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1. Bakgrund och syfte
Elever i gymnasieskolan med en lång resväg till skolan eller som studerar på
annan ort har rätt till resebidrag alternativt inackorderingsbidrag utifrån den
lagstiftning som gäller. Riktlinjerna ska vara ett stöd vid tolkning av skollagen
(2010:800), övriga tillämpliga lagar och förordningar samt den rättspraxis som
gäller rese- och inackorderingsbidrag för gymnasieelever.

2. Omfattning
1 § Riktlinjerna gäller för elever som går i gymnasieskola samt är folkbokförda
i Falkenbergs kommun. Riktlinjerna gäller även för elever som saknar
folkbokföringsadress men som stadigvarande vistas på adress i kommunen.
2 § Elever vid gymnasiesärskola omfattas av dessa riktlinjer vad gäller stöd till
inackordering. Gymnasiesärskolans elevers resor till och från skolan behandlas i
”Riktlinjer för skolskjuts”.
3 § Elev kan inte erhålla både resekort och inackorderingsbidrag för samma
period.

3. Beslutsfattare
1 § Barn- och utbildningsnämnden har delegerat till Planerare på barn- och
utbildningsförvaltningen att besluta i frågor om inackordering och resor i
enlighet med dessa riktlinjer.

4. Ansökan, beslut och överklagan
1 § Ansökan om inackorderingsbidrag och resebidrag görs via ”självservice” på
www.falkenberg.se Ansökan gäller ett läsår. Planerare på barn- och
utbildningsförvaltningen handlägger beslut om inackorderings- och resebidrag.
Handläggningstiden för beslut kan i normalfallet vara upp till fyra veckor. Elev
som är folkbokförd i Falkenbergs kommun, har minst sex kilometer till skolan
och är elev på Falkenbergs gymnasieskola behöver inte ansöka om resekort.
2 § Beslut om inackorderingsbidrag kan överklagas genom skrivelse till
Förvaltningsrätten i Göteborg. Överklagandet ska dock skickas till Falkenbergs
kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 311 80 Falkenberg som först
prövar om beslutet kan ändras. För att kunna prövas skall överklagandet ha
inkommit till Falkenbergs kommun inom tre veckor från den dag mottagaren
fick del av beslutet. Om kommunen väljer att inte ändra beslutet enligt
önskemål skickas det vidare till förvaltningsrätten.
3 § Beslut om resebidrag kan överklagas enligt 10 kap. kommunallagen, så
kallad laglighetsprövning. Överklagan måste ha inkommit till
Förvaltningsrätten, Box 53197, 400 15 Göteborg, inom tre veckor från det att
Planerarens beslut har anslagits på kommunens anslagstavla.
4 § Följande ska framgå av överklagandet:
•
Vilket beslut som överklagas, t.ex. datum och diarienummer
•
Varför beslutet ska ändras och vilken ändring man vill ha
•
Uppgifter som man vill att rätten ska ta hänsyn till vid sin prövning
•
Namn och personnummer
•
Adress och postadress
•
Telefonnummer
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5. Stöd till inackordering
1 § Enligt 15 kap. 32 § och 18 kap. 32 § skollagen ska hemkommunen lämna
ekonomiskt stöd till elever som går i gymnasieskola och gymnasiesärskola med
offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av skolgången. Denna
skyldighet gäller dock inte
1. elever som har tagits emot i andra hand till ett nationellt program enligt 16
kap. 47 §,
2. elever som har tagits emot enligt 17 kap. 19 § andra stycket (elever placerat i
hem för vård och boende som avses i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen).
3. elever på Rh-anpassad utbildning, eller
4. utlandssvenska elever som får studiehjälp i form av inackorderingstillägg
enligt studiestödslagen (1999:1395).
2 § Skyldigheten gäller till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller
20 år.
3 § Elev som beviljas inackorderingsbidrag skall ha minst 40 kilometer mellan
folkbokföringsadressen och skolan eller minst tre timmars daglig res- och
väntetid utifrån skolans grundschema och elevens reseförhållanden samt vara
inackorderad på adress i den kommun där skolan ligger.
4 § Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet.
Det ska ges kontant eller på annat sätt som ska framgå av beslutet om stöd. Om
stödet ges kontant, ska det lämnas med lägst 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2
kap. 6 § och 7 § socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som
eleven bor inackorderad. Beloppet får avrundas till närmast lägre hela tiotal
kronor.
5 § Till ansökan om inackorderingsbidrag skall bifogas studieintyg från aktuell
skola, hyreskontrakt, uppgift om utbildningens grundschema samt
färdvägsbeskrivning.
6 § Kommunen är inte skyldig att ge stöd till inackordering till elever i
fristående gymnasieskolor. Elever i fristående skolor kan söka
inackorderingstillägg från Centrala studiestödsnämnden (CSN).
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6. Rätt till resebidrag
1 § Enligt lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa
elevresor ansvarar elevens hemkommun för elevens kostnader för dagliga resor
mellan bostaden och skolan. En förutsättning är att eleven studerar på heltid och
därmed har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395).
2 § Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen är minst sex kilometer. Vid
mätning av färdvägens längd utgår man från den kortaste färdvägen via bil-,
gång-, eller cykelväg. Mätning sker med hjälp av ett geografiskt
informationssystem. Mätningen startar vid närmaste punkt från gatan vid den
adress där eleven är folkbokförd till fastställd mätpunkt vid huvudentrén till
skolan oavsett i vilken av skolans byggnader eleven har sin undervisning.
3 § Kommunens ansvar för elevernas dagliga resor omfattar gymnasieelever
fram till och med utgången av det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år.
Ansvaret gäller oavsett om eleven får sin utbildning inom det offentliga
skolväsendet eller på annat håll t.ex. vid landstingets gymnasieskolor, vid
fristående skolor eller vid gymnasiestudier på annan ort.
4 § Gymnasieelever har inte rätt till resebidrag på grund av särskilda skäl eller
omständigheter. Endast avståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan är
avgörande för om eleven är berättigad till resebidrag.
5 § 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. Stödet kan förutom som
kontantersättning ges med resekort som är ett kombinerat buss- och tågresekort.
Elev som är folkbokförd i Falkenbergs kommun, har minst sex kilometer till
skolan och är elev på Falkenbergs gymnasieskola behöver inte ansöka om
resekort.
6 § Lagen innebär inte någon skyldighet för hemkommunen att anordna
skolskjuts för gymnasieelever utan endast ett ansvar för deras resekostnader.
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7. Trafikförhållanden
1 § Prövning av rätten till resebidrag för elev i gymnasieskolan görs endast
utifrån färdvägens längd.

8. Elev med funktionsnedsättning
1 § Prövning av rätten till resebidrag för elever med permanenta eller tillfälliga
funktionshinder eller övriga elever med särskilda behov görs endast utifrån
färdvägens längd. För elev vid gymnasiesärskola prövas rätten till skolskjuts
individuellt utifrån ”Riktlinjer för skolskjuts”.

9. Växelvis boende
Prövning av rätten till resebidrag görs endast utifrån den adress där eleven är
folkbokförd. För elever som saknar folkbokföringsadress görs prövning utifrån
den adress i kommunen där eleven stadigvarande vistas.

10. Lagar och förordningar
Lagar och förordningar som tillsammans med domar och rättspraxis reglerar
inackorderingsbidrag och resebidrag finns i:
 Skollagen (SFS 2010:800)
 Lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor
(1991:1110) med tillhörande förordning (SFS 1991:1120)
 Förordningen om skolskjutsning (SFS 1970:340)
 Studiestödslagen (1999:1395)
 Socialtjänstlagen (2001:453)
 Socialförsäkringsbalken (2010:110)
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