
 
 

 
Allmänt 
Kommunen är skyldig att ansvara för elevernas dagliga resor mellan bostaden och skolan. 
Ansvaret gäller elever som är studiehjälpsberättigade och som har en färdväg på minst 6 km.  
(Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor, SFS 1991: 1110, ändrad 1993:801; 
1999:1403). Detta gäller t o m vårterminen eleven fyller 20 år.  
 
Regler  
För att eleven ska vara berättigad till fritt färdbevis gäller följande: 

• Inte vara äldre än 20 år 

• Studera på heltid 

• Reseavståndet mellan bostad och skola är minst 6 km 
 
Med bostad menas den adress där eleven är folkbokförd. Elev som uppfyller ovanstående 
regler kan tilldelas ett busskort. Busskortets giltighet varierar mellan kommunerna. Avgift för 
en utökad giltighet kan förekomma. Ytterligare information om detta lämnas av varje studie-
ort. 
 
Anslutningsresor/kontant ersättning 
Elev som uppfyller ovanstående regler kan ansöka om kontant ersättning om något av 
nedanstående alternativ uppfylls; 
 

• Färdvägen till närmaste hållplats är minst 6 km 

• Bussförbindelse saknas helt 

• Medicinska skäl, ansökan kompletteras med läkarintyg 

• Särskilda skäl, ansökan kompletteras med intyg     
 
Anslutningsresor/kontant ersättning söks läsårsvis och utbetalas högst 1 månad retroaktivt 
från den månad ansökan kommer till kommunen. 
 
Reseavstånd (avser enkel väg),  
belopp för anslutningsresor/ kontant 
ersättning 

Färdväg i km minst 

 
 
 
6 

 
 
 
10 

 
 
 
20 

 
 
 
30 

Resetillägg i % av prisbasbelopp/månad  
0,75 % 

 
1,00 % 

 
1,75 % 

 
2,25 % 

Kronor/månad 362 kr 483 kr 845 kr 1 087 kr 

 
Ändrade förhållanden 
Beslutet grundar sig på sökandes uppgifter. Den som tar emot bidrag på felaktiga grunder blir 
återbetalningsskyldig. 
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ALLMÄNNA REGLER FÖR RESOR MELLAN BOSTADEN 
OCH SKOLAN 
 



     Information om behandling av inhämtade personuppgifter  

 

 

Älvsbyns kommun värnar om din personliga integritet genom att behandla dina personuppgifter i enlighet med 

dataskyddsförordningens (GDPR, 2016/679) bestämmelser. 

 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för Älvsbyns kommun och har följande kontaktuppgifter: 

 

Kommunstyrelsen i Älvsbyns kommun 

Storgatan 27 

942 85 Älvsbyn 

 

   

Ändamålet med och den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter 

Dina personuppgifter behandlas för att kommunen ska kunna pröva din ansökan om ekonomiskt stöd för 

inackordering under gymnasietiden. Personuppgifterna behandlas för att fullgöra en rättslig förpliktelse som 

åvilar skolhuvudmannen i Älvsbyns kommun (15 kap. 32 § skollagen, art. 6 c dataskyddsförordningen). 

 

Period för lagring av personuppgifter  

Dina personuppgifter lagras i 3 år från den tidpunkt då din begäran inkommit till Älvsbyns kommun. 

 
Mottagare av personuppgifter 

Dina personuppgifter behandlas av handläggare och ekonomer vid kommunledningskontoret.  

Uppgifterna kommer inte att överföras till mottagare i ett tredjeland eller internationella organisationer.  

 

Dina rättigheter 

Älvsbyns kommun har ett dataskyddsombud vars uppgift är att tillvarata de registrerades rättigheter genom att 

verka för att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt inom kommunens verksamheter. 

Dataskyddsombudet kan kontaktas via e-post dataskyddsombud@alvsbyn.se och telefon 0929-171 51. 

 

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som rör dig och som behandlas för ovan angivna syften.  

Du har också rätt att begära registerutdrag som beskriver hur olika kategorier av personuppgifter behandlas. 

 

Du har rätt att begära rättelse av felaktigt registrerade personuppgifter. 

 

Du har rätt att begära att dina personuppgifter skall raderas om du anser att Älvsbyns kommun behandlar 

uppgifterna lagstridigt. 

 

Om du vill åberopa dina rättigheter enligt ovan, ber vi dig fylla i en ansökan antingen på kommunens hemsida 

eller vid receptionen i kommunhuset. 

          

Rätt att inge klagomål  

Om du anser att Älvsbyns kommun behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen, har du 

rätt att inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet i dataskyddsfrågor. 
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