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Fastställd 2016-10-04 

Barn- och utbildningsförvaltningen i Ödeshögs kommun. 

 



Gymnasieskolan elevresor 

Kommunen har skyldighet att svara för vissa elevresor till och från gymnasieskolan, (lag 

1991:1110). Detta gäller när: 

 avståndet mellan folkbokföringsadressen och gymnasieskolan överstiger sex 

kilometer  

 eleven är folkbokförd i kommunen (Skollagen 29 kap 6§)  

 eleven studerar på heltid och ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen 

(Studiestödslagen 1999:1395) 

Elev som beviljats inackorderingsbidrag har inte rätt till reseersättning eller busskort.  

För elever i gymnasiesärskolan är resan gratis till och från skolan även om avståndet 

understiger sex kilometer.  

Busskort 

Elever som studerar på gymnasieskolan inom vårt samverkansområde och är berättigade till 

ett busskort, erhåller årsbiljett, Östgötatrafiken, från respektive huvudman. De elever som bor 

på länsgränsen mellan Östergötland och Jönköping erhåller Jönköpings länskort, skolkort.  

Gymnasieelever som tappar bort busskortet få ett nytt mot den administrativa avgiften, det vill 

säga spärravgiften. Gäller ej elever i gymnasiesärskolan.  

Reseersättning 

Om färdvägen mellan bostad och närmaste busshållplats överstiger sex kilometer har eleven 

rätt till reseersättning utöver busskort. Ersättning utgår med 1/200 av basbeloppet, under 9 

månader/läsår (första utbetalningen i slutet av september och sista utbetalningen i slutet av maj). 

En förutsättning är att man inte har beviljats inackorderingstillägg.  

 

Gymnasiesärskolan 
 

Enligt skollagen har elever i gymnasiesärskola med offentlig/enskild huvudman rätt till 

kostnadsfri skolskjuts inom hemkommun 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, trafikförhållande, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild 

omständighet.  

För elever som går i en annan kommuns gymnasiesärskola ska hemkommunen anordna 

skolskjuts i de fall det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.  

Elevens hemkommun eller landsting ska ombesörja att skolskjuts anordnas. (Skollag 

2012:109) 
 

Skolskjutsen omfattar två resor per skoldag.  

Elever som klarar att resa till och från skolan med allmän kollektivtrafik, få ett busskort. 

Elever som inte klarar resor med allmän kollektivtrafik anordnas särskild upphandlad 

skolskjuts.  

Elever som påbörjat utbildning i gymnasiesärskolan senast det kalenderår då de fyller 20 år 

har rätt att fullgöra sina studier. Eleven har rätt till skolskjuts eller reseersättning under hela 

utbildningen.  



Inackorderingsbidrag 

Hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd till elever i gymnasieskola/gymnasiesärskola som 

behöver inackordering på grund av skolgången. Detta gäller utbildningar med offentlig 

huvudman. Denna skyldighet gäller dock inte: 

 Elever som tagits emot i andra hand till ett nationellt program (16 kap 47§) 

 Elever som har tagits emot enligt Skollagen 17kap § 19, andra stycket 

 Elever på Rh-anpassad utbildning 

 Utlandssvenska elever som få studiehjälp i form av inackorderingstillägg 

(Studiestödslagen 1991:1395) 

Skyldigheten gäller till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år.  

Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Det ska ges 

kontant eller på annat sätt som ska framgå av beslutet om stöd. Om stödet ges kontant, ska det 

lämnas med lägst 1/30 av prisbasbeloppet enligt Socialförsäkringsbalken 2 kap §§6,7, för 

varje hel kalendermånad som eleven bor inackorderad.  

 

Inackorderingsbidrag beviljas under förutsättning att: 
 

 Du är folkbokförd i Ödeshögs kommun och inackorderad på ort i annan kommun så 

att du inte behöver resa till skolan. 

 Inackorderingsbidrag kan utgå t o m vårterminen det år du fyller 20 år. 

 Resebidrag ej söks och busskort inte kvitteras ut.  

 Sökt utbildning inte finns i hemorten och studierna ska vara godkända av 

hemkommunen eller följa av regler i skollag eller förordning. 

 Du studerar på heltid 

 Du på grund av lång och besvärlig resväg behöver inackordera dig. Lång och besvärlig 

resväg innebär att du har mer än 2 timmars restid fram och tillbaka mellan hemmet 

(folkbokföringsadressen) och skolan eller att du har mer än 6 km mellan hemmet 

(folkbokföringsadressen) och närmaste hållplats. 

 Nivån på inackorderingsbidrag ska vara 1/30 av gällande prisbasbelopp för varje hel 

kalendermånad som eleven  bor inackorderad.  

 Höstterminen (ht) beräknas till 4 månader och vårterminen (vt) till 5 månader. 

 

Inackorderingsbidrag genom kommunens försorg utgår EJ i följande fall: 

 

 Elev vid folkhögskola 

 Elev vid fristående skolor 

 Elev vid riksinternatskolor 

 Utomlandsstudier 

 Elev som är antagen vid skola i andra hand 

 Retroaktivt 

 



Riktlinjer för elever mellan 18 och 20 år som saknar gymnasieutbildning 

och deltar i studier vid folkhögskola.  

 

Matersättning 

För elever som studerar inom gymnasieskolan ingår kostnad för skollunch i den 

interkommunala ersättningen.  

För ungdomar mellan 18 och 20 år som studerar vid folkhögskola på gymnasienivå utan 

fullgjord gymnasieutbildning finns möjlighet att få matersättning för skollunch.  

En rimlig nivå på matersättningen bedöms vara 35 kronor per dag. Beloppet är ett ungefärligt 

medelvärde på ersättningar som beviljas av kommuner i Östergötland, 2016. Ersättningsnivå 

bör räknas upp årligen eller vid behov.  

 

 

 


