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1. Inledning och bakgrund 

För elever, som är berättigade till studiestöd enligt studiestödslagen 

(gymnasieelever), är kommunen skyldig att ansvara för kostnaden för resor 

till skolan om avståndet är minst 6 kilometer (Lag om kommunernas 

skyldighet att svara för vissa elevresor, SFS 1991:1110). 

2. Elevresor i Bollnäs kommun 

2.1. Elevresor på gymnasiet 

Kommunen ersätter resekostnader, oftast i form av en skolbiljett, till och 

med vårterminen eleven fyller 20 år. Villkoren är att eleven ska vara 

heltidsstuderande, ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen och ha minst 

6 kilometer mellan hemmet och skolan. Ersättning för skolskjuts beviljas 

inte på grund av funktionsnedsättning, trafikfarlig väg eller någon annan 

särskild omständighet. Elever med inackorderingsbidrag kan inte beviljas 

ersättning för elevresor. 

2.2. Fri kollektivtrafik för ungdomar – Ung i Bollnäs 

Bollnäs kommun beslutade 2020-12-21 att införa fri kollektivtrafik för 

ungdomar folkbokförda i kommunen, vilket innebär att alla dessa elever 

gående på gymnasiet erhåller gratis busskort. Busskortet Ung i Bollnäs gäller 

till och med den 30 juni det kalenderår eleven fyller 19 år. Kortet ska även 

användas för resor till och från gymnasieskolor inom Bollnäs och Ovanåkers 

kommun.  

Distribution av busskort Ung i Bollnäs görs av skolskjutsansvarig per 

automatik, d v s ingen ansökan behöver göras. 

2.3.  Mätningsprinciper 

Uppmätning av avstånd mellan elevens folkbokföringsadress och skola sker 

med geografiskt informationssystem (GIS). Avståndet mäts utifrån närmsta 

framkomliga väg, till exempel gång-, cykel- och bilväg, som är naturliga och 

rimliga att använda. 

2.4. Kontant ersättning 

Elev som uppfyller ovanstående regler, men som inte kan utnyttja linjetrafik, 

kan ansöka om kontant ersättning. Ersättningen, som i vissa fall kan 

kombineras med skolbiljett, motsvarar lägsta faktiska kostnad vid 

exempelvis buss- eller tågpendling, dock högst 1/30 av prisbasbeloppet per 

hel kalendermånad (nio månader). Ansökan om elevresor och/eller kontant 

ersättning görs inför varje nytt läsår. 

2.5.  Borttappat busskort 

Om elev tappat bort eller skadat sitt busskort får denne betala en avgift (100 

kr) för det nya kortet. 

2.6. Ändrade förhållanden 

Vid ändrade förhållanden ska detta omedelbart meddelas skolskjutsansvarig. 

Om elevresor nyttjas, efter att rätten upphört, debiteras vårdnadshavare 

kostnad för resorna och en expeditionsavgift på 300 kr.  



 

 

2.7.  Handläggning och beslut 

Ansökningar för elever i årskurs två och tre ska ha inkommit senast den 31 

maj. För elever som börjar i årskurs ett ska ansökan inkommit senast den 1 

augusti. Vid ansökan under pågående läsår är handläggningstiden 1–6 

veckor. 

3. Överklagan 

Bollnäs kommuns beslut om elevresor kan överklagas med 

laglighetsprövning enligt 10 kap kommunallagen. 

3.1. Koppling till andra styrdokument 

Dessa regler ersätter Riktlinjer för elevresor i Bollnäs kommun, dnr 2019-

00075. 

4. Uppföljning och revidering 

4.1. Uppföljning och ansvar 

Skolskjutsanvarig följer upp och ansvarar för att dokumentet alltid är aktuellt 

utifrån gällande lagstiftning. 

4.2. Revidering 

Reglerna följs upp av skolskjutsansvaring under första kvartalet varje år. 


