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UKN/2020:36-623

Riktlinjer för elevresa
Antagna av utbildnings- och kulturnämnden 2020-03-24, § 24

För elever i gymnasieskolan regleras rätten till bidrag för resor i lag (1991:1110) om kommunernas
skyldighet att svara för vissa elevresor. Elever i gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts, men kan
få bidrag till elevresor mellan folkbokföringsadress och skola. Stödet kan ges kontant eller på annat
lämpligt sätt. I Burlövs kommun sker detta med kollektivtrafik i form av ett resekort med skolbiljett.
När eller om kollektivtrafik inte är möjlig, regleras att kontantersättning kan utgå med högst 1/30
av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ i socialförsäkringsbalken (2010:110) för varje hel kalendermånad som eleven har kostnader för resor mellan bostaden och skolan.
För att ha rätt till bidrag för elevresa måste eleven:
•
•
•
•

vara folkbokförd i Burlövs kommun
studera på heltid
ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen
färdvägen mellan bostad (folkbokföringsadress) och skola vara minst 5 kilometer.

Möjligheten att få bidrag till elevresor gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.
Elever med inackorderingsbidrag kan inte få busskort eller kontant resebidrag.
För extra utlägg i samband med arbetsplatsförlagd utbildning, studiebesök och liknande, samt
undervisning på annan plats, ansvarar den skola eleven går på och inte Burlövs kommun. Eventuella krav på ersättning ska därför sändas till gymnasieskolan.
Elevresor – Fristående gymnasieskolor
För elever i fristående gymnasieskolor gäller att hemkommunen ansvarar för dagliga resor under
samma förutsättningar som för elever i kommunala gymnasieskolor.
Utlämning av resekort med skolbiljett (verkställighetsbeslut)
För elever som uppfyller kraven för elevresa kommer ett resekort med skolbiljett skickas till folkbokföringsadressen.
I de fall där skolbiljett har skickats ut kommer biljetten att spärras för de elever som avslutar eller ej
påbörjar sina studier.
Kontant ersättning för elevresa (delegationsbeslut)
Ansökan om kontant ersättning för elevresa görs separat inför varje läsår. Ersättningen betalas ut
två gånger per läsår.
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Förlorat busskort
Om en elev tappar bort, eller blir besluten på sitt busskort ska detta snarast anmälas till Medborgarservice som spärrar skolbiljetten. Ett nytt resekort kostar 30 kronor och kan hämtas ut på Medborgarservice.
Ändrade förhållanden
Om något ändras i elevens förhållanden som påverkar rätten till bidrag för elevresa måste detta
omgående meddelas till kommunen. Bidrag som tas emot på felaktig grund medför att man blir
återbetalningsskyldig.
Varaktig funktionsnedsättning (delegationsbeslut)
En elev som har en varaktig funktionsnedsättning och därför behöver speciella transporter till gymnasieskolan, kan ansöka om färdtjänst. Vid beviljad färdtjänst betalar utbildnings- och kulturförvaltningen egenavgiftskostnaden för färdtjänstresor från hemmet till skolan upp till 1/30 av prisbasbeloppet per månad för gymnasieelever folkbokförda i Burlövs kommun.
Olycksfall
Burlövs kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring för gymnasieelever och andra kategorier
elever inskrivna i Burlövs kommuns verksamhet. Försäkringsinformation finns på Burlövs kommuns
hemsida www.burlov.se. Elev som råkat ut för ett olycksfall och omfattas av denna försäkring kan
ha rätt till ersättning för resekostnader med taxi.
Vid eventuellt behov av taxiresor till och från skola är det vårdnadshavare/elev som ansvarar för att
göra anmälan och ersättningsanspråk till försäkringsbolag.
För elev som är inskriven i en annan kommuns verksamhet eller i en fristående verksamhet utanför
Burlövs kommun är det den kommunens/fristående verksamhets försäkring som gäller.
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