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1 Bakgrund 
Ulricehamns kommun har ingen skyldighet att anordna skolskjuts för gymnasieelever. 
Däremot är kommunen skyldig att svara för kostnader för elevresor. Vissa gymnasieelever 
omfattas av lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor samt 
Förordning (1991:1120) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor, vilket 
innebär att eleven kan ha rätt till visst bidrag för sina resor. Hemkommunen har ansvar för 
elevens kostnader för dagliga resor mellan folkbokföringsadress och skola om avståndet är 
minst sex kilometer. 

2 Syfte 
Syftet med regler för elevresor är att tydliggöra de bestämmelser som finns och med vilka 
bedömningsgrunder Ulricehamns kommun berättigar elevresor. 

3 Skolkort  
Skolkorten är personliga och beaktas som en värdehandling där eleven bär ansvar för det. 
Blir en elev av med sitt kort kan ett nytt skolkort lösas ut mot en fastställd subventionerad 
avgift. Avgiften är den samma oavsett var i kommunen eleven bor. Subventionerad avgift för 
nytt skolkort utgår vid maximalt ett tillfälle per läsår, elev får därefter själv betala full avgift 
för ett nytt skolkort. Elev med skolkort som inte längre är berättigad till elevresa ska 
omedelbart återlämna detta. Den som tar emot bidrag på felaktiga grunder blir 
återbetalningsskyldig. 

4 Allmänna bestämmelser 
Vissa gymnasieelever omfattas av lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för 
vissa elevresor samt Förordning (1991:1120) om kommunernas skyldighet att svara för vissa 
elevresor, vilket innebär att eleven kan ha rätt till visst bidrag för sina resor.  

I lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor anges följande: 
”2§ 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 ge högre ersättning än vad som motsvarar 1/30 av 
prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel 
kalendermånad som eleven har kostnader för resor mellan bostaden och skolan. 
Lag (2010:1250)”. 
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I Ulricehamns kommun gäller bidraget för gymnasieelever fram till vårterminen det år eleven 
fyller 20 år och avser resor till och från skolan. Elevresor omfattar två resor per skoldag 

För att eleven ska vara berättigad bidrag för elevresor ska följande krav 
uppfyllas: 

 Eleven studerar på heltid 

 Eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (CSN) 

 Färdvägen mellan bostad och skola är minst 6 km. Avståndet beräknas från den 
adress där eleven är folkbokförd. Med färdväg avses kortast möjliga väg, gång och/ 
eller cykelväg, som är naturlig och rimlig att använda 

Ulricehamns kommun ersätter inte bidrag för elevresor eller anslutningsbidrag retroaktivt. 

4.1 Elev folkbokförd inom Ulricehamns Kommun och 
som genomför sin utbildning vid 
Tingsholmsgymnasiet 

Ulricehamns kommun har rätt att avgöra i vilken form bidraget ska delas ut. I Ulricehamns 
kommun ges bidraget i första hand som skolkort, vilket möjliggör för gymnasieelever att åka 
med linjetrafiken. Om linjetrafik ej finns kommer eleven tilldelas plats i upphandlad 
skolbuss. 

Inför varje nytt läsår ska ansökan göras om daglig resa mellan bostaden och skolan. 

Elev som har blivit beviljad ett skolkort och har längre än 3 km mellan hemmet och närmsta 
linjetrafikhållplats kan ansöka om anslutningsbidrag. Vid prövning tas hänsyn till avståndet 
mellan bostad och närmsta linjetrafikhållplats. Ett anslutningsbidrag innebär i första hand 
en anslutningsbuss till närmsta linjetrafikhållplats, men kan också innebära kontant 
ersättning. 

Ett anslutningsbidrag är inget lagkrav utan en tjänst som kommunen erbjuder. 

Skjutsarna anpassas till de ramtider (start- och sluttider) som Tingsholmsgymnasiet 
fastställt. Det innebär att skjutsar endast finns tillgängliga för en avgång på morgonen och en 
avgång på eftermiddagen.  

Ansökan 

Ansökningar görs via e-tjänst på Ulricehamns kommuns hemsida. 

o För att bli berättigad till bidrag ska ansökan göras inför varje nytt läsår. Detta bidrag 
avser om eleven har mer än 6 km från hemmet till skolan. 

o Elev som har blivit beviljad skolkort eller tilldelats plats i upphandlad skolbuss ska 
ansöka om anslutningsbidrag inför varje nytt läsår. Detta bidrag avser om eleven har 
längre än 3 km mellan hemmet och närmsta linjetrafikhållplats. 
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4.2 Elev folkbokförd utanför Ulricehamns kommun 
och som genomför sin utbildning vid 
Tingsholmsgymnasiet 

Elev som genomför sin skolgång vid Tingsholmsgymnasiet ska ansöka om bidrag för resa 
mellan hemmet och skolan. Bidraget ges i första hand i form av ett linjetrafikkort och i andra 
hand kontant. Ges bidraget kontant ersätts eleven med 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 
6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som eleven har kostnader för 
resor mellan bostaden och skola. 
 
Ansökan 

Ansökningar görs via e-tjänst på Ulricehamns kommuns hemsida. 

o För att bli berättigad till bidrag ska ansökan göras inför varje nytt läsår. Detta bidrag 
avser om eleven har mer än 6 km från hemmet till skolan. 

4.3 Elev folkbokförd inom Ulricehamns Kommun och 
som inte genomför sin utbildning vid 
Tingsholmsgymnasiet 

Elev som genomför sin skolgång vid en skola utanför Ulricehamns kommun, kan erhålla rätt 
till ekonomiskt bidrag för elevresor om eleven uppfyller kraven enligt lag. Observera att 
bidraget inte kan kombineras med inackorderingsbidrag. Kommunen, i den vilken eleven 
genomför sin skolgång, avgör i vilken form bidraget ska delas ut. Ges stödet kontant ersätts 
eleven med 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje 
hel kalendermånad som eleven har kostnader för resor mellan bostaden och skolan.  

Ansökan 

Ansökningar görs via e-tjänst på Ulricehamns kommuns hemsida. 

o För att bli berättigad till bidrag ska ansökan göras inför varje nytt läsår. 

5 Särskilda skäl 
Ulricehamns kommun har ingen skyldighet att ansvara för elevresor vid särskilda skäl. 
Ersättning beviljas inte på grund av växelvis boende, funktionshinder, trafikfarlig väg eller 
någon annan särskild omständighet. 
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6 Återkrav  
Om en elev som är berättigad ersättning för elevresor mister rätten till studiehjälp kan det 
också innebära att rätten till resebidrag dras tillbaka. Förändras villkoren för rätten till 
ersättning, t.ex. studier avbryts, byte av skola eller flytt och ersättning utbetalats på felaktiga 
grunder, kommer ersättningen att återkrävas eller skolkort återkallas. 

7 Överklagan  
Beslut om elevresor kan överklagas enligt laglighetsprövning 13 kap. kommunallagen. 

 

 


