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Diarienummer
2019/GVN 0047
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Riktlinjer för elevresor
Förvaltningen för liv och hälsas förslag till beslut till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
–

Riktlinjer för elevresor antas.

Förvaltningen för liv och hälsa

Irene Hededal
Förvaltningschef

Martin Lundell
Sektorchef

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bildades 1 januari 2019.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar, enligt reglementet för
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild
utbildning för vuxna och yrkesutbildningar inklusive eftergymnasiala
yrkesutbildningar för vuxna.
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Enligt beslut i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 3 januari 2019
beslutades att styrdokument såsom policys och riktlinjer, som tidigare upprättats
och antagits av föregående gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, som inte
ännu har reviderats och som berör gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
ansvar och uppgifter, ska gälla i tillämpliga delar från den 3 januari 2019 i
avvaktan på revidering. Revidering ska ske senast den 31 augusti 2019.
Förvaltningen för liv och hälsa har gjort en genomgång av riktlinjerna för
elevresor och föreslår att den antas av gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.

Elevresor
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden fastställde tillämpningsföreskrifter för
elevresor den 22 mars 2012, § 12 (2012/GAN 0020) samt kompletteringar den
19 februari 2015, § 11 (2015/GAN 0043).
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den 10 februari 2011, § 7
om att alla elever vid Tyresö gymnasium får busskort oavsett avstånd till skolan
från och med höstterminen 2011 (2011/GAN 0016).
Elevresor regleras i lag (1991:1110) om kommunernas skyldigheter att svara för
vissa elevresor.
Utdrag:
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 tillämpningsföreskrifterna har det förtydligats att:
Elever som gör dagliga resor till skolan utanför Stockholms lokaltrafiks område
kan få kontant ersättning för resor maximalt 1/30 av prisbasbeloppet per
månad. Ersättningen kan inte kombineras med annan reseersättning eller
inackorderingstillägg. Det framgår vidare att elev som bor på annan ort, men
inte har inackorderingstillägg kan få kontant ersättning för dagliga resor
motsvarande kostnaden för ett SL-kort. Vidare framgår att elever som går på
distansgymnasium utanför SL:s område och behöver göra obligatoriska resor
kan få ersättning.
Kommunen kan inte bevilja skolskjuts för elever på gymnasiet eftersom lagstöd
saknas (skolskjuts i skollagen riktar sig endast till elever i förskola, grundskola,
grundsärskola och gymnasiesärskola).

Förvaltningens förslag
Vid en genomgång av tillämpningen av reglerna anser förvaltningen att de
fungerar väl och föreslår ingen förändring. Förslag till riktlinjer bifogas.

