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Gymnasieskola och gymnasiesärskola  
Gymnasieskola - Utdrag ur Svensk Författningssamling 1991:1110  
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).  

 

Resebidrag - Skolkort  

Resebidrag är till för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Resebidraget består av 

ett skolkort. Kortet kan inte bytas mot ersättning i pengar. Elev kan aldrig få både 

resebidrag och inackorderingstillägg samtidigt.  

 

Villkor för resebidrag:  

 Folkbokförd i Marks kommun  

 Berättigad till studiebidrag enligt studiestödslagen 

 Heltidsstuderande på en gymnasial utbildning  

 Minst sex km daglig resväg (närmsta användbara gång- och/eller cykelväg) 

mellan folkbokföringsadress och skola  

 Resebidrag utbetalas längst till och med vårterminen det år du fyller 20 år.  

 Inte erhålla inackorderingstillägg för samma tidsperiod  

 Förlorat färdbevis ersätts mot en kostnad av 200 kronor  

 Första skoldagen betalar eleven resan själv  

 Marks kommun tillämpar inte resebidrag vid växelvis boende  

 Kostnader för dagliga resor får max uppgå till 1/30 av aktuellt prisbasbelopp per 

månad  

 

För den elev som läser vid Marks gymnasieskola och är berättigad till skolkort delas det 

ut vid skolstart utan ansökan.  

 

Den elev som väljer annan utbildningsanordnare lämnar ansökan om skolkort före 

terminsstart till barn- och utbildningsförvaltningen. 

  

Gymnasiesärskola - Utdrag ur Skollagen 2011, kapitel 19  
Skolskjuts i hemkommunen 20 § Elever i gymnasiesärskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri 

skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan 

skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon 

annan särskild omständighet.  

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha 

placerat dem eller som går i en annan kommuns gymnasiesärskola med stöd av 13 eller 14 §§. I de fall då det kan 

ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.  

Elevens hemkommun eller det landsting som anordnar utbildningen ska ombesörja att skolskjuts anordnas enligt 

första stycket.  

 

Rektor utreder och beslutar om skolskjuts behövs.  



 

BUN § 50, 2011-04-07 
BUN § 10, 2012-02-02, Rev 
BUN § 103, 2012-10-11 Rev 
BUN § 46, 2014-06-11 Rev 
 
 

 

Inackorderingstillägg  

Inackorderingstillägg beviljas om eleven på grund av lång eller besvärlig resväg behöver 

inackordera sig på skolorten. Inackorderingstillägg söks inför varje läsår, men kan också 

sökas under pågående läsår.  

  

För att få inackorderingstillägg från och med en viss månad ska ansökan vara inkommen 

senast den 10 samma månad. Stödet avser boende, fördyrat uppehälle och resor till och 

från hemmet.  

 

Kommunen är skyldig att ersätta vad som motsvarar 1/30 av aktuellt prisbasbelopp per 

hel kalendermånad då eleven är inackorderad. Bidraget utbetalas september till 

december under höstterminen och januari till maj under vårterminen.  

 

Villkor för inackorderingstillägg:  

 Folkbokförd i Marks kommun 

 Minst 40 km mellan folkbokföringsadress och skola eller minst två timmars daglig 

res- och väntetid per dag  

 Inackorderad på skolorten eller i dess närhet  

 Du är förstahandsmottagen till din utbildning  

 Tillägg beviljas längst till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år  

 

Eleven måste vara slutligt antagen för att ansökan ska behandlas. Ansökan om 

inackorderingstillägg lämnas till barn- och utbildningsförvaltningen. 

  

Om anledning till ansökan är lång res- och väntetid bifogas aktuellt schema samt 

busstider. Med restid avses tiden från när eleven lämnar hemmet på morgonen till 

skoldagens början och på eftermiddagen tiden från skoldagens slut till dess eleven 

kommer åter till hemmet. Skoldagens början och slut är de ramtider som används på 

skolan och inte elevens schema. 

 

Vid fastställande av restid beräknas att eleven promenerar 1 kilometer/10 minuter.  
  

Elev som går på en fristående gymnasieskola söker inackorderingstillägg via CSN 

(www.csn.se). 

  

Elev som sökt utbildning genom frisökning har inte rätt till inackorderingstillägg. 

  

Återkrav  

Om elevens förhållande ändras, så att ersättningen inte längre är berättigad, ska detta 

genast meddelas till barn- och utbildningsförvaltningen. Eleven är återbetalningsskyldig 

för ersättning som erhållits på felaktiga grunder 


