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Riktlinje för elevresor på gymnasieskola, komvux och folkhögskola  
Kommunens skyldigheter när det gäller elevresor för elever som har rätt  
till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395) regleras i Lagen om kom-
munernas skyldighet att svara för vissa elevresor (SFS 1991:1110) samt till-
hörande förordning (SFS 1991:1120).  
 
Oxelösunds kommun beviljar skolkort eller resebidrag till elev som  

 är folkbokförd i Oxelösunds kommun (inackorderingsadress likställs  
med folkbokföringsadress)  

 är utbytesstudent bosatt i Oxelösunds kommun 

 är inskriven i gymnasieskola, folkhögskola eller komvux för heltidsstudier 
på grund- eller gymnasienivå 

 har minst sex kilometer mellan folkbokföringsadress och skola 

 till och med utgången av det första kalenderhalvåret som elev fyller 20 år. 
 
För elever som studerar på annan ort likställs inackorderingsadress med 
folkbokföringsadress. Dagliga elevresor mellan inackorderingsadress och skola 
ersätts med den faktiska kostnaden för biljetter motsvarande högst 1/30-del  
av basbeloppet. Detta under förutsättning att inte eleven beviljats 
inackorderingsbidrag.  
 
Skolkort 
Elev som reser till och studerar vid gymnasieskola, folkhögskola eller komvux  
i Södermanlands län beviljas busskortet Skolkort Zon Nyköping/Oxelösund eller 
Skolkort län. 
 
Elever som är berättigade till ett skolkort behöver inte ansöka om kortet utan det 
skickas till vårdnadshavare inför terminsstart årskurs ett. Kortet gäller under hela 
utbildningen. För elever som påbörjar sina studier under läsåret kontaktas 
Kommuncenter på Koordinaten för att få ett busskort. 
 
Vid förlust av skolkort kontaktas Kommuncenter, så att kortet kan spärras. 
Följande gäller: 

 Elev som tappat skolkortet får ett nytt mot gällande taxa. 

 Går skolkortet sönder får elev ett nytt mot att det trasiga kortet kan 
uppvisas.   

 Blir skolkortet stulet får elev ett nytt mot uppvisande av polisanmälan. 

 Blir skolkortet omhändertaget av Sörmlandstrafikens kontrollant på grund 
av att det saknar namn på baksidan får elev ett nytt mot gällande taxa.  

 
Resebidrag 
Elev som studerar utanför Södermanlands län ansöker om resebidrag på 
blanketten Ansökan om resebidrag för elever på gymnasium, folkhögskola och 
komvux. Resebidraget motsvarar 1/30-del av prisbasbeloppet. Resebidrag 
betalas ut för september till och med maj. Det totala beloppet för höstterminen 
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betalas ut i september och motsvarande för vårterminen i december. Resebidrag 
betalas ut till vårdnadshavare om elev är omyndig och till eleven när hen är 
myndig.  
 
Vid studieavbrott, inackordering, flytt från kommunen eller om elev inte uppfyller 
kraven för busskortet/resebidraget ska elev kontakta Oxelösunds kommun. 
Obehörigt utnyttjat skolkort/resebidrag medför att vårdnadshavare/elev krävs på 
motsvarande kostnad. 
 


