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Sammanfattning

Enligt lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor samt
tillhörande förordning (SFS 1991:1120), ska elevens hemkommun ansvara för elevens kostnader
för dagliga resor i de fall då eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395).
Kommunens skyldighet kring elevresor gäller för de elever som har minst sex kilometer mellan
bostaden och skolan. Stödet ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt kommunens
bestämmande.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till nya
tillämpningsbestämmelser för elevresor i gymnasieskolan. De huvudsakliga förändringarna
jämfört med gällande bestämmelser är att möjlighet att bevilja kontant ersättning samt möjlighet
att bevilja gymnasiekort vid särskilda skäl föreslås införas.
Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till
tillämpningsbestämmelser för elevresor i gymnasieskolan och med dem ersätta tidigare
tillämpningsbestämmelser beslutade av kommunstyrelsen 2011-08-18 § 232.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GVN 2022-05-27 Tillämpningsbestämmelser för elevresor i
gymnasieskolan
Beslut GVN 2020-06-16 §75 Tillämpningsbestämmelser för elevresor i gymnasieskolan
Förslag till tillämpningsbestämmelser för elevresor i gymnasieskolan
Tillämpningsbestämmelser för skolskjuts i Malmö stad reviderad 2011

Beslutsplanering

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2022-05-18
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2022-05-27
Ärendet
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2022-05-09

Elever inom gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts utan har istället, under vissa
förutsättningar, rätt till ersättning för kostnader för resor mellan bostad och skola. Enligt lagen
(1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor samt tillhörande
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förordning (SFS 1991:1120) ska elevens hemkommun ansvara för elevens kostnader för dagliga
resor i de fall då eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395). Kommunens
skyldighet kring elevresor gäller för de elever som har minst sex kilometer mellan bostaden och
skolan. Stödet ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt kommunens bestämmande.
Malmö stad uppfyller i dagsläget sitt ansvar enligt lagen (1991:1110) genom att förse berättigade
gymnasieelever med skolbiljett för Skånetrafikens allmänna kollektivtrafik. Ersättning enligt
lagen (1991:1110) benämns som resebidrag och den biljett som eleverna erhåller av Malmö stad
benämns gymnasiekort.

Gällande tillämpningsbestämmelser

Gällande tillämpningsbestämmelser för resebidrag återfinns i Tillämpningsbestämmelser för skolskjuts
i Malmö kommun, senast reviderad av kommunstyrelsen 2011-08-18 § 232. Enligt
tillämpningsbestämmelserna ges ersättning för elevresor endast i form av busskort
(gymnasiekort).
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har kompletterat och reviderat
tillämpningsbestämmelserna vid ett par tillfällen, senast 2020-06-16 § 75 då verktyg för
beräkning av resväg samt administrativ avgift för ersättningskort reviderades.
För att renodla nämndens styrdokument föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
att nuvarande tillämpningsbestämmelser ersätts med nya tillämpningsbestämmelser där tidigare
beslutade revideringar arbetas in. Utöver detta föreslås tillägg i och justeringar av
tillämpningsbestämmelserna enligt beskrivning nedan. Sedan Malmö stads övergång från
stadsdelsförvaltningar till fackförvaltningar äger nämnden rätt att besluta om revidering av
tillämpningsbestämmelserna trots att ursprungsbeslutet fattats av kommunstyrelsen.

Nya tillämpningsbestämmelser

I de nya bestämmelserna föreslås gällande bestämmelse om att ersättning endast ges i form av
gymnasiekort ersättas med att ersättning som huvudregel ges i form av gymnasieskort men att
möjligheten till kontant ersättning finns i enlighet med följande:
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, i enligt med ovan nämnda
lagstiftning, 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.
Utöver detta föreslås möjligheten att bevilja gymnasiekort/kontant ersättning vid särskilda skäl
för elev som inte uppfyller kraven för ersättning, till exempel att eleven ska ha minst 6 km
mellan bostad och skola, införas i enlighet med följande:
Om en elev som inte uppfyller kraven för gymnasiekort, på grund av medicinsk
eller psykisk funktionsnedsättning, har behov av gymnasiekort/kontant ersättning
ska behovet styrkas genom utlåtande från läkare, psykolog eller annan relevant
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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. Beslut om gymnasiekort/kontant
ersättning på grund av särskilda skäl fattas av delegat enligt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.
Förändringarna gällande kontant ersättning och särskilda skäl föreslås med stöd av lag
(1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor, § 2, som fastställer att
stödet ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt kommunens bestämmande samt skollagens
(2010:800) bestämmelser om lika tillgång till utbildning (1 kap, 8§) som lyder:
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).
Slutligen föreslås följande förtydliganden i bestämmelserna:
 Bestämmelserna gäller även för dagliga resor mellan bostad och APL-plats.
 Resväg beräknas med elevens folkbokföringsadress som startpunkt och skolans officiella
adress/APL-platsen som destination.
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