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Antagna av Skövde kommuns kommunstyrelse den 7 juni 2011, (KS § 105/2011), att gälla från 
och med läsåret 2011/2012, reviderade den 5 december 2011 (§212/2011), reviderade den 8 
maj 2023. 

1 Elevers rätt till kostnadsfria resor till och från 
skola 

Enligt lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (SFS 1991:1110) skall elev, som har 
rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (SFS 1999:1395) få sina resor bekostade av kommunen. 
Detta under förutsättning att  

1. Eleven är folkbokförd på adress belägen i Skövde kommun. 
2. Eleven har en färdväg bostad - skola om minst sex kilometer. 

Stödet skall ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt kommunens beslut. I Skövde kommun ges 
detta stöd såsom periodkort giltigt i den allmänna kollektivtrafiken. Undantagsvis, och efter särskild 
prövning, kan stödet ges i form av fordonsersättning eller särskild anordnad taxitransport. 

2 Tillämpning av sexkilometersgänsen 
Om eleven bor utanför det inringade området på den karta som hör till dessa anvisningar har eleven 
rätt till kostnadsfria resor enligt punkt 1 oavsett vilken gymnasieskola i Skövde tätort som eleven går 
på. Även elev som bor innanför det inringade området har rätt till kostnadsfria resor om avståndet, 
mätt efter genaste iordningställd gångväg, mellan bostad - skolbyggnad, där merparten av 
undervisningen äger rum, är minst sex kilometer. 

3 Växelvis boende 
Vid växelvis boende svarar kommunen endast för resor från/till folkbokföringsadressen. Detta under 
förutsättning att folkbokföringsadressen är så belägen att den ger eleven rätt till kostnadsfria resor 
enligt punkterna 1 och 2. 

Med växelvis boende menas att ett barn till separerade föräldrar med gemensam vårdnad i princip 
bor lika mycket hos båda föräldrarna. När ett barn har växelvis boende anses barnet ha två likvärdiga 
hem (jfr RÅ 2022 ref. 91) och får då anses ha två bostäder. 

Om en gymnasieelev, som inte har uppnått 18 års ålder, bor växelvis hos sina föräldrar har eleven 
rätt till ersättning för sina kostnader för dagliga resor till/från skolan i förhållande till elevens båda 
bostäder. Detta under förutsättning att någon av elevens bostäder är så belägen att den ger eleven rätt 
till kostnadsfria resor enligt punkterna 1 och 2 ovan. 

4 Avstånd till anvisad hållplats 
Gångavståndet mätt efter genaste iordningställd gångväg från folkbokföringsadressen till anvisad 
busshållplats skall inte överstiga fem kilometer. 
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Om avståndet till busshållplatsen överstiger fem kilometer kan man efter ansökan få ersättning för 
självskjuts enligt vad punkt 12 anger. 

5 Skolskjuts för elever vid gymnasiesärskola 
I Skövde kommun folkbokförda elever som har sin skolgång vid den gymnasiesärskola som eleven 
placerats vid av kommunen har rätt till kostnadsfri skolskjuts. Denna sker från en plats i anslutning 
till elevens hem, eller, om eleven vistas i annan kommun, från den plats där övernattning sker, till den 
plats där utbildningen bedrivs och tillbaka. 

Eleven tilldelas i första hand skolkort giltigt i den allmänna kollektivtrafiken. Skulle elevens 
funktionsnedsättning vara sådan att resa med allmänna kommunikationer inte är möjligt tilldelas 
eleven skjuts med taxi. 

Väljer eleven att gå i annan gymnasiesärskola än där kommunen skulle ha placerat eleven beviljas 
skolskjuts om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. 

6 Busskort 
Elev tilldelas busskort genom sin skolas försorg. Skulle elev tappa bort sitt busskort eller hantera sitt 
busskort på ett sätt som gör att det inte längre är användbart har kommunen rätt att ta ut en 
administrativ avgift av eleven om 300 kr. 

7 Skyldighet att avbeställa taxi 
Elev som tilldelats taxi svarar för att avbeställning av resan görs vid varje tillfälle då resan inte skall 
utföras. Om kommunen faktureras kostnaden för en taxiresa där eleven uteblivit äger kommunen rätt 
att efter individuell prövning ta ut en avgift om 200 kr per tillfälle. 

8 Stöd till inackordering 
Om restiden mellan hemmet och skolan är minst tre timmar per dag kan eleven helt avstå rätten till 
kostnadsfria resor och istället få inackorderingstillägg. Med restid avses tiden från det att eleven 
lämnar hemmet till skoldagens början samt tiden från skoldagens slut tills eleven är hemma. 
Håltimmar i början och slutet av resdagen räknas inte in i restiden. 

Stödets storlek fastställs läsårsvis och skall avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från 
hemmet. 

Inackorderingstillägg utbetalas kalendermånadsvis och från och med den månad som infaller 
närmast efter det att ansökan kommit kommunen till handa. 

Inackorderingstillägg utbetalas till och med första kalenderhalvåret det år som eleven fyller 20 år. 
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9  Maximering av bidrag till gymnasieelevers resor 
Den kostnad som kommunen maximalt kan ha för en elevs skolresor till och från den plats där 
utbildningen normalt bedrivs under ett läsår motsvarar det inackorderingstillägg som eleven kan få 
vid inackordering på skolkorten under hela läsåret. 

Denna begränsning av reskostnader gäller dock ej resor enligt punkten 6. 

10  Ersättning vid APL 
Vid APL (Arbets-Platsförlagt Lärande) kan utbetalas en ersättning per dag för resor, oavsett färdsätt, 
och inackordering som motsvarar 1/20-del av det lägsta beloppet för inackorderingstillägg. Beloppet 
avrundas till närmaste krontal. 

För att ersättning vid APL skall kunna beviljas måste handläggare på sektor barn och utbildning fått 
del av ansökan senast två månader efter det att APL avslutats. 

11  Fordonsersättning 
Fordonsersättning utbetalas vid självskjuts till/från hållplats och i synnerliga fall vid ordinarie resa 
folkbokföringsadress - skola. Ersättning ges för enkelresan från hemmet till hållplatsen/skolan och 
omvänt från hållplatsen/skolan till hemmet. Ersättningen uppgår följande belopp: 

Bil: Den skattefria delen av den vid utbetalningstillfället 
gällande statliga bilersättningen. 

Tvåhjuligt motordrivet fordon: 20 % av den skattefria delen av den vid 
utbetalningstillfället gällande statliga bilersättningen. 
Ersättningen avrundas till närmaste 10-tal öre enligt 
gängse avrundningsregler. 

Den fordonsersättning som utbetalas för en kalendermånad kan uppgå maximalt till 1/30 av 
basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. 

12  Överklagan 
Sektor Barn och Utbildnings beslut ifråga om stöd till inackordering kan med hänvisning till 28 kap. 5 
§ pkt 5 Skollagen överklagas hos allmän förvaltningsdomstol enligt anvisningar som bifogas beslutet. 
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