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Riktlinjer för elevresor i gymnasieskolan
Förslag till beslut
Riktlinjer för elevresor i gymnasieskolan antas att gälla från och med höstterminen
2018.

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden antar
föreslagna ”Riktlinjer för elevresor i gymnasieskolan”.
Elever i gymnasieskolan omfattas inte av rätten till skolskjuts enligt skollagen men kan
i stället få bidrag av hemkommunen till dagliga elevresor mellan bostad och skola
enligt Lagen om kommuners skyldighet att svara för vissa elevresor och Förordningen
om kommunens skyldighet att svara för vissa elevresor.
Enligt barn- och utbildningsnämndens delegationsordning punkt 8.2.15 ansvarar 1.
Handläggare och 2. Skolchef för stöd till kostnader för elevresor ”enligt
arbetsordning/gällande riktlinjer”. Formellt fastställda riktlinjer avseende
gymnasieelevers elevresor har dock saknats.
Ur rättssäkerhetssynpunkt är det att rekommendera att tydliga riktlinjer avseende
dylika förmåner till enskild fastslås av nämnden. Därtill finns behov av ändring i den
praxis som hittills existerat avseende elever som studerar i annat län och får kontant
ersättning till elevresor.
Hemkommunen kan välja på vilket sätt bidraget till elevresor ska ges. Inom länet ges
bidraget i form av s.k. skolkort som möjliggör resor med linjetrafiken i enlighet med
den överenskommelse kommuner och landsting ingått inom ramen för
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet den 16 mars 2016.
För gymnasieelever som studerar utanför länet ges stödet som kontant ersättning. I
dessa fall är kommunen enligt 2 § Lagen om kommuners skyldighet att svara för vissa
elevresor inte skyldig att ge högre ersättning än vad som motsvarar 1/30 av
prisbasbeloppet för varje hel kalendermånad som eleven har kostnader för resor
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mellan bostaden och skolan. 1/30 av aktuellt prisbasbelopp ligger på cirka 1 510 kr
och återfinns på www.scb.se.
Dessa elever som studerar i annat län har hittills i Eskilstuna kommun erhållit kontant
ersättning till elevresor motsvarande 1/30 av prisbasbeloppet, oavsett om deras
faktiska resekostnader varit lägre. Ett exempel är elever som pendlar till
gymnasieskolor i Västerås som har erhållit 1 510 kr i stället för den faktiska
resekostnaden som motsvarar 1 050 kr per månad för ett Movingokort. Det kan anses
strida mot kommunallagens förbud om understöd till enskild. Vederlagsfria
prestationer till enskilda personer anses falla utanför kommunens allmänna kompetens
om inte offentlig- eller civilrättslig lagstiftning ålägger kommunen en sådan skyldighet.
I övrigt utgör de riktlinjer som nu föreslås för nämnden en sammanfattning av hur
bidrag till elevresor hanterats i praktiken på förvaltningen. De överensstämmer med
gällande författningar och rättspraxis.
Riktlinjer för elevresor i gymnasieskolan
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för elevresor i Eskilstuna kommun.
Rättslig reglering
Elever i gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts enligt Skollagen. De kan i stället få
bidrag till dagliga elevresor mellan bostad och skola enligt Lagen om kommuners
skyldighet att svara för vissa elevresor och Förordningen om kommunens skyldighet
att svara för vissa elevresor. Hemkommunen väljer på vilket sätt bidraget till elevresor
ska ges; om det ska ges i form av t.ex. busskort eller kontant ersättning. Om stödet ges
kontant är kommunen inte skyldig att ge mer än högst 1/30 av prisbasbeloppet för
varje hel kalendermånad som eleven har kostnader för resor mellan bostaden och
skolan.
För att en gymnasielev ska få rätt till bidrag för elevresor måste eleven få studiehjälp
enligt Studiestödslagen (dvs. t.o.m. det första halvåret det kalenderår eleven fyller 20
år). Eleven ska ha minst sex kilometer mellan bostad och skola. Avståndet beräknas
enligt rättspraxis från elevens folkbokföringsadress; detta gäller även i de fall en elev
har växelvis boende.
Hemkommunen ansvarar för bidrag till elevresor även för elever som går i fristående
gymnasieskolor eller studerar på annan ort. Hemkommunen är inte skyldig att ge
bidrag till elevresor för elev som till följd av skolgången bor inackorderade i annan
kommun (Regeringsrättens dom den 24 mars 2010, mål nr 4418-07). Dessa elever kan
få ett inackorderingstillägg från Centrala studiestödsnämnden enligt Studiestödslagen.
Beslut om bidrag till elevresor för gymnasieelever kan endast överklagas med
laglighetsprövning enligt 13 kap. Kommunallagen.
Elever i gymnasiesärskolan kan få skolskjuts enligt Skollagen. Stadsbyggnadsnämnden
ansvarar för skolskjutsfrågor i Eskilstuna kommun.
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Gymnasieelever som studerar inom Eskilstuna kommun
Alla gymnasieelever folkbokförda i Eskilstuna kommun får precis som
grundskoleelever ett busskort, s.k. elevkort, som berättigar till fyra resor/dag.
Elevkortet gäller för resor med Sörmlandstrafikens bussar inom Eskilstuna kommun.
Gymnasieelever som studerar utanför kommunen i Södermanlands län
Elev som studerar vid gymnasieskola i Södermanland med mer än 6 kilometers resväg
och uppfyller övriga krav för elevresor får ett s.k. länskort som möjliggör deras
skolresor. Eleven ska lämna in en resebidragsansökan och en försäkran från sin skola
till kommunen.
Kontant ersättning för anslutningsresor
Gymnasieelever som har mer än 6 km från folkbokföringsadressen till närmaste
busshållplats och har ett elev- eller länskort, dvs. studerar inom Södermanlands län,
kan ansöka om kontant ersättning per kilometer för anslutningsresor. Ersättning för
anslutningsresor beviljas för fyra månader under höstterminen och fem månader på
vårterminen. Utbetalning sker en gång per termin.
Gymnasieelever som studerar i annat län
Elev som pendlar dagligen till gymnasieskola i ett annat län och uppfyller övriga krav
för elevresor får ett resebidrag i form av kontant ersättning. Eleven ska lämna in en
resebidragsansökan och en försäkran från sin skola till kommunen. Maximal ersättning
motsvarar 1/30 av aktuellt prisbasbelopp för varje kalender-månad som eleven har
kostnader för resor mellan bostad och gymnasieskola (aktuellt prisbasbelopp framgår
av www.scb.se). Resebidraget utgår från det billigaste färdsättet med allmänna
kommunikationsmedel och beloppet baseras på priset för tågkort/busskort från
Eskilstuna till elevens studieort.
Exempel på belopp som kan utgå (utifrån kostnaden för Movingo-kort vårterminen
2018).



Till ort inom Mälardalsregionen 1 050 kr/månad
Till Stockholm eller längre 1 510 kr/månad

Kontant ersättning för elevresor beviljas för fyra månader under höstterminen och
fem månader under vårterminen (september-maj). Kontant ersättning betalas ut en
gång per månad i förskott. Ansökan som gäller hela läsåret ska vara kommunen
tillhanda senast den sista oktober aktuell termin. Ansökan som enbart gäller för
vårterminen ska vara kommunen tillhanda senast den sista februari aktuell termin.
Ansökningar som kommer in senare beviljas och utbetalas med en månads
retroaktivitet från ansökans ankomstdatum till kommunen.
Krav vid samtliga former av bidrag till elevresor
Elever som avbryter sina studier har inte längre rätt till bidrag för elevresor. Elev som
felaktig tar emot sådant bidrag blir återbetalningsskyldig.
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