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Riktlinjer för gymnasieskolans elevresor och gymnasiesärskolans skolskjutsreglemente
Gymnasielevers skolresor regleras i lagen om kommuners skyldighet att svara för
vissa elevresor (SFS 1991:1110).
Kommunen behöver inte anordna transporter för gymnasieeleverna utan endast
ansvara för deras resekostnader. Enligt 2 § i lagen får kommunen bestämma hur
resorna ska ske:
”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.”
Kommunen kan till exempel välja mellan att själv ordna resorna, dela ut
färdbevis, betala resekostnaderna för ett visst färdmedel eller ge ett kontantstöd
enligt självkostnadsbelopp. Om en elev väljer ett annat färdsätt än vad
kommunen erbjuder är inte kommunen skyldig att ersätta eleven för
resekostnaden.
Hemkommunens ansvar gäller oavsett om eleven får sin utbildning inom offentlig
eller privat skola, i hemkommunen eller i annan kommun.

Riktlinjer för skola inom kommunen
Kommunens skyldigheter kring elevresor gäller för gymnasieelever som har minst
6 kilometer mellan bostaden och skolan.
Enköpings kommun tillämpar busskort med UL eller upphandlad skolbuss enligt
kommunens planering. Avstånd mellan bostad och hållplats kan vara upp till 4
km.
För elever som har mer än 4 km till busshållplats kan kommunen välja att betala
resekostnadsersättning enligt självkostnad, dock högst 1/30 av basbeloppet per
månad och i högst 10 månader per år.
Vid prövningen av skolskjuts eller resekostnadsersättning tas endast hänsyn till
elevens möjlighet att komma till och från skolverksamheten, det vill säga inte
möjligheten att delta vid frivilliga aktiviteter före eller efter skoltid.
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Riktlinjer för skola i annan kommun
För elev som har rätt till studiestöd enligt studiestödslagen ska den kommun som
enligt skollagen är elevens hemkommun ansvara för elevens kostnader, eller del
av kostnader, för resor mellan bostaden och skolan.
Enköpings kommun tillämpar busskort med Upplands lokaltrafik i första hand. Om
geografiska förhållanden inte medger busskort kan resekostnadsersättning ges
enligt samma villkor som gäller resekostnadsersättning inom kommunen.
Elev/vårdnadshavare får ansöka om elevresa för skola i annan kommun på
särskild blankett.
Vid prövningen tas endast hänsyn till elevens möjlighet att komma till och från
skolverksamheten, det vill säga inte möjligheten att delta vid frivilliga aktiviteter
före eller efter skoltid.

Riktlinjer för gymnasiesärskolan
För gymnasiesärskolan gäller ansökan om elevresa på grund av särskilda skäl.
Skolskjuts på grund av funktionsnedsättning medges när en varaktig
funktionsnedsättning föreligger hos en elev och som gör att denne har väsentliga
svårigheter att ta sig till och från skolan.
Vid prövningen av elevresa på grund av särskilda skäl tas endast hänsyn till
elevens möjlighet att komma till och från skolverksamheten, det vill säga inte
möjligheten att delta vid frivilliga aktiviteter före eller efter skoltid.
Elevens funktionsnedsättning:
a) Medicinska skäl
Elev kan ges rätt till skolskjuts på grund av funktionsnedsättning eller medicinska
skäl. Läkarintyg, psykologutlåtande eller liknande ska då styrka behovet av
skolskjuts. Beslutet omprövas inför varje läsår eller när de förhållanden som låg
till grund för beslutet ändrats.
Rektor beslutar efter samråd med trafiksamordnare.
b) Kortvariga funktionshinder - försäkringsärenden
Kommunen svarar inte för skolskjuts vid kortvariga funktionshinder på grund av
olycksfall. Hit räknas arm- och benbrott med gipsning, vrickningar, stukningar och
liknande. Kommunens försäkring av elever täcker olycksfall även under fritid och
skollov.
c) Andra kortvariga funktionshinder
Vid medicinska behov av kortvarig natur, till exempel efter en planerad operation,
kan rektor besluta om tillfällig skolskjuts efter uppvisande av läkarintyg.
Annan särskild omständighet:
Annan särskild omständighet kan vara en kombination av orsaker som var för sig
inte utgör tillräckligt skäl för rätt till skolskjuts. Vid annan särskild omständighet
kan rektor på respektive skola besluta om skolskjuts i samråd med kommunens
trafiksamordnare, vårdnadshavare och vid behov med läkare. Beslutet
tidsbegränsas.

