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Regler för rese- och inackorderingsbidrag
Kommunens skyldighet för gymnasieelevernas resor regleras i lag (1991:1110) om
kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor och förordning (1991:1120)
om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor. Där framgår bland
annat att för en elev som har rätt till studiehjälp ska hemkommunen ansvara för
elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Hemkommunen
har ingen skyldighet att organisera någon form av skolskjuts för gymnasieelever
utan de hänvisas till den allmänna kollektivtrafiken. Resebidrag och
inackorderingsbidrag kan inte beviljas samtidigt.
Som ett alternativ till kostnaden för dagliga resor kan ett inackorderingsbidrag
lämnas enligt 15 kap. 32 § skollagen (2010:800).
Resor och logi ska bokas kostnads- och miljömedvetet. Resebidrag för elevresor
får enbart brukas för att bekosta den allmänna kollektivtrafiken.
Resebidrag

Av 2 § lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor framgår att
för en elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395) till och
med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år ska 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. 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.
1. En gymnasieelev som är folkbokförd i Strängnäs kommun och har rätt till
studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395) samt har en färdväg på
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minst 6 kilometer mellan bostad och skola har rätt att erhålla ett resekort
från Sörmlandstrafiken.
2. Resekortet ska ha den omfattning i giltighetstid och geografiskt område
som krävs för att eleven ska kunna resa mellan hemmet och skolan och för
övrigt kunna delta i undervisningens olika moment.
3. Som ett komplement till ersättning för ett resekort kan kontantersättning
ges för egna anslutningsresor mellan bostad och kollektivtrafikhållplats
om avståndet överstiger 6 km. Aktuellt belopp för ersättningen går att
hitta på Resor gymnasiet - Strängnäs kommun (strangnas.se)
4. Vid kontantersättning motsvarar resebidraget billigaste färdsättet med
kollektivtrafik.
Inackorderingsbidrag

Enligt 15 kap. 32 § skollagen ska hemkommunen lämna ekonomiskt stöd till
elever i en gymnasieskola med offentlig huvudman som behöver inackordering på
grund av skolgången. Utlandssvenska elever och elever på fristående
gymnasieskola eller fristående gymnasiesärskola kan ansöka om studiehjälp i
form av inackorderingstillägg enligt studiestödslagen. Skyldigheten gäller för elev
som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395) till och med
första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år. Stödet ska avse boende, fördyrat
uppehälle och resor till och från hemmet.
1. Inackorderingsbidrag betalas ut med 1/30 av gällande prisbasbelopp.
Ingen ytterligare kompensation ges vid längre resor mellan hemmet och
skolan.
2. För att få rätt till inackorderingsbidrag gäller att resvägen mellan
folkbokföringsadressen och skolan är mer än 60 km.

