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ETEC 

Box 904 

572 29 Oskarshamn 

Beslut om elevresor för gymnasieelever skrivna i 
Alvesta kommun 
 

Utbildningsnämnden i Alvesta tog 2014-06-11 beslut om regler och riktlinjer för 

elevresor för gymnasieelever skrivna i kommunen. Tidigare har vissa skolor delat 

ut kombinerat tåg och busskort till elever från vissa områden i Alvesta kommun. 

Från och med höstterminen 2014 gäller följande: 

 

Elever för busskort för resor till och från sin gymnasieskola. Kan man uppvisa 

synnerliga skäl finns möjlighet att få ett kombinerat tåg och busskort. Som 

synnerliga skäl anges tex att man annars ej kan gå sin utbildning. 

 

Vad som är synnerliga skäl avgörs av Utbildningsnämnden eller delegerad 

tjänsteman. Ansökan ställs till:  

 

Utbildningsnämnden  

Skolskjutsansvarig 

342 80 Alvesta 

 

Beslut om kombinerat tåg och busskort, tas utifrån den adress eleven är skriven på 

och gäller för ett år i taget.    

 

Med vänlig hälsning 

Jonas Sjöberg 

Nämndsekreterare 

 

 
Bilaga: 

Utbildningsnämndens beslut UN § 54 
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Alvest a 
l~ mun 

Utbildningsnämnden 

UN §54 

Riktlinjer för elevresor 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2014-06-11 

Dnr 2014/172.623 

l. Utredning tåg/busskort för studerande i gymnasieskola i Växjö, 
2014-05-21 

Redogörelse 
Enligt skollagen har kommunen skyldighet att anordna skolskjuts för 
elever i grundskolan (l O kap 32 §), grundsärskolan (l l kap 31 §) och 
gymnasiesärskolan (18 kap 30 §) om sådan behövs med hänsyn till 
färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos elev eller 
någon annan särskild omständighet. För elev med rätt till studiehjälp 
enligt studiestödslagen (1999: 1395) skall hemkommunen ansvara för 
resor ( 1999: 1403) 

Arbetsutskottet uppdrog 2014-01-22 UN AU§ 4, förvaltningen att ta 
fram ett regelverk för skolskjutsar i Alvesta kommun inför läsåret 
2014/2015. Förvaltningen har arbetat fram ett förslag. 

Beslut om skolskjutsar och elevresor är delegerat till 
skolskjutsansvarig. 

Utbildningsnämnden fattade 2014-04-23, UN § 33 beslut om riktlinjer 
för grundskolans skolskjutsar. Riktlinjerna kring elevresor för 
gymnasiet och utredningen kring tåg/busskort för studerande i 
gymnasieskola i Växjö återremitterades till förvaltningen för att 
förtydligas och kompletteras. 

Beredning UN AU § 40 
Arbetsutskottet beslutar att föreslå utbildningsnämnden att besluta att 
elever skall få busskort men att de kan få kombinerat tåg/busskort om 
synnerliga skäl för detta föreligger, som till exempel att man annars ej 
kan gå sin utbildning. 

Förvaltningen uppdras att ta fram ett förslag till skrivelse till 
Regionförbundet Södra Småland med en konsekvensbeskrivning kring 
vad deras beslut innebär för Alvesta kommun. 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att elever skall få busskort men att de 
kan få kombinerat tåg/busskort om synnerliga skäl för detta föreligger, 
som till exempel att man annars ej kan gå sin utbildning. 

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

Sida 

16(24) 
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