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Reglemente/tillämpningsregler för elevresor, 

gymnasieelever i Tibro kommun 

Tillämpningsreglerna gäller från och med 2017-06-01 för gymnasieelever som har 

bostads- och folkbokföringsadress inom Tibro kommun.  

Fastställt av barn- och utbildningsnämnden 2017-06-01, § 69. 

 

De bestämmelser som reglerar ersättning för gymnasieelever finns i lagen om 

kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (1991:1110) och förordningen om 

kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (SFS 1991:1120). 

 

Avståndet mellan hemmet och skola 

Tibro kommun ersätter gymnasieelever för dagliga resor mellan hemmet och skolan med 

utgångspunkt ifrån elevens folkbokföringsadress. För att en elev ska vara berättigad till 

ersättning ska skolvägen, mätt efter kortaste användbara väg (gång-, cykel eller bilväg) 

från hemmet till skola/hållplats, minst vara: 

  

 Avstånd till skola Avstånd till hållplats 

Gymnasiet 6 km 6 km 

 

Elever med växelvis boende 

Elev, som växelvis och stadigvarande bor halva tiden hos var och en av 

vårdnadshavarna, har endast rätt till anslutningsersättning från den adress där eleven  

är folkbokförd.  

 

Busskort 

Gymnasieelever har ingen rätt till särskild skolskjuts till och från skolan. Eleverna hänvisas 

till allmänna kommunikationsmedel. Ersättningen för reskostnader sker i form av busskort 

för resa inom den allmänna kollektivtrafiken. 



Sida 2 (2) 

 
 

 

Inom samverkansavtalet för Gymnasium Skaraborg ska eleven få ett busskort av den 

gymnasieskola där eleven utbildas. Tibro kommun bekostar busskortet via den 

interkommunala ersättningen. 

 

Kommunens beslut om busskort fattas av behörig tjänsteman vid Barn & Utbildning. 

 

Anslutningsersättning 

För att gymnasieelev ska ha rätt till anslutningsersättning krävs att avståndet mellan 

hemmet och närmaste busshållplats är minst sex km. Ansökan görs per läsår och på 

särskild blankett som tillhandahålls via kommunens hemsida.  

 

Kommunen ersätter för max två enkelresor till och från hemmet och hållplatsen per 

skoldag enligt den skattefria delen av den statliga milersättningen. Ersättning utbetalas 

kontant en gång per termin – fyra månader för höstterminen och fem månader för 

vårterminen.  

 

Kommunens beslut om anslutningsersättning fattas av behörig tjänsteman vid Barn & 

Utbildning. 

 

Överklagan 

Kommunens beslut om bidrag till elevresor fattas med stöd av lagen om elevresor och kan 

överklagas med laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen. 

 


