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Riktlinjer för elevresor i gymnasieskolan 

Rätten till elevresor 

Bestämmelserna kring elevresor gäller elever i gymnasieskolan. Rätten till elevresor regleras i 
Lag (1991: 1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor. För elever i 
gymnasieskolan som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen ska elevens hemkommen 
ansvara för elevens resor mellan hem och skola. Elever i gymnasieskolan har rätt till 
ersättning för sina kostnader för resor mellan hem och skola om avståndet är om minst 6 km 
enkel resväg till och med vårterminen eleven fyller 20 år. Kommunen är endast skyldig att 
ersätta kostnader upp till 1/30 av prisbasbeloppet för varje hel kalendermånad som eleven har 
kostnader mellan hem och skola. Rätten till elevresor prövas endast mot avståndskriteriet. 

Resmedel vid elevresor 

Elever erhåller SL-kort som resmedel om avståndkravet uppnås. Kommunen har ingen 
skyldighet att göra individuella anpassningar för elevresor i gymnasieskolan och 
hemkommunen ansvarar inte för att anordna transport utan endast att svara för 
resekostnaderna. Om eleven på grund av sin funktionsnedsättning eller andra skäl inte kan 
nyttja de kommunala färdmedel som kommunen hänvisar till ansöker eleven om färdtjänst. 

Elevresor vid växelvis boende 

Växelvist boende innebär att en elev bor lika mycket hos båda sina vårdnadshavare. Vid 
växelvist boende för elever i gymnasieskolan är det enbart avståndet mellan elevens 
folkbokföringsadress och skolan som ligger till grund för prövning om elevens rätt till 
elevresor. 

Gymnasieskolor inom Region Stockholm 

Elever folkbokförda i Solna kommun som går i en gymnasieskola som ligger i 
stockholmsregionen behöver inte ansöka om elevresor. Elevens skola tillhandahåller eleven 
ett SL-kort om avståndkravet på 6 km uppnås. 

Gymnasieskolor utom Region Stockholm 

Elever folkbokförda i Solna kommun, men som går i en gymnasieskola som ligger utanför 
Region Stockholm ansöker om elevresor via e-tjänsten på www.solna.se En ny ansökan måste 
göras inför varje nytt läsår. 

Om det krävs annat resmedel än SL/UL-kort regleras tillhandahållande av resmedel 
individuellt. 

Ersättning för SL/UL-kort ( eller annat kort) 

Kommunen ersätter inte förlorat SL/UL-kort. Vårdnadshavare eller elev ansvarar för att 
registrera SL/UL-kortet på SL:s hemsida och får på så sätt tillgång till SL:s förlustgaranti. 

www.solna.se
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Vårdnadshavare eller elev som på egen hand inhandlat SL/UL-kort kompenseras inte av 
kommunen. Kommunen prövar rätten till elevresor, beviljas eleven SL/UL-kort hämtas detta 
ut av sökande i receptionen i Solna stadshus. 

Elevresor vid olycksfall 

Om olyckan är framme och en elev behöver skoltaxi för att ta sig till och från skolan ska 
vårdnadshavare i första hand kontakta sitt försäkringsbolag. Täcker försäkringsbolaget inte 
kostnaden för skoltaxi vid olycksfall, kontaktar vårdnadshavare Stockholmsregionens 
Försäkring AB (SFR) och gör en skadeanmälan. För barn och ungdomar under 18 år görs 
anmälan av vårdnadshavare. 

Uppsök läkare som är ansluten till försäkringskassan. Spara samtliga kvitton. Om en elev har 
behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet ska detta vara styrkt med ett intyg 
från behandlande läkare. Innan taxi beställs ska skaderegleringsbolaget kontaktas för 
bekräftelse. Intyget insändes tillsammans med skadeanmälan. 

Skadeanmälan kan göras direkt på SRFs hemsida, www.srfab.net eller skickas per post till: 

SRF 

Box 16250 

103 24 Stockholm 

e-post: skador@srfab.net 
Telefon: 08-412 97 40 
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