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Koppling till andra styrande dokument
Tillämpningsbestämmelser för skolskjuts i gymnasiesärskolan, GYVF-20204173.
Huvudregler för att få ersättning
1. Eleven ska ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen
2. Eleven är folkbokförd i Malmö stad
3. Gymnasiekort erhålls till och med första kalenderhalvåret det år eleven
fyller 20 år.
4. Gymnasiekort erhålls för dagliga resor mellan bostaden
(folkbokföringsadressen) och skolan eller APL-plats.
5. Elevens färdväg till skolan/APL-plats är minst sex kilometer
6. Eleven är inte beviljad inackorderingsbidrag
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Enligt Förordning (1991:1120) om kommunernas skyldighet att svara för vissa
elevresor får kommunen bestämma hur resorna ska ske. I Malmö stad sker
elevresor som huvudregel med Skånetrafikens skolbiljett för allmän
kollektivtrafik, benämnt gymnasiekort.
Endast avstånd mellan bostad och skola/APL-plats utgör grund för
bedömning. Bostaden likställs med elevens folkbokföringsadress. Med Skola
avses den adress där skolans huvudbyggnad ligger och som är skolans officiella
adress. Med APL-plats avses den adress där eleven genomför sin APL.
Enligt beslut i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-06-22 § 75
används funktionen vägbeskrivning i kartverktyget Google Maps för beräkning av
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färdväg. Färdvägen beräknas som närmsta cykelväg med elevens bostad som
startpunkt och skolans officiella adress som destination.
Tillägg och förtydliganden
Kontant ersättning
Elev som uppfyller ovanstående regler, men på grund av en
funktionsnedsättning inte kan utnyttja allmän kollektivtrafik, beviljas kontant
ersättning mot uppvisande av läkarintyg, färdtjänstbeslut eller motsvarande som
styrker behovet av annat färdsätt. Elev/vårdnadshavare ska även uppvisa kvitto
eller annat underlag som styrker elevens kostnader. Kontant ersättning utgår
med som högst 1/30 av prisbasbeloppet för varje hel kalendermånad som
eleven har kostnader för resor mellan bostaden och skolan/APL-plats. Beslut
om kontant ersättning fattas av delegat enligt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.
Särskilda skäl
För elev som inte uppfyller huvudreglerna för att få ersättning men på grund av
medicinsk eller psykisk funktionsnedsättning har behov av
gymnasiekort/kontant ersättning ska behovet styrkas genom utlåtande från
läkare, psykolog eller annan relevant profession. I utlåtandet ska det framgå att
funktionsnedsättningen innebär ett behov av gymnasiekort/annat färdsätt som
kan ersättas kontant för att ta sig till och från skolan/APL-plats. Kontant
ersättning utgår med som högst 1/30 av prisbasbeloppet för varje hel
kalendermånad som eleven har kostnader för resor mellan bostaden och
skolan/APL-plats. Vid kontant ersättning ska elev/vårdnadshavare uppvisa
kvitto eller annat underlag som styrker elevens kostnader Beslut om
gymnasiekort/kontant ersättning på grund av särskilda skäl fattas av delegat
enligt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.
Skolskjuts
Rätt till skolskjuts finns bara inom förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan
och gymnasiesärskolan. Besvärlig eller riskfylld skolväg är inte heller ett skäl för
att få skolskjuts i gymnasieskolan.
Ersättning för resor i gymnasiesärskolan
För elever i gymnasiesärskolan gäller skollagens regler om skolskjuts i
gymnasiesärskola.
Malmöelever med växelvis boende
Växelvis boende utgör inte grund för bedömning. Beräkning av färdväg görs
endast från den adress där eleven är folkbokförd.
Ersättning för elevresor för elever som beviljats stöd till inackordering
Elever som beviljats stöd till inackordering kan inte samtidigt erhålla ersättning
för elevresor.
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Förlorat kort
Enligt beslut i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-06-22 § 75
ersätts borttappat eller på annat sätt förlorat gymnasiekort mot en administrativ
avgift på 50 kr.
Ingen ersättning utgår för egna utlägg i samband med borttappat eller på annat
sätt förlorat eller glömt gymnasiekort.
Ändrade förhållanden
Ändrade boendeförhållanden eller studieavbrott ska anmälas till kommunen.
Elev som erhållit gymnasiekort, men som inte längre är berättigad till ersättning
för elevresor ska omedelbart meddela kommunen för avaktivering av kortet.
Underrättelse om beslut
Vid avslag på ansökan om reseersättning ska sökande underrättas om beslutet
och ges en motivering.
Rättsliga förutsättningar
Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor
1 § Kommunerna skall svara för kostnaderna för elevresor enligt vad som
framgår av denna lag.
2 § För en elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395),
ska den kommun som enligt 29 kap. 6 § skollagen (2010:800) är 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 enligt kommunens bestämmande.
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.
Lag (2010:1250).
3 § Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter för tillämpningen av denna
lag. Sådana föreskrifter får innebära att kommunens ansvar för elevens resor
begränsas
Förordning (1991:1120) om kommunernas skyldighet att svara för vissa
elevresor
1 § I lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa
elevresor finns bestämmelser om kommunernas ansvar för kostnader för vissa
elevresor. I denna förordning finns ytterligare bestämmelser om kommunernas
ansvar för sådana resor.
2 § Kommunen får bestämma hur resorna skall ske.
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Utan hinder av 2 § i den ovan nämnda lagen gäller att om resorna inte rimligen
kan ske med annat kollektivt färdmedel än flyg skall kommunen ersätta eleven
för hans resekostnader med skäligt belopp.
Skollag (2010:800)
1 kap. Inledande bestämmelser
Lika tillgång till utbildning
8 § Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska
förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer
av särskilda bestämmelser i denna lag.
I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att
motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och
möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2014:960).

