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Elevresor och inackorderingsstöd 

1. Elevresor 
 
Elever inom gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts utan endast till bidrag till 
elevresor. Med elevresor avses gymnasieelevers resor mellan bostad och skola. 
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 ansvar för elevresor gäller för de gymnasieelever som har minst sex 
kilometer mellan bostad (folkbokföringsadress) och skola och omfattar eleverna 
fram till och med utgången av det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år. 
Kommunen får bestämma om stödet ges kontant eller genom tillhandahållande av 
exempelvis busskort. Om stödet ges kontant är kommunen inte skyldig att ge 
högre ersättning än vad som motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet för varje hel 
kalendermånad som eleven har kostnader för resor mellan bostaden och skolan, 
dvs. fyra månader under höstterminen och fem månader under vårterminen. Om 
kommunen väljer att inte ge kontant stöd ska kommunen betala hela kostnaden för 
till exempel ett busskort.1 
 
1.1 Skolkort 
 
Elever som dagligen reser mellan skolan och hemmet inom Sörmlandstrafikens 
kollektivtrafikområde erbjuds skolkort län.  Detta omfattar bl.a. elever som studerar 
i Nyköpings kommun, Ökna, Gnesta kommun, Södertälje kommun, Botkyrka 
kommun och Salems kommun. Skolkortet gäller både höst och vårtermin och kan 
inte bytas mot kontant ersättning. 
För elever som studerar i Södertälje, Botkyrka, Salem eller Nykvarn kombineras 
Sörmlandstrafikens skolkort län med ett SL-terminskort som delas ut på skolorna.  
  
Ansökan om skolkort län görs inför det läsår eleven börjar gymnasieskolan, när 
slutlig antagning skett. Ansökan görs via e-tjänsten Sörmlandstrafiken skolkort län 
på www.trosa.se och beviljat skolkort gäller terminstider under hela 
gymnasieutbildningens tid, så länge som förutsättningarna för elevresa uppfylls och 
                                           
1 Skolskjutshandboken, SKL 2014, s. 17-18 
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de uppgifter som angavs i ansökan inte förändras.  
 
Inträffar några förändringar som påverkar rätten till skolkort, exempelvis att eleven 
avbryter studierna eller flyttar från kommunen, måste detta omedelbart anmälas till 
Skolkontoret. I annat fall blir eleven återbetalningsskyldig. 
 
Förlorat skolkort 
Borttappade eller på annat sätt förlorade skolkort kan ersättas med ett nytt mot en 
administrativ avgift om 100 kr. Anmälan görs till Skolkontoret. 
 
1.2 Resebidrag 
 
Resebidrag kan sökas t.o.m. första halvåret det år då eleven fyller 20 år. 
Resebidrag beviljas under förutsättning att: 

• eleven är folkbokförd i Trosa kommun 
• eleven studerar heltid på gymnasiet 
• resvägen är längre än 6 km och studieorten ligger utanför de områden där 

skolkort erbjuds 
• eleven inte har beviljats skolkort, inackorderingsbidrag från kommunen eller 

inackorderingstillägg från CSN 
 
Ansökan och utbetalning 
 
Ansökan om bidrag 
Ansökan om resebidrag görs läsårsvis via e-tjänsten ansökan om resebidrag på 
www.trosa.se. Ansökan bör lämnas in före eller i samband med terminsstart 
(höstterminen) för att utbetalning ska kunna ske i tid. 
 
Utbetalning av bidrag 
Bidrag ges för varje hel kalendermånad, dvs. högst fyra månader under 
höstterminen och högst fem månader under vårterminen.  
 
Utbetalning sker en gång per termin, efter den 15 september utbetalas hela 
bidraget för höstterminen och efter den 15 januari för hela vårterminen. Retroaktiv 
ersättning utbetalas endast för innevarande termin. 
 
Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet 
Inträffar några förändringar så att villkoren för rätten till ersättning inte längre är 
uppfyllda, exempelvis att eleven byter studieort eller att studier avbryts, måste 
detta omedelbart anmälas till Skolkontoret.  
Om rätten till ersättning förändras är eleven, eller vårdnadshavare om eleven är 
omyndig, skyldig att betala tillbaka den del av bidraget som avser tiden efter det 
ändrade förhållandet. 
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2.  Inackordering 
 
2.1 Inackorderingsbidrag för elever vid skolor med offentlig huvudman 
 
Stöd till inackordering regleras i 15 kap. 32 §. skollagen (2010:800) Stödet ska 
avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Stöd för resor 
avser även veckoslutsresor. Stödet ges till eleverna fram till och med utgången av 
det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år och ska ges kontant eller på annat 
sätt som kommunen bestämmer. Om stödet ges kontant ska det lämnas med lägst 
1/30 av prisbasbeloppet för varje hel kalendermånad som eleven bor inackorderad, 
dvs. fyra månader under höstterminen och fem månader under vårterminen. 
 
Huvudregler för att få inackorderingsbidrag 
Inackorderingsbidrag beviljas med 1/30 av prisbasbeloppet under förutsättning att 

• eleven är folkbokförd i Trosa kommun 
• eleven har tagits emot i första hand i en gymnasieskola med offentlig 

huvudman (kommun eller landsting) 
• eleven studerar på heltid 
• elevens resväg är lång, mer än 10 mil mellan folkbokföringsadress och skola  
• elevens resväg mellan folkbokföringsadress och skola uppgår till minst två 

timmar enkel resa med allmänna färdmedel i högtrafik 
• resebidrag eller skolkort inte har beviljats 

 
Ansökan om inackorderingsbidrag 
Ansökan om inackorderingsbidrag görs läsårsvis via e-tjänsten ansökan om 
inackorderingsbidrag på www.trosa.se. Ansökan bör lämnas in före eller i samband 
med terminsstart (höstterminen) för att utbetalning ska kunna ske i tid. Till 
ansökan bifogas kopia på hyresavtal avseende inackorderingsbostaden. Intyg från 
skola om att eleven bedriver studier på angiven utbildning samt kvitto på betald 
hyra ska kunna uppvisas på begäran. 
 
Utbetalning av bidrag 
Bidrag ges för varje hel kalendermånad, högst fyra månader under höstterminen 
och högst fem månader under vårterminen.  
 
Utbetalning sker en gång per termin, efter den 15 september utbetalas bidraget för 
höstterminen och efter den 15 januari för vårterminen. Retroaktiv ersättning 
utbetalas endast för innevarande termin. 
 
Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet 
Inträffar några förändringar så att villkoren för rätten till ersättning inte längre är 
uppfyllda, exempelvis att eleven byter studieort eller att studier avbryts, måste 
detta omedelbart anmälas till Skolkontoret.  
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Om rätten till ersättning förändras är eleven, eller vårdnadshavare om eleven är 
omyndig, skyldig att betala tillbaka den del av bidraget som avser tiden efter det 
ändrade förhållandet. 
 
2.2 Inackorderingstillägg vid fristående gymnasieskolor 
 
Beträffande elever i fristående skolor och folkhögskolor ansvarar Centrala 
studiestödsnämnden (CSN) för stöd till inackordering enligt bestämmelser i 
studiestödslagen (1999:1395). 
 
3. Inackorderingsbidrag och reseersättning vid distansstudier  
 
Elever som bedriver gymnasiestudier på distans kan beviljas stöd till boende och 
ersättning för resa vid deltagande i obligatoriska inslag i utbildningen. Ersättning 
kan utgå för styrkta kostnader för boende och resa, dock max 1/30 av 
prisbasbeloppet per månad. Närvarointyg från skolan ska kunna uppvisas. 
 
4. Särskilda skäl 
 
Bidrag kan beviljas om eleven har särskilda skäl, även om inte övriga 
förutsättningar är uppfyllda. Individuell prövning görs. Skäl som framförs ska dock i 
normalfallet kunna styrkas med läkarintyg eller liknande utredning. 
 
5. Beslut och överklagande 
 
Beslut om bidrag för elevresor kan överklagas med laglighetsprövning enligt 10 
kap. kommunallagen (1991:900).  
 
Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering kan överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. Ansvarig handläggare ska bifoga en besvärshänvisning där det 
framgår hur man överklagar. 
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