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Elevresor för gymnasieelever enligt lag 
 
Gymnasieelever omfattas inte av rätten till kostnadsfri skolskjuts som regleras i skollagen 
kap 10. Däremot omfattas vissa gymnasieelever av ’Lag (1991:1110) om kommunernas 
skyldighet att svara för vissa elevresor’ samt ’Förordning (1991:1120) om kommunernas 
skyldighet att svara för vissa elevresor’, vilket innebär att eleven kan ha rätt till visst 
bidrag för sina resor. 
Bidraget gäller för elever vid både kommunala och fristående skolor fram till 
vårterminen det år eleven fyller 20 år och avser resor till och från skolan. För att eleven 
ska vara berättigad till bidrag för elevresor ska följande krav uppfyllas: 
 

 Eleven studerar på heltid  
 Eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (CSN) 
 Avståndet mellan bostad och skola är minst 6 km. Avståndet beräknas från den 

adress där eleven är folkbokförd. 

Kommunen har rätt att avgöra i vilken form bidraget ska delas ut. Ges stödet kontant 
ersätts eleven med 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. 
 
För elever folkbokförda i Tranemo kommun lämnas bidraget i första hand i form av ett 
linjetrafikkort. 

1 Elev som genomför sin skolgång vid Tranemo 
Gymnasieskola 

Elev som genomför sin skolgång vid Tranemo Gymnasieskola, har rätt till ekonomiskt 
bidrag för elevresor om eleven uppfyller följande krav: 
 

 Eleven studerar på heltid  
 Eleven har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (CSN) 
 Avståndet mellan bostad och skola är minst 3 km. Avståndet beräknas från den 

adress där eleven är folkbokförd. 

Bidraget ges i första hand i form av ett linjetrafikkort. 

1.1 Elev folkbokförd inom Tranemo Kommun 
Bidraget ges i första hand i form av ett linjetrafikkort. Eleven behöver inte ansöka om 
linjetrafikkort på grund av avståndet till skolan utan detta hanteras automatiskt av 
Tranemo Gymnasieskola. 
 
Tranemo Gymnasieskola erbjuder dessutom möjlighet att resa med anslutningsbuss 
mellan en skolskjutshållplats i anslutning till hemmet och en linjetrafikhållplats, i de fall 
avståndet mellan elevens hem och närmsta linjetrafikhållplats är längre än 3 km. 
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Anslutningsbussarna anpassas till de start- och sluttider för hela skolan som Tranemo 
Gymnasieskola lämnar in till skolskjutsorganisationen. Det innebär att anslutningsbussar 
endast finns tillgängliga för en avgång på morgonen och en avgång på eftermiddagen. 
Önskar eleven resa med anslutningsbuss måste eleven dock ansöka om detta via e-
ansökan på Tranemo kommuns hemsida.  
 
Elev som inte uppfyller avståndskravet mellan hem och skola men som är i behov av 
resebidrag p.g.a. funktionsnedsättning eller särskilda skäl kan ansöka om detta via e-
ansökan på Tranemo kommuns hemsida. 

1.2 Elev folkbokförd utanför Tranemo Kommun 
Eleven måste ansöka om resebidraget via blanketten ’Ansökan om resebidrag’ som finns 
att hämta på Tranemo Gymnasieskolas hemsida. Bidraget ges i första hand i form av ett 
linjetrafikkort. 

2 Elev som genomför sin skolgång vid skola inom Sjuhärads 
gymnasiesamverkan 

Elev som genomför sin skolgång vid någon av skolorna inom Sjuhärads 
gymnasiesamverkan, dock ej Tranemo Gymnasieskola, har rätt till ekonomiskt bidrag för 
elevresor om eleven uppfyller kraven enligt lag.  Bidraget ges i första hand i form av ett 
linjetrafikkort och i andra hand kontant. Ges bidraget kontant ersätts eleven med 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. 
 
Ersättning för elevresor hanteras på respektive skola. Vänligen kontakta skolan för 
ytterligare information om hur stödet delas ut. 

3 Elev som genomför sin skolgång vid skola utanför Sjuhärads 
gymnasiesamverkan 

Elev som genomför sin skolgång vid en skola utanför Sjuhärads gymnasiesamverkan, 
kan ha rätt till ekonomiskt bidrag för elevresor om eleven uppfyller kraven enligt lag. 
Observera dock att bidraget inte kan kombineras med inackorderingsbidrag.  
 
Kommunen avgör i vilken form bidraget ska delas ut. Ges stödet kontant ersätts eleven 
med 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. 
 
Eleven ansöker om ekonomiskt bidrag för elevresor via blanketten ’Ansökan om 
resebidrag’ som finns att hämta på Tranemo kommuns hemsida. 
 
 
 
 


