimligen kan ske 
med annat kollektivt färdmedel än flyg skall kommunen ersätta eleven för 
resekostnader med skäligt belopp. 
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Definitioner  

Med skolans fastighet menas den adress där skolans huvudbyggnad ligger och 
som är skolans officiella adress. 

Med bostad avses den fastighet där eleven är folkbokförd. 

Med färdväg avses kortaste kombinerade gång-, cykel- och/eller bilväg från 
bostaden till skolan.  

Med särskilt anordnad transport avses de resor som anordnas av 
hemkommunen för vissa gymnasieelever exempelvis med taxi. 

Med basbelopp avses vad som framgår av socialförsäkringsbalken (2010:110). 

Med linjetrafik avses persontransporter med allmänna kommunikationer 

 

Rätt till elevresa för gymnasieelever 

Med elevresor avses gymnasieelevers resor mellan bostad och skola. Eleven har 
rätt till ersättning för elevresa till och med vårterminen det år eleven fyller 20 
år. Även elever vid fristående skolor kan ansöka om bidrag till elevresor. 
Bidraget beviljas i första hand i form av ett resekort/skolkort för linjetrafik och i 
andra hand i form av kontant ersättning. 

För att en elev ska vara berättigad bidrag till elevresa gäller följande: 

• Studier sker på heltid 

• Eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.  

• Reseavståndet mellan bostad och skolas fastighet är minst 6 kilometer.  

• Bidraget för elevresa ges endast från den adress där eleven är folkbokförd 
(bidraget ges endast från den adress där eleven är folkbokförd vid växelvist 
boende) 

Elev folkbokförd i Alvesta kommun som uppfyller ovanstående regler erhåller 
ett resekort/skolkort om resor kan se med linjetrafik.  

Elev som uppfyller ovanstående regler men som inte har möjlighet att utnyttja 
linjetrafik kan ansöka kontant ersättning via självskjutsbidrag om något av 
nedanstående alternativ uppfylls: 

• Färdvägen till närmaste hållplats är minst 6 kilometer 

• Bussförbindelse saknas helt.  

• Medicinska skäl. Ansökan ska kompletteras med läkarintyg 

• Särskilda skäl. Ansökan kompletteras med läkarintyg. 

Om eleven ansöker om kontant ersättning via självskjutsbidrag kan eleven 
beviljas bidrag för kompletteringsresa om avståndet till närmaste hållplats är 
längre än 6 kilometer.  

Den totala kostnaden för resekort och kompletteringsresa eller kontant 
ersättning beviljas med högst 1/30 av prisbasbeloppet för varje hel 
kalendermånad som eleven har kostnader för resor mellan bostaden och skolan. 

Kommunen svarar inte för elevresa vid tillfälliga medicinska eller särskilda skäl 
på grund av olycksfall. Kommunens försäkring av elever i gymnasieskolan täcker 
kostnader för resor mellan bostaden och skolan i de fall eleven har ett sådant 
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behov på grund av en tillfällig funktionsnedsättning som är en följd av 
olycksfallet. 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)  

Elever vid Alvesta Gymnasieskola som har behov av elevresa i samband med APL 
ersätts enligt huvudregeln med ett resekort för resor med linjetrafik. Eleven har 
möjlighet att ansöka om kontant ersättning för självskjutsbidrag om det inte går 
att åka med linjetrafik till APL-platsen. Om eleven behöver bo på annan ort kan 
eleven ansöka om inackorderingsstöd. 

Samma kriterier som för resa mellan hem och skola gäller elevresa, kontant 
ersättning och inackorderingsstöd vid resa mellan hem och APL-plats. 

Övriga regler för elevresa för gymnasielever 

Myndig elev, eller vårdnadshavare till elev, ska inför varje läsår anmäla att 
eleven har behov av ett resekort. Av anmälan ska det framgå vilken kommun 
skolan ligger i om det är en kommunal skola, samt skolans namn. Har eleven 
antagits till en friskola anges friskolans namn.  

Beviljat inackorderingsstöd berättigar inte ersättning för elevresa utan 
ersättning för resor omfattas inackorderingsstödet.  

Förändrade förhållanden under pågående läsår, som kan påverka rätten till 
elevresa, måste meddelas till Alvesta kommun.  Exempelvis studieavbrott, byte 
av skola, byte av folkbokföringsadress med mera. Återbetalningsskyldighet 
föreligger den som mottagit ersättning på felaktiga grunder.  

 

Inackorderingsstöd (gymnaiseskola) 
Inackorderingsstöd är en ersättning för den som på grund av lång restid måste 
inackordera sig under studietiden. Enligt skollagen ska hemkommunen lämna 
ekonomiskt stöd till elever i gymnasieskolan som behöver inackordering till  
följd av skolgången. Det är ett kommunalt bidrag och ersätter del av för kostnader 
för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. 
Inackorderingstillägget kan beviljas till och med vårterminen det år eleven fyller 20 
år. 

Elever söker inackorderingsstöd i sin hemkommun. Inackorderingsstödet kan 
beviljas om utbildningen inte finns på hemorten och den ort där eleven ska studera 
ligger på sådant avstånd att eleven inte lämpligen kan resa dit varje dag. En elev kan 
även ansöka om inackorderingsstöd om eleven är hemifrån mer än 10 h/dag, minst 
tre dagar i veckan eller har särskilda skäl (beslutas av rektor) 

För de elever som har antagits i andra hand, har hemkommunen ingen skyldighet 
att lämna ekonomiskt stöd för inackordering. För den som studerar på fristående 
gymnasieskola eller riksinternat, sökes inackorderingstillägg via CSN. 

Ansökan om inackorderingsstöd görs läsårsvis. Normalt utbetalas 
inackorderingsstödet per månad under läsårets nio månader med lägst 1/30 och 
högst 1/20 av gällande prisbasbelopp. Inackorderingsstödets storlek beräknas på 
avstånd i kilometer mellan hemmet och skolan. För inackorderingsstöd gäller 
följande delar utifrån prisbasbeloppet, avrundat till närmaste tiotalet kronor: 
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Avstånd i Km, hemmet – skolan  Del av prisbasbeloppet 

000-060 km 1/30  

061-130 km 1/26 

131-260 km 1/24 

261-529 km 1/22 

530 km→  1/20 

 

Inackorderingsstödet utbetalas med fyra månader under höstterminen och fem 
månader under vårterminen. Inackorderingsstödet betalas ut i slutet av varje 
kalendermånad.  

Stödet kan inte sökas retroaktiv för tidigare läsår än innevarande läsår.  

Förändrade förhållanden under pågående läsår måste meddelas till Alvesta 
kommun, så som studieavbrott, byte av skola eller byte av folkbokföringsadress 
med mera eftersom detta kan påverka rätten till inackorderingsbidrag. 
Återbetalningsskyldighet föreligger den som mottagit stöd på felaktiga grunder.  

Inackorderingsstöd och ersättning för elevresa (resekort eller självskjutsbidrag) 
kan inte erhållas samtidigt.  Har eleven erhållit ersättning för elevresa och 
beviljas inackorderingsstöd avslutas ersättningen för elevresa. 

 

 

 

 


