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Elevresor Essunga kommun 
Elever inom gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts som elever i grundskolan har, utan 

beviljas endast bidrag till elevresor. Resorna ska ske mellan hemmet (folkbokföringsadressen) 

och skolan. För att en elev ska vara berättigad till ersättning ska skolvägen, mätt efter kortaste 

användbara väg (gång-, cykel eller bilväg) från hemmet till skola minst vara 6 kilometer.  

Gångavståndet till hållplats, för fortsatt resa till gymnasieskolan, från folkbokföringsadress 

mätt efter kortaste användbara väg (gång-, cykel eller bilväg) ska inte överstiga sex kilometer.  

Eleven kan få bidrag till elevresor till och med det första kalenderhalvåret de fyller 20 år. 

Elever på gymnasiesärskola beviljas bidrag tills utbildningen är avslutad. 

Bidrag till elevresor gäller även elever inskrivna vid folkhögskola till och med det första 

kalenderhalvåret de fyller 20 år. Dock inte om eleven har avslutat tredje året på en 

gymnasieutbildning. 

Hemkommunen har inget ansvar att ordna med själva transporten till skolan.  

Busskort eller ersättning 

Hemkommunen kan välja att ge bidraget som ett busskort eller kontant. Betalas bidraget ut 

kontant per månad kan eleven endast ansöka om bidrag som uppgår till 1/30 av prisbas-

beloppet.  

Beviljas eleven busskort är det med kollektivtrafiken eleven reser till skolan.  

Huvudregeln är att eleven beviljas busskort, men kontant ersättning utbetalas då kollektiv-

trafik saknas eller om eleven väljer att bo på studieorten utan att vara berättigad till 

inackorderingstillägg. 

Inackorderingstillägg 

Beviljas eleven inackorderingstillägg kan inte busskort eller kontanta medel för elevresor 

beviljas. Inackorderingstillägg är en annan form av bidrag till elevresor.  

Självskjuts 

I de fall avståndet till närmaste hållplats är längre än vad avståndsreglerna anger, och att elev 

inte kan med anslutningstrafik ta sig till hållplats, kan elev ansöka om bidrag till självskjuts 

för egna resor. Ersättningen betalas för max två enkelresor till och från hållplatsen per skol-

dag enligt den skattefria delen av den statliga milersättningen. Transporten anordnas av elev 

eller förälder. Endast det avstånd som överstiger 6 km från hemmet är berättigat till bidrag. 

Det vill säga, om hållplatsen ligger 8 km från hemmet ges bidrag för 2 km. 

Överklagan 

Beslut om elevresor kan överklagas enligt laglighetsprövning 13 kap. kommunallagen.  


