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REGLEMENTE FÖR ELEVRESOR FÖR BROMÖLLA KOMMUNS GYMNASIE- 
OCH GYMNASIESÄRSKOLEELEVER 

 
 

Underlag: 
För elever inom gymnasieskolan skall hemkommunen svara för elevresor till och från 
skolan enlig (SFS 1991:1110) 

I huvudsak innebär reglerna följande: 

- Bromölla kommun erbjuder resekort då nedanstående förutsättningar är uppfyllda. 
- För att elev skall vara berättigad till elevresa skall skolvägen överstiga 6 km. 
- Finns synnerliga skäl kan elev/resa beviljas även om inte avståndsregeln är uppfylld. 
- Har inackorderingsbidrag beviljats för elev så är den eleven inte berättigad till resekort. 
- Finns synnerliga skäl kan annan form av ersättning/tjänst lämnas. 

Beslut om elevresa får överklagas till förvaltningsdomstol.  

 

Reglemente: 

1. Elever berättigade att få resekort 
Bidragsberättigad är elev som är folkbokförd i Bromölla kommun och i tid längst fram 
till och med det första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år. 
 

2. Definitioner 
Med skolväg avses den kortaste användbara vägen från elevens bostad till den skola där 
eleven går. 
Med bostad avses här den adress där eleven är folkbokförd. 
Med elevresa avses här resa till och från gymnasieskolan med linjelagd tåg- eller 
busstur. 
 

3. Rätt till elevresa i form av resekort 
Rätt till kostnadsfri elevresa föreligger endast om eleven har en skolväg som överstiger 
sex kilometer. Stödet lämnas i första hand i form av resekort. Förlorat eller skadat 
resekort ersätts ej. 
Att få ett ersättningskort kostar 300 kr om det tidigare kortet har erhållits kortare tid än 
för tre år sedan. För tidigare kort som har använts i mer än 3 år kostar det 30 kr att få 
ett ersättningskort. 
 



 
 
 
 
 

4. Kontant resebidrag 
Kontant resebidrag kan utgå om resekort inte kan användas och skolvägen, enkel resa, 
uppgår till minst 6 km. Vid besvärlig resväg eller orimligt långa väntetider, mer än 3 
timmar per dag, kan kontant resebidrag utgå. Kontant resebidrag kan inte kombineras 
med resekort. Kontant resebidrag kan utges till en summa av maximalt 1/30 av 
prisbasbeloppet per månad. 
 

5. Medicinsk elevresa 
För elev som har styrkta medicinska synnerliga skäl kan särskild sk medicinsk elevresa 
anordnas eller bekostas även om ovan angivna regler inte är uppfyllda 
 

6. Giltighet mm 
Detta reglemente gäller efter beslut i kommunstyrelsen den 2022-03-23 och tills vidare. 
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