1/3
DATUM

DIARIENUMMER

2017-05-05

UKN/2017:261-623

Riktlinjer för elevresa till gymnasieskola
För elever i gymnasieskolan regleras rätten till bidrag för resor i lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor. Elever i gymnasieskolan har inte rätt till
skolskjuts, men kan få bidrag till elevresor mellan folkbokföringsadress och skola. Stödet
kan ges kontant eller på annat lämpligt sätt. I Burlövs kommun sker detta med kollektivtrafik i form av ett läsårskort, JoJo-skolkort. När eller om kollektivtrafik inte är möjlig, regleras
att kontantersättning kan utgå med högst 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ i
socialförsäkringsbalken (2010:110) för varje hel kalendermånad som eleven har kostnader
för resor mellan bostaden och skolan.
För att ha rätt till bidrag för elevresa måste eleven:





vara folkbokförd i Burlövs kommun
studera på heltid
ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen
färdvägen mellan bostad (folkbokföringsadress) och skola vara minst 5 kilometer.

Möjligheten att få bidrag till elevresor gäller till och med vårterminen det år eleven fyller
20 år.
Elever med inackorderingsbidrag kan inte få busskort eller kontant resebidrag.
Extra utlägg i samband med arbetsplatsförlagd utbildning, studiebesök och liknande, samt
undervisning på annan plats, ansvarar den skola eleven går på och inte Burlövs kommun.
Eventuella krav på ersättning ska därför sändas till gymnasieskolan.
Elevresor - Fristående gymnasieskolor
För elever i fristående gymnasieskolor gäller att hemkommunen ansvarar för dagliga resor
under samma förutsättningar som för elever i kommunala gymnasieskolor.
Ansökan
Elev/vårdnadshavare måste ansöka om elevresor med kollektivtrafik, läsårskort inför det
läsår eleven börjar åk 1 på gymnasieskolan. Nyinflyttade elever i högre årskurer, måste
också göra en ansökan. Vid beviljande av elevresa via kollektivtrafik gäller beslutet hela
gymnasieutbildningens tid, så länge som förutsättningarna för elevresa uppfylls och de
uppgifter som angavs i ansökan inte förändras.
Ansökan om kontant ersättning för elevresa görs inför varje läsår.
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För att kunna använda elevresan från läsårets start i gymnasiet åk 1 ska ansökan ha kommit in till kommunen senast den 31 juli. Elevresor ansöks på blankett här (länk). Vid ansökan under läsåret är handläggningstiden upp till 3 veckor.
Uthämtning av läsårskort, JoJo–skolkort
För elever i åk 1 gäller: Legitimation måste visas upp och en kopia på antagningsbesked
lämnas in vid uthämtning av läsårskort, JoJo-skolkort. Elever som är nyinflyttade till kommunen måste också lämna in ett personbevis där folkbokföringsadress framgår.
För elever i högre årskurser gäller: Nytt låsårskort för elever i hämtas ut inför varje läsår.
Legitimation och studieintyg måste visas upp.
Uthämtning sker på Medborgarservice i Medborgarhuset, Kärleksgatan i Arlöv.
Förlorat busskort
Om en elev tappar bort, eller blir besluten på sitt busskort ska detta snarast anmälas till
Medborgarservice som spärrar busskortet. Ett nytt busskort kan hämtas ut på Medborgarservice mot en avgift på 300 kronor.
Ändrade förhållanden
Om något ändras i elevens förhållanden som påverkar rätten till bidrag för elevresa måste
detta omgående meddelas till Medborgarservice och kort för kollektivtrafik ska lämnas in
där. Bidrag som tas emot på felaktig grund medför att man blir återbetalningsskyldig.
Funktionsnedsättning
Varaktig funktionsnedsättning: En elev som har en varaktig funktionsnedsättning och därför behöver speciella transporter till gymnasieskolan, kan ansöka om färdtjänst. Vid beviljad färdtjänst betalar utbildnings- och kulturförvaltningen egenavgiftkostnaden för färdtjänstresor från hemmet till skolan upp till 1/30 av prisbasbeloppet per månad för gymnasieelever folkbokförda i Burlövs kommun.
Olycksfall
Burlövs kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring för gymnasieelever och andra kategorier elever. Råkar någon som omfattas av denna försäkring ut för ett olycksfall kan försäkringen ersätta resekostnader. Eventuell anmälan och ersättningsanspråk till försäkringsbolag ansvarar elev/vårdnadshavare för. Burlövs kommun ansvarar inte för att betala
taxiresor för att sedan kräva detta av försäkringsbolaget.
Försäkringsbesked:
http://burlov.se/download/18.56aac1e615aa732be411c0ad/1488964519276/Olycksfall+fo
rsakringsbesked+2016.pdf
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Sjukdom
Villkoren om ersättning för resekostnader till skolan i samband med olycksfall gäller inte
vid sjukdom. Burlövs kommun har ingen försäkring vid sjukdom, vilket innebär att elever
som p.g.a. detta behöver speciell transport till skolan inte omfattas.
Gymnasiesärskolan
För elever i gymnasiesärskolan anordnas skolskjuts och här gäller kommunens riktlinjer för
skolskjuts (länk).
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