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Riktlinjer för elevresor i gymnasieskolan från och med läsåret 2016/17
Riktlinjer antagna av utbildningsnämnden den 15 juni 2016 § 46

Riktlinjer
Huvudregel
Ersättning för elevresor utgår enligt huvudregeln i form av ersättning för resa med allmän kollektivtrafik,
och endast under förutsättning att eleven är folkbokförd i Norrtälje kommun och har en färdväg mellan
bostad och skola som uppgår till minst 6 km.
Endast avstånd mellan bostad och skola utgör grund för bedömning. Ersättning för elevresor beviljas inte
på grund av funktionshinder, trafikfarlig väg eller någon annan särskild omständighet.
Med bostad avses den adress där eleven är folkbokförd. Avståndet mellan bostad och skola mäts av barnoch utbildningskontoret med hjälp av s.k. GIS-verktyg som mäter närmast farbara gång-, cykel- eller
bilväg till skolan.
Växelvis boende utgör inte grund för bedömning. Prövning av färdvägens längd görs endast från den
adress där eleven är folkbokförd.
Resor inom Stockholms län
Elever som går i skola inom Stockholms län erhåller enligt huvudregeln busskort (terminsbiljett)1. för
resa inom kommunen samt inom Stockholms län.
Elev/vårdnadshavare ansvarar för att busskortet registreras på ”Mitt SL” på sl.se så att det kan spärras vid
eventuell förlust. SL:s förlustgaranti ersätter då kortet. Borttappat, stulet eller på annat sätt förkommet
kort som inte registrerats ersätts inte av Norrtälje kommun.
Elever som inte hinner påbörja resa inom biljettens giltighetstid kan få kontant ersättning för
kompletteringsresa motsvarande enkelbiljett med s.k. ”reskassa”. Antalet genomförda resor ska kunna
styrkas med intyg från skolan i form av schema eller liknande, samt kvitto eller motsvarande verifikation
på genomförda resor. Ersättningen för kompletteringsresa betalas ut i efterskott efter ansökan från elev
eller elevens vårdnadshavare.
__________________________
1 Terminsbiljetten gäller på vardagar, alltså helgfri måndag - fredag mellan klockan 4.30 och 19.00 enligt SL’s nuvarande
regler.
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Resor över länsgränsen till Uppsala
Elever som reser över länsgränsen till Uppsala län erhåller ett kombinationskort för resa mellan Norrtälje
stad och Uppsala, samt i förekommande fall SL-kort för anslutningsresa inom Norrtälje kommun.
Dagliga resor utanför Stockholms/Uppsala län
Elever som studerar på ort utanför Stockholms/Uppsala län, och som inte beviljats stöd för inackordering,
kan få ersättning för dagliga resor om färdvägen mellan bostad (där eleven är folkbokförd) och skola
uppgår till minst 6 km. Ersättning ges i första hand för resor med allmän kollektivtrafik i form av busskort
eller motsvarande färdbiljett, dock med högst 1/30 av prisbasbeloppet per månad. Kostnaderna ska kunna
styrkas med kvitto eller motsvarande verifikation.
Ovanstående innebär att elever som är andrahandsmottagna och bor på studieorten utan att vara
folkbokförda där inte kan få ersättning för elevresor i stället för inackorderingsbidrag. Ersättning för
elevresa beviljas endast för dagliga resor mellan bostad där eleven är folkbokförd och skola.
Ersättning för kompletteringsresa
I vissa fall kan elever utöver busskort även få bidrag för kompletteringsresa om avståndet mellan bostad
och hållplats för kollektivtrafik överstiger 6 km. Bidraget utgår med av Skatteverket fastställt belopp för
skattefri km-ersättning, dock högst 1/30 av prisbasbeloppet per månad (sammanlagd ersättning för
busskort och kompletteringsresa).
Ersättning utgår inte om det finns samordningsmöjligheter med grundskolans skolskjuts.
Ersättningen betalas ut i efterskott efter ansökan från elev/vårdnadshavare.
Kontant ersättning i stället för busskort
Kontant ersättning i stället för busskort utgår endast om det finns synnerliga skäl.
Vid prövning tas dock inte hänsyn till några andra omständigheter än elevens möjlighet att komma till
och från skolverksamheten.
Begäran om kontant ersättning i stället för busskort prövas i varje enskilt fall efter ansökan från
elev/vårdnadshavare.
Ersättning utgår med faktiska kostnader, dock högst 1/30 av prisbasbeloppet, och kan inte kombineras
med annan reseersättning.
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Ersättning för elevresor i samband med arbetsplats förlagt lärande (APL)
Ersättning för elevresor i samband med APL ersätts enligt huvudregeln (busskort) genom skolans försorg.
Elever som behöver bo på annan ort under APL-tiden kan ansöka om stöd till inackordering. Stöd till
inackordering beviljas dock inte elev som på eget initiativ ordnat praktikplats på annan ort.
Ersättning för resa vid distansstudier
Elev som antagits till utbildning som bedrivs på distans kan få ersättning för att delta vid obligatoriska
inslag i utbildningen, om övriga förutsättningar för att beviljas ersättning är uppfyllda. Utbildningen ska
vara godkänd som riks-rekryterande utbildning enligt gymnasieförordningen (2010:2039) 5 kap.
Ersättning utgår för styrkta kostnader för resa och vid behov logi för eleven, dock max 1/30 av
prisbasbeloppet per månad. Närvarointyg från skolan ska kunna uppvisas, och kostnaderna ska vara
godkända i förväg.
Ersättning för elevresor för elever som beviljats stöd till inackordering
Elever som beviljats stöd till inackordering (inackorderingsbidrag) kan inte samtidigt få ersättning för
elevresor.
Ersättning för elevresor i gymnasiesärskolan
För elever i gymnasiesärskolan gäller skollagens regler om skolskjuts i gymnasiesärskola. Särskilda
riktlinjer för skolskjuts i gymnasiesärskolan gäller.
Ersättning för egna utlägg
Ingen ersättning utgår för egna utlägg i samband med borttappat, på annat sätt förlorat eller glömt
busskort.
Beslut och överklagande
Beslut om ersättning för elevresor fattas enligt av utbildningsnämnden fastställd delegationsordning, och
kan överklagas enligt kommunallagen (1991:900) 10 kap. (laglighetsprövning).
Force majeure
Om trafikföretag bedömer att transport inte kan utföras på ett trafiksäkert sätt på grund av väder, väglag
eller annat förhållande och transporten ställs in utgår ingen ersättning för annat färdsätt.
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Återlämnande av busskort
Ändrade boendeförhållanden eller studieavbrott måste omedelbart anmälas till kommunen. Elev som
beviljats busskort, men som inte längre är berättigad till ersättning för elevresor ska omedelbart återlämna
busskortet till kommunen. Felaktigt utgivet busskort eller felaktigt utbetalt belopp kan återkrävas.
Slut
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