
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handbok för dagliga resor – 
gymnasieelever folkbokförda i 
Sunne kommun 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

 

1. Sammanfattning – liten lathund 

 

2. Inackorderade elever 

 

3. Avståndsregler 

 

4. Bidragsform – gymnasieladdning eller kontant resebidrag 

 

5. Storlek på kontant bidrag 

 

6. Praktikresor 

 

7. Borttappat eller stulet kort med gymnasieladdning 

 

8. Trasigt kort med gymnasieladdning 

 

9. Elev som glömt kort med gymnasieladdning hemma eller att mobilens batteri är urladdat och 

biljett i appen kan inte visas 

 

10. Elev saknar giltigt färdbevis vid biljettkontroll 

 

11. Återkrav 

 

  



1 SAMMANFATTNING – LITEN LATHUND 
 

Vilken rätt finns det till kostnadsfria elevresor i gymnasieskolan? 
För elever i gymnasieskolan finns det inte någon rätt till skolskjuts, som det gör för exempelvis elever 

i grundskolan. Elevens hemkommun ska dock stå för kostnaderna för elevens dagliga resor mellan 

bostaden och skolan, om färdvägen är minst sex kilometer. Stödet ska ges kontant eller på annat 

lämpligt sätt. Skyldigheten för kommunen att ansvara för kostnader för elevresor gäller bara för 

elever som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen. 

Källor: Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor, förordning 

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

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). 

 

För att vara reseberättigad ska eleven uppfylla de här villkoren: 

• Under 20 år. 

• Minst 6 km mellan bostad och skola. 

• Inte inackorderad. 

• Heltidsstuderande i gymnasieskola, folkhögskola, kommunal eller statlig vuxenutbildning 

eller annan utbildning på gymnasial nivå. 

• Utbildningens längd ska vara minst 8 veckor. 

 

Det finns tre typer av resebidrag: 

1. Skolbiljett med gymnasieladdning,  är det som utgår i första hand om eleven 

(digitalt kort eller plastkort)  har möjlighet att använda kollektivtrafik. 

 

2. Skolbiljett med gymnasieladdning,   eleven har minst 6 km resväg från bostad- 

(digitalt kort eller plastkort) +   en till närmaste hållplats. Se punkt 4. 

anslutningsbidrag  

 

3. Kontant resebidrag   - eleven kan inte använda kollektivtrafik 

    - eleven har mer än 10 km resväg från  

    bostaden till närmaste hållplats. 

    Storleken på det kontanta bidraget be- 

    stäms av avståndet mellan bostad och 

    skola. Se punkt 4. 

 

Eleven ansöker om kontant resebidrag på särskild blankett. 

Gymnasieladdningens giltighet – se Informationsfolder för innevarande läsår från Värmlands trafik. 



2 INACKORDERADE ELEVER 
 

Allmänt 
I Sunne kommun gäller i princip att bidrag till dagliga resor inte utgår till studerande, som har be-

viljats inackorderingstillägg till det statliga studiebidraget.  

Undantaget är inackorderade elevers praktikresor. Se punkt 6. 

 

Förändring under pågående program 
Elev, som under pågående program övergår från att vara inackorderad till att resa dagligen, kan få 

bidrag till dagliga resor från och med den dag inackorderingstillägget upphört. 

Elev, som under pågående kurs övergår från att resa dagligen till att vara inackorderad, får inte ta 

emot bidrag till dagliga resor från och med den dag inackorderingstillägget börjar utgå. 

  



3 AVSTÅNDSREGLER 
 

Allmänt 
Kortaste väg till skolan ska vara minst 6 km för att eleven ska få resebidrag. 

 

Färdväg 
Med färdväg menas bilvägar, cykelvägar och gångvägar, som är naturliga och rimliga att använda och 

som med få undantag är framkomliga hela året. 

 

Bostad 
Med bostad menas den bostad där eleven varaktigt är bosatt under studietiden, folkbokförings-

adress. (Som bostad räknas inte sommarbostad). 

I de fall där eleven bor på två ställen, till exempel vid växelboende hos båda föräldrarna på skilda 

adresser, anses eleven ha två adresser. Dels folkbokföringsadressen hos den ena föräldern och dels 

adressen hos den andra föräldern. Två adresser kan bara förekomma vid boende hos två föräldrar. 

Endast plastkort erbjuds elev med två boenden. 

 

Skola 
Med skola menas den lokal (=utbildningsställe) där elevens utbildning är förlagd. 

Som utbildningsställe räknas även skolverkstad, lärlingsbygge och arbetslokal där eleven gör 

obligatorisk praktik. 

Fast utbildningsställe: den lokal där elevens huvudsakliga utbildning är förlagd. 

Tillfälligt utbildningsställe: den lokal där utbildning är förlagd, men som inte utgör elevens huvud-

sakliga utbildningsställe, till exempel praktikplats. Bidragsprövningen sker på samma sätt som vid 

resa till fast utbildningsställe. 

  



4 BIDRAGSFORM – GYMNASIELADDNING ELLER KONTANT 

 RESEBIDRAG 
 

Allmänt 
I Sunne kommun gäller att bidraget ska utgå i form av 

- Gymnasieladdning till Skolbiljett, digitalt eller plastkort eller 

- Gymnasieladdning till Skolbiljett, digitalt eller plastkort + anslutningsbidrag eller 

- Kontantbidrag för enskild resa. 

 

Gymnasieladdning till Skolbiljett 
Från och med höstterminen 2021 ansöker kommunens gymnasieelever om busskort via en e-tjänst 

på kommunens hemsida. Man får då ett digitalt busskort i Värmlandstrafiks app, (Mobitime). För att 

ansöka måste eleven ha ett BankID, ett SäkerhetsID fungerar inte. Vårdnadshavare kan söka för sina 

barn, en ansökan per barn.  

Kommunen använder automatiserat beslutsfattande. Vilket innebär att sökande får veta direkt om 

han/hon är berättigad busskort eller inte.  

 

Gymnasieladdning + anslutningsbidrag 
Om eleven har gymnasieladdning och har minst 6 km färdväg mellan bostaden och närmaste håll-

plats för buss eller tåg, kan eleven även ansöka om bidrag för anslutningsresan.  

Ansökan om anslutningsbidrag görs på särskild blankett. 

 

Kontant resebidrag 
Kontant resebidrag för enskild resa utgår om resan inte kan ske med buss eller tåg, eller om undervis-

ningen inte följer normal terminslängd. 

Ansökan om kontant resebidrag görs på särskild blankett. 

 

Elev som gör kontantutlägg när bidraget ska utgå i form av gymnasie-

laddning 
Elev, som har beviljats gymnasieladdning, och sedan av någon orsak gör kontant utlägg för resa, (till 

exempel glömt/förlorat kort/glömt att ladda mobilen), kan inte erhålla ersättning för utlägget. Se 

även punkt 8 och 9. 

 

Pris gymnasieladdning 
Priset som Värmlandstrafik fakturerar hemkommunen för gymnasieladdning från höstterminen 2020 

är drygt 6.000:- kr per termin.  



5 STORLEK PÅ KONTANT BIDRAG 
 

Anslutningsresa bostad – hållplats (anslutningsbidrag) 
Bidrag till anslutningsresa. Se punkt 4. 

Färdvägsavstånd i km mellan bostad och hållplats minst  Bidrag i kronor per månad 

  6       241 

 

Enskild resa bostad – skola (kontant resebidrag) 
Till elev som inte kan åka med buss eller tåg enligt punkt 4. 

Avstånd i km mellan bostad och skola, enkel resa minst  Bidrag i kronor per månad 

    6       505 

  13       652 

  19       813 

  27    1.000 

  36    1.182 

  46    1.359 

  56    1.469 

  66    1.515 

Avståndet beräknas för närmaste väg som är naturlig och rimlig att använda för enskild resa och som 

med få undantag är framkomlig hela året. Se punkt 3. 

 

Beräkning av kontant ersättning 
Höstterminen   4 x månadsersättning 

Vårterminen   5 x månadsersättning 

2 veckors period  0,5 x månadsersättning 

5 veckors period  1,25 x månadsersättning 

6 veckors period  1,5 x månadsersättning 

7 veckors period  1,75 x månadsersättning 

och så vidare… 

För elever som bara har rätt till kontantersättning några av undervisningsdagarna per vecka 

reduceras månadsersättningen. 

Exempel: eleven bor 35 km från skolan och har rätt till kontantersättning två dagar per vecka. 

Ersättningen blir per månad 

1.000 kr x 2/5 (eller 40 %) = 400:- kr. 

  



6 PRAKTIKRESOR 
 

Typ av resebidrag 
En elev som för sina dagliga resor till och från skolan har beviljats gymnasieladdning, kan använda 

den även för praktikresor. 

Om eleven inte har gymnasieladdning för sina dagliga resor till och från skolan, kan skolan istället 

beställa praktikpass till eleven för resor mellan bostad och praktikplats. 

Om det inte går att använda kollektivtrafik för resor till och från praktikplatsen kan eleven ansöka om 

kontant reseersättning. Se Kontant ersättning enligt schablon, punkt 5. 

 

Praktikpass 
Praktikpass gäller dygnet runt och även på helger på alla bussar och tåg inom Värmland, (gäller inte 

på SJs eller Tågab tåg). Praktikpasstiden startas hos bussföraren eller tågvärden vid första resetill-

fället. 

Praktikpassen beställer skolan från Värmlandstrafik senast en vecka innan praktikperiod.  

Praktikpassen finns för en dag, en vecka eller en månad. De laddas på engångskort eller Skolkort. Alla 

beställningar görs via formulär på Värmlandstrafiks hemsida av handläggaren. 

 

Praktik utanför Värmland 
Eleven kan söka kontant ersättning enligt schablon. 

Detta gäller endast de dagliga resor eleven gör på praktikorten. Resan mellan hemkommunen och 

praktikorten räknas inte som praktikresa. 

 

Inackorderade elevers praktikresor 
Skolan som eleven har sin utbildning på står för elevens praktikresor. 

  



7 BORTTAPPAT ELLER STULET KORT MED GYMNASIE- 

 LADDNING 
 

Skolbiljett med gymnasieladdning är en värdehandling, och ska behandlas som en sådan. 

Om eleven tappar bort sitt kort eller om kortet blir stulet, ska det anmälas till kommunens hand-

läggare. Eleven får kvittera ut ett nytt kort till en kostnad av 200 kronor. Betalning ska ske via Swish i 

samband med att det nya kortet hämtas.  

Handläggaren rapporterar omgående spärrning av kortnummer via formulär på Värmlandstrafiks 

webbplats, www.varmlandstrafik.se, fliken ”Skolor”. 

Värmlandstrafik fakturerar kommunen 200 kronor i administrationsavgift för varje ersättningskort 

som ges ut. 

Sunne kommun tar inte ansvar för reskassa, som eleven själv laddar till Skolkortet. Det innebär att vi 

inte kan garantera att eleven får tillbaka pengar insatta på reskassan, ifall kortet skulle bli stulet eller 

borttappat. 

Vi rekommenderar att eleven istället skaffar ett extra kort som han/hon laddar med reskassa och 

andra laddningar för fritidsresor. 

 

8 TRASIGT KORT MED GYMNASIELADDNING 
 

Om kortet med gymnasieladdning går sönder, ska detta anmälas till hemkommunens handläggare. 

Eleven får kvittera ut ett nytt kort utan kostnad. (Värmlandstrafik tar inte ut någon administrations-

avgift för utbyte av trasigt kort). 

Handläggaren rapporterar omgående spärrning av kortnummer via formulär på Värmlandstrafiks 

webbplats, www.varmlandstrafik.se, fliken ”Skolor”. 

Sunne kommun tar inte ansvar för reskassa, som eleven själv laddar till Skolkortet. Det innebär att vi 

inte kan garantera att eleven får tillbaka pengar insatta på reskassan, ifall kortet skulle gå sönder. 

Vi rekommenderar att eleven istället skaffar ett extra kort som han/hon laddar med reskassa och 

andra laddningar för fritidsresor. 

 

  

http://www.varmlandstrafik.se/
http://www.varmlandstrafik.se/


9 ELEV SOM GLÖMT KORT MED GYMNASIELADDNING HEMMA  

  ELLER ATT MOBILENS BATTERI ÄR URLADDAT OCH BILJETT  

  I APPEN KAN INTE VISAS 
 

Då får eleven betala resan själv. Kontanter tas inte emot på bussen. Där är betalningsalternativen 

Skolbiljett, mobilbiljett eller bankkortsbetalning.  

På tåg kan man betala med Swish, bankkort eller med mobilbiljett. 

 

10 ELEV SAKNAR GILTIGT FÄRDBEVIS VID BILJETTKONTROLL 
 

Vilka följder resa på ogiltig gymnasieladdning eller praktikpass får, beror på vad som gör att 

laddningen inte är giltig. Värmlandstrafiks biljettkontrollanter har klara regler att jobba efter. 

Om eleven inte kan visa upp giltighetsbevis tillsammans med gymnasieladdningen blir det en tilläggs-

avgift på 1.200 kr plus enkelbiljettpris för resan. 

 

11 ÅTERKRAV 
 

På grund av 

• Avbrutna studier eller flyttning 

• Felaktiga och oriktiga uppgifter lämnats i ansökan 

Sunne kommun kan kräva eleven på ersättning för den tid som han/hon felaktigt haft Gymnasie-

biljett. 

I de fall där kontant bidrag felaktigt utbetalats, ska eleven betala tillbaka beloppet. 

 

Kravrutin: 

När en elev avbryter sina studier eller får ändrade reseförhållanden som inte berättigar till rese-

bidrag, ska kortet med gymnasieladdningen omedelbart lämnas in hos handläggaren. Kortets 

nummer spärras. Sker inte återlämnande inom rimlig tid skickas återkrav till eleven. 

  


