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Justerare  Beslutsexpediering  

  § 2 Dnr KUN22-13 623 
 

Reseersättning för framkörning med taxi 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att avslå 
ansökan om reseersättning för framkörning med taxi för 
gymnasieelev. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En ansökan om resetillägg för framkörning med taxi på har inkommit 

211220 (KUN 2022-013 623). Enligt delegationsordningen för KUN 

ska beslut som avviker från kommunens fastställda riktlinjer fattas i 

arbetsutskottet.  

 

Ansökan gäller en elev som går i gymnasieskolan i Vännäs. Eleven 
bor ett antal mil utanför Bjurholm och hinner inte med 
anslutningsbussen till Vännäs på morgonen om han ska åka med 
den skolskjuts som kommunen anordnar till Bjurholm.  
 
På eftermiddagarna hinner eleven till sin anslutande skolskjuts. 
Ansökan beskriver att vårdnadshavarnas inte har möjlighet att 
skjutsa eleven till Bjurholm på morgonen och söker därför om taxi 
från hemmet till Bjurholm för att eleven ska hinna till 
anslutningsbussen till Vännäs på morgonen. 

 
Gymnasieelever har ingen rätt till skolskjuts. Dessa elever kan 
använda allmänna kommunikationsmedel på ett helt annat sätt än 
elever i grundskolan kan göra. Gymnasieskolan är dessutom en 
frivillig skolform. För att garantera lika tillgång till utbildning finns 
istället möjlighet till kompensation för kostnaderna för elevresor till 
och från gymnasieskolan i vissa fall. De bestämmelser som reglerar 
ersättning för gymnasieelever finns i Lagen om kommunernas 
skyldighet att svara för vissa elevresor (1991:1110) och Förordningen 
om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor 
(1991:1120). 

  
I gymnasieskolan har kommunen alltså ett ansvar för 
resekostnaderna upp till ett visst belopp. Skyldigheten för kommunen 
att ansvara för kostnader för elevresor gäller bara för elever som har 
rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen och om resvägen är minst 
6 km. Eleven har rätt till studiehjälp och resvägen är minst 6 km och 
därmed bedöms eleven också ha rätt till ersättning för kostnader för  
 
 
 

https://www.jpinfonet.se/JP-SkolNet/Analyser-och-referat/analyser-och-referat--/Skolskjuts/elevresor-i-gymnasieskolan/Analyser/d_2382-?anchor=
https://www.jpinfonet.se/JP-SkolNet/Analyser-och-referat/analyser-och-referat--/Skolskjuts/elevresor-i-gymnasieskolan/Analyser/d_2383-?anchor=
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Justerare  Beslutsexpediering  

 ( forts § 2) Dnr KUN22-13 623 
 
 
elevresor. Kommunen kan ersätta för resorna genom t.ex. busskort 
eller kontant ersättning (sk. framkörningsbidrag).  
 
Eleven har försetts med ett busskort av kommunen som kan 
användas på buss till och från Bjurholm. På morgonen kan 
framkörningsbidrag ges i form av ekonomisk ersättning för egen 
transport om ansökan om detta skickas in.  
 
Risk- och konsekvensanalyser 
Inga risk- och konsekvensanalyser är gjorda. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse skolchef dat 2022-02-01 
Ansökan om reseersättning för framkörning med taxi 
Utredning om ansökan om reseersättning för framkörning med taxi 

 

Beslutet ska skickas till 
Skolskjutshandläggare 
Studie- och yrkesvägledare, Bjurholm 
 
 

 


