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1. Syfte
Syftet med riktlinjerna är att till att göra tydligt under vilka förutsättningar
gymnasieelever med lång resväg till gymnasieskolan kan ges resebidrag för sina
dagliga skolresor, samt hur ansökan och utbetalning görs.

2. Förutsättningar för resebidrag
Elever i gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts utan endast till bidrag till
elevresor enligt lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa
elevresor och förordningen (1991:1120) om kommunernas skyldighet att svara för
vissa elevresor. En hemkommun ska svara för kostnaderna för dagliga elevresor
mellan bostaden och skolan för elever som är folkbokförda i kommunen och som har
rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395).
För att vara berättigad resebidrag måste gymnasieeleven uppfylla nedanstående
kriterier:
•
•
•
•
•
•
•

•

Eleven är folkbokförd i Vallentuna kommun.
Eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.
Eleven är högst 20 år gammal. Resebidrag kan lämnas till och med
vårterminen det år eleven fyller 20 år.
Eleven studerar på heltid.
Eleven är inte beviljad inackorderingsbidrag.
Resvägen är längre än sex kilometer mellan bostaden och skolan.
Avståndet avser kortaste resväg från bostaden till den skola där eleven
studerar. Alla typer av vägar beaktas, även cykel- och gångvägar, för att
säkerställa en trafiksäker sträcka.
Resebidrag utgår inte mellan inackorderingsbostad och skola.

Elever i gymnasiesärskola kan ansöka om skolskjuts på kommunens hemsida,
www.vallentuna.se.
Elever med permanent funktionshinder eller särskilda behov kan ansöka om
färdtjänst på kommunens hemsida.

3. Ansökan
Den myndiga eleven eller i annat fall vårdnadshavaren ska ansöka om resebidrag
inför varje nytt läsår. Observera att resebidraget inte fortsätter automatiskt efter det
läsåret. Ansökan görs på blankett som finns på kommunens hemsida,
www.vallentuna.se. Meddelande om beslut skickas till elevens
folkbokföringsadress.
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På begäran ska faktiska kostnader redovisas genom t.ex. kvitton. Användande av
terminsbiljett uppmuntras där så är möjligt. Om färdbevis löses månadsvis behöver
dock bara månadskostnaden den första månaden respektive läsåret redovisas.

3.1 Ändrade förhållanden
Eleven är skyldig att omgående anmäla ändrade förhållanden som kan påverka rätten
till resebidrag, t.ex. studieavbrott, minskad studieomfattning, byte av skola eller flytt.
Om någon av de förutsättningarna som krävs för resebidrag inte längre föreligger och
bidraget därmed har betalats ut på felaktiga grunder kan det komma att återkrävas.

4. Utbetalning
För elever som är folkbokförda i Vallentuna kommun och studerar i en kommunal
eller fristående skola som är geografiskt belägen inom Stockholms län utgår bidraget
genom tilldelning av en terminsbiljett.
Tilldelning av terminsbiljett görs av den gymnasieskola som eleven är inskriven i.
Förstörd, borttappad eller stulen terminsbiljett ersätts inte av kommunen utan av
SL:s förlustgaranti. Elev eller vårdnadshavare måste själv registrera kortet på SL:s
hemsida för att få tillgång till förlustgarantin. SL beslutar om villkoren för
förlustgaranti.
För elever som är folkbokförda i Vallentuna kommun och studerar i en kommunal
eller fristående skola som är geografiskt belägen utanför Stockholms län utgår
bidraget i form av kontant ersättning.
Resebidrag utgår med faktiska kostnader för det billigaste färdsättet, dock högst med
1/30 av prisbasbeloppet.
Resebidraget betalas som huvudregel ut innevarande månad omkring den 15:e i
månaden till det konto som angetts vid ansökan. Tillägget betalas ut fyra gånger
under höstterminen (september – december) och fem gånger under vårterminen
(januari – maj).

5. Överklagande
Ett beslut om resebidrag kan överklagas genom laglighetsprövning inom tre veckor
från den dag beslutet tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Överklagande ska
skickas till Förvaltningsrätten i Stockholms län, 115 76 Stockholm.
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