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1 Sammanfattning
Samtliga gymnasielever som har minst 6 kilometers färdväg mellan hemmet
och skolan erhåller ett färdbevis i form av ett skolkort för resor till och från
skolan. Skolkortet innehåller två resor per dag.
Gymnasieelev som inte kan nyttja kollektivtrafik, har långt till busshållplats,
har lång restid eller medicinska/sociala skäl kan ansöka om kontant
reseersättning för dagliga resor till och från skolan.
Gymnasieelev som studerar i annan kommun kan tilldelas ett länskort med
två resor per dag.

2 Bakgrund
Bidrag till gymnasieelevers resor regleras i lagen om kommunernas
skyldigheter att svara för vissa elevresor (SFS 1991:1110) och i tillhörande
förordning (SFS 1991: 1120). Gymnasieelever har rätt till ersättning för
resor mellan bostaden och skolan (elever i gymnasiesärskolan har rätt till
särskild skolskjuts enlig 6 kap. 6 § skollagen). Lagen innebär inte någon
skyldighet för kommunen att anordna transport för gymnasieelever, utan
endast svara för deras resekostnader.
I lagen föreskrivs bland annat att för elev som har rätt till studiehjälp enligt
studiestödslagen ska den kommun som enligt 1 kap 15§ i skollagen är
elevens hemkommun, svara för elevens kostnader för dagliga resor mellan
bostad och skola. Ansvaret gäller sådana resor där färdvägen är minst 6 km.

3 Regler för elevresor
Ersättning utgår huvudsakligen i form av resor med allmänna
kommunikationer, d v s skolkort i linjetrafik och eventuellt kontant
resetillägg. För elev boende vid väg, som ej trafikeras av linjetrafik,
anordnas ej kompletterande skjuts. Bedömning av skolvägens trafiksäkerhet
görs ej och är ej heller grund för ersättning av resor mellan bostad och skola.

4 Skolkort (busskort)
Gymnasieskolan lämnar ut färdbevis i form av skolkort (två resor/dag) till
samtliga elever som kan åka kollektiva färdmedel mellan bostaden och
skolan och ej har inackorderingstillägg.
Förutsättningen för skolkort är att utbildningen är på heltid (enligt
studiestödslagen, SFS 1999:1395) och att eleven är folkbokförd i Sundsvalls
kommun samt att avståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan är
minst 6 km (närmaste färdväg, även gång- och cykelvägar mäts).
Avståndsmätning sker med digital vägdatabas, GIS-system.
Gångväg/cykelväg medräknas i bedömningen.

Om eleven tar emot busskort och samtidigt har inackorderingstillägg blir
eleven återbetalningsskyldig. Elever från andra kommuner får ej kvittera ut
busskort i både hemkommun och studiekommun. Om detta sker blir eleven
återbetalningsskyldig.
Elev ska kunna legitimera sig med godkänd fotolegitimation vid eventuell
kontroll på bussen. Saknas färdhandling får eleven betala kontantbiljett och
det gäller även om man glömt eller tappat sitt kort.
Om kortet används av någon annan eller om eleven inte kan bevisa att
skolkortet är hans/hennes vid en kontroll, är kortet ogiltigt. Eleven får då
betala en tilläggsavgift.
Vid tappat eller förstört skolkort har kommunen rätt att ta ut en
administrativ avgift.

5 Kontant resetillägg
I stället för skolkort kan kontant resetillägg ges:
• Om eleven har en sammanlagd restid med allmänna
kommunikationer på minst 3 timmar/skoldag (den tid förflyttningen
tar från bostaden till skolan). Obs! gäller ej elev med
inackorderingstillägg.
• Om elev som beviljats skolkort har längre avstånd än 4 kilometer
mellan närmaste busshållplats och bostaden kan ersättning utgå för
färden mellan bostaden och busshållplatsen.
• Om allmänna kommunikationer saknas mellan bostaden och skolan
(längre än 6 km mellan bostaden och skolan).
• Av medicinska skäl (läkarintyg erfordras).
• Av sociala skäl (intyg från kurator, socialsekreterare eller liknande
erfordras)

6 Elev med funktionsnedsättning
För elev med funktionsnedsättning har kommunen kostnadsansvar för resor
när avståndet är mer än sex kilometer till skolan och när eleven inte kan åka
i den ordinarie linjetrafiken.

7 Ersättningsbelopp-kontant resetillägg
Om avstånd mellan hem-hållplats är minst 4 km kan resebidrag, utöver
busskortet, utgå med Skatteverkets norm för skattefri reseersättning
gällande tjänsteresor med egen bil, som högst upp till 1/30 av
prisbasbeloppet för varje hel kalendermånad (max 9 månader/läsår).
Prisbasbeloppet för 2015 är 44500 kr.
För övrig kontantersättning (i stället för busskort) gäller följande avstånd
och ersättningsbelopp:

Skatteverkets norm för skattefri reseersättning gällande tjänsteresor med
egen bil, som högst upp till 1/30 av prisbasbeloppet om avstånd hem-skola
är minst 6 km.
Avstånd: 6-48 km

8 Ansökan om kontant resetillägg
Ansökan om kontantstöd sker på www.sundsvall.se. Se särskild blankett
”Ansökan om kontant resetillägg” och gäller för termin eller högst ett läsår.
Ansökan ska lämnas senast 4 veckor efter terminsstart och sänds till
skolskjutssamordnaren, Barn- och utbildningskontoret, Sundsvalls kommun,
851 85 Sundsvall.
Avståndsmätning sker med digital vägdatabas, GIS-system.
Gångväg/cykelväg medräknas i bedömningen.

9 Utbetalning
Utbetalning av kontant ersättning sker i slutet av oktober för höstterminen
och i slutet av mars för vårterminen.

10 Avbrutna studier, ny folkbokföringsadress mm
Vid avbrutna studier, flyttning eller annan orsak till att villkoren för
resetillägg ej uppfylls återkrävs utbetalda medel.

