
 

 

Tjänsteutlåtande 
 

Österåkers kommun  | 184 86 Åkersberga  | Tel 08-540 810 00  |  Fax 08-540 810 20  |  kommun@osteraker.se  |  www.osteraker.se 

 

Sida 1 av 2 

Samhällsbyggnadsförvaltningen               

Daniel Jäderland 

Datum 2021-09-27 

Till Tekniska nämnden 

 

Dnr TN 2021/0201 

 

Ersättning för egenavgiften för färdtjänstresor till och från 

gymnasieskola 
 

 

Sammanfattning 
Elever i gymnasieskolan som åker färdtjänst istället för ordinarie SL-trafik får själva stå för 
egenavgiften för färdtjänstresorna. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att kommunen ska stå för 
denna egenavgift för elever som har längre än sex kilometer mellan hemmet och skolan, då 
gymnasielever har rätt till fria elevresor. 
 

Beslutsförslag 
Tekniska nämnden beslutar 

1. Att ersätta för egenavgiften för färdtjänstresor mellan hem och gymnasieskola för elever som 
har längre avstånd mellan hem och skolan än sex kilometer. 

2. Att kostnadsersättningen är maximalt 1/30 av ett prisbasbelopp per kalendermånad. 
3. Ersättningen gäller från läsåret 2021/22. 

 
 

Bakgrund 
Elevresor, dvs gymnasieelevers resor mellan hemmet och skolan, bekostas i normalfallet av 
kommunen om avståndet är över sex kilometer. Eleverna har då rätt till SL-kort, men inte någon 
annan typ av skolskjuts. En handfull elever som går på gymnasieskola (men inte gymnasiesärskola) 
har rätt till färdtjänst pga funktionshinder, och åker också färdtjänst till och från skolan. Detta är helt 
enligt de regelverk som finns. Färdtjänst innebär dock en kostnad i form av egenavgift, maximalt 640 
kronor i månaden. Föräldrar till fyra stycken av dessa barn har hört av sig om kommunen kan stå för 
den egenavgift som resorna medför.  
 

Förvaltningens slutsatser 
Sammanställning om elevresor från Skolskjutshandboken: 
Elever inom gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts utan endast till bidrag till elevresor. Med 
elevresor avses gymnasieelevers resor mellan bostad och skola. Kommunens skyldighet kring 
elevresor gäller för de elever som har minst sex kilometer mellan bostaden och skolan. Ansvaret för 
elevernas dagliga resor omfattar gymnasieelever fram till och med utgången av det första 
kalenderhalvåret det år de fyller 20 år. Hemkommunens ansvar gäller oavsett om eleven får sin 
utbildning inom det offentliga skolväsendet eller på annat håll. Det innebär att hemkommunen är 
skyldig att svara för resekostnader även för elever i landstingens gymnasieskolor och för elever som 
går på en gymnasieutbildning i fristående skolor. Kommunen är inte skyldig att anordna transporter 
för gymnasieleverna utan endast ansvara för deras resekostnader. Kommunen får bestämma om 
stödet ska ges kontant eller genom tillhandahållande av busskort eller dylikt. Om stödet ges kontant 
är kommunen inte skyldig att ge högre ersättning än vad som motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet 
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för varje hel kalendermånad som eleven har kostnader för resor mellan bostaden och skolan. 
Kommunen ska alltså betala elevens verkliga resekostnad upp till åtminstone 1/30 av basbeloppet. 
Om kommunen väljer att inte ge kontant stöd ska kommunen betala hela kostnaden för till exempel 
ett busskort. 
 
Förvaltningen anser att det är rimligt att kommunen ersätter för den egenavgift som uppkommer av 
elevers färdtjänstresor till och från gymnasieskolan för de elever som har mer än sex kilometer 
mellan hemmet och skolan. Det skapar en likformighet att resor för gymnasieelever inte ska kosta, 
givet ett minsta avstånd till/från skola. 
 
Bedömningen är att kostnaden kan hamna på som högt 7 040 kronor per år per elev, och antalet 
elever som bedöms beröras av ersättningen är bedömt som färre än tio. 
 
Ärendet berör inte elever i gymnasiesärskolan som har rätt till skolskjuts. 
 
Per-Olof Kroon   Daniel Jäderland 

Bitr. Samhällsbyggnadsförvaltningen  Tf. Infrastruktur- och anläggningschef 
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