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1 SAMMANFATTNING – LITEN ”LATHUND” 

För att vara reseberättigad ska eleven uppfylla de här villkoren: 

- Under 20 år. 
- Minst 6 km mellan bostad och skola. 
- Inte inackorderad. 
- Heltidsstuderande i gymnasieskola, folkhögskola, kommunal eller statlig 

vuxenutbildning eller annan läroanstalt på gymnasial nivå. 
- Utbildningens längd ska vara minst 8 veckor. 

Det finns tre typer av resebidrag: 

1.Värmlandskort med gymnasieladdning är det som utgår i första hand om 
eleven har möjlighet att använda 
kollektivtrafik. 

2. gymnasieladdning + anslutningsbidrag eleven har minst 6 km resväg från 
bostaden till närmaste hållplats. 
Se kapitel 7. 

3. kontant bidrag - eleven kan inte använda kollektivtrafik 
- eleven har mer än 10 km resväg från 
bostaden till närmaste hållplats. 
Storleken på det kontanta bidraget 
bestäms av avståndet mellan bostad 
och skola. Se kapitel 7. 

Eleven ansöker om resebidrag på särskild blankett. 

Ansökan om gymnasieladdning och kontant resebidrag handlägger elevens hemkommun. 



2 RESEBIDRAG UTGÅR BARA TILL STUDIEHJÄLPSBERÄTTIGADE 
ELEVER 

2.1 Allmänt 

I Värmlands län gäller att bidrag till gymnasieelevernas dagliga resor bara utgår till 
heltidsstuderande elever, som enligt beslut av skolstyrelse eller motsvarande, är berättigade 
till studiehjälp. 

2.2 Heltidsstuderande 

Bidraget till dagliga resor utgår till heltidsstuderande elever. 

2.3 Åldersregler 

För bidrag till dagliga resor finns inte någon nedre åldersgräns. Det innebär att bidraget kan 
beviljas så snart eleven deltar i gymnasial utbildning samt till och med första 
kalenderhalvåret det året eleven fyller 20 år. 



3 INACKORDERADE ELEVER 

3.1 Allmänt 

I Värmlands län gäller i princip att bidrag till dagliga resor inte utgår till studerande, som har 
beviljats inackorderingstillägg till det statliga studiebidraget. Vissa kommuner kan dock ha 
andra regler. 

Undantaget är inackorderade elevers praktikresor. Se kapitel 9.5. 

3.2 Förändring under pågående program 

Elev, som under pågående program övergår från att vara inackorderad till att resa dagligen, 
kan få bidrag till dagliga resor från och med den dag inackorderingstillägget upphört. 

Elev, som under pågående kurs övergår från att resa dagligen till att vara inackorderad, får 
inte ta emot bidrag till dagliga resor från och med den dag inackorderingstillägget börjar utgå. 



4 AVSTÅNDSREGLER 

4.1 Allmänt 

I Värmlands län gäller att kortaste väg till skolan skall vara minst 6 km för att eleven ska få 
resebidrag. 

4.2 Färdväg 

Med färdväg menas bilvägar, cykelvägar och gångvägar, som är naturliga och rimliga att 
använda och som med få undantag är framkomliga hela året. 

4.3 Bostad 

Med bostad menas den bostad där eleven varaktigt är bosatt under studietiden. 

Vissa kommuner tillämpar följande regler: I de fall där eleven bor på två ställen, till exempel 
vid växelboende hos båda föräldrarna på skilda adresser, anses eleven ha två adresser. 
Dels folkbokföringsadressen hos den ena föräldern och dels adressen hos den andra 
föräldern. Två adresser kan bara förekomma vid boende hos två föräldrar. 

Andra kommuner räknar endast folkbokföringsadressen som bostad. 

Som bostad räknas inte sommarbostad. 

4.4 Skola 

Med skola menas den lokal (=utbildningsställe) där elevens utbildning är förlagd. 

Som utbildningsställe räknas även skolverkstad, lärlingsbygge och arbetslokal där eleven gör 
obligatorisk praktik. 

Fast utbildningsställe: den lokal där elevens huvudsakliga utbildning är förlagd. 

Tillfälligt utbildningsställe: den lokal där utbildning är förlagd, men som inte utgör elevens 
huvudsakliga utbildningsställe, till exempel praktikplats. Bidragsprövningen sker på samma 
sätt som vid resa till fast utbildningsställe. 



5 KOLLEKTIVTRAFIK ELLER ENSKILT RESANDE 

5.1 Allmänt 

I Värmlands län gäller följande: 

Resor till och från skolan anses kunna ske med buss eller tåg om eleven har mindre än 10 
km till närmaste hållplats och trafiken går dagligen (skoldagar).   

5.2 Beräkning av färdvägsavstånd för anslutningsresa 

Med färdväg för anslutningsresan menas bilvägar, cykelvägar och gångvägar, som är 
naturliga och rimliga att använda och som med få undantag är framkomliga hela året. 



6 BIDRAGSFORM 

6.1 Allmänt 

I Värmlands län gäller att bidraget ska utgå i form av 

- gymnasieladdning till Värmlandskort eller 
- gymnasieladdning + kontantbidrag för enskild anslutningsresa eller 
- kontantbidrag för enskild resa. 

6.2 Gymnasieladdning på Värmlandskort 

Kortet delas ut till studiehjälpsberättigade elever som kan åka med kollektivtrafik enligt 
kapitel 5.1 och som följer undervisningen med normal terminslängd. 

Kortet ska fungera för resa till och från undervisningen samtliga resebidragsberättigade 
dagar. 

Så snart eleven uppfyller gällande avståndsvillkor för färdväg minst en dag per vecka har 
han eller hon rätt till gymnasieladdningen. 

6.3 Gymnasieladdning + kontant bidrag för anslutningsresa 

Om eleven har gymnasieladdning och har minst 6 km färdväg mellan bostaden och närmaste 
hållplats för buss eller tåg, kan eleven även ansöka om bidrag för anslutningsresan. Se 
kapitel 7.1. 

6.4 Kontantbidrag för enskild resa 

Kontantbidrag för enskild resa utgår om 

-resan inte kan ske med buss eller tåg (se kapitel 5.1) eller 
-undervisningen inte följer normal terminslängd. 

6.5 Elev som gör kontantutlägg när bidraget ska utgå i form av 
gymnasieladdning 

Elev, som har beviljats gymnasieladdning, och sedan av någon orsak gör kontant utlägg för 
resa (till exempel glömt eller förlorat kort) kan inte erhålla ersättning för utlägget. Se även 
kapitel 12 och 14. 



7 STORLEK PÅ KONTANT BIDRAG 

7.1 Anslutningsresa bostad – hållplats 

Bidrag till enskild anslutningsresa. 

Färdvägsavstånd i km mellan 
bostad och hållplats minst  Bidrag i kronor per månad 

6 223 

7.2 Enskild resa bostad – skola 

Till elev som inte kan åka med buss eller tåg enligt kapitel 5.1. 

Avstånd i km mellan 
bostad och skola, enkel resa minst  Bidrag i kronor per månad

  6 467 
13 602 
19 749 
27 923 
36 1 091 
46 1 253 

Avståndet beräknas för närmaste väg som är naturlig och rimlig att använda för enskild resa 
och som med få undantag är framkomlig hela året. Se kapitel 4.2. 

7.3 Beräkning av kontant ersättning 

Höstterminen 4 x månadsersättning 
Vårterminen  5 x månadsersättning 

2 veckors period 0,5 x månadsersättning 
5 veckors period 1,25 x månadsersättning 
6 veckors period 1,5 x månadsersättning 
7 veckors period 1,75 x månadsersättning 
och så vidare… 

För elever som bara har rätt till kontantersättning några av undervisningsdagarna per vecka 
reduceras månadsersättningen.  

Exempel: eleven bor 35 km från skolan och har rätt till kontantersättning två dagar per vecka. 
Ersättningen blir per månad 

923 kr x 2/5 (eller 40 %) = 369 kr. 



8 GYMNASIELADDNINGENS GILTIGHET 

8.1 Gymnasieladdningens giltighet inom Värmland 

Den gäller 

• på Värmlandstrafiks bussar och tåg i regionaltrafik inom Värmland.

• över länsgräns, se kapitel 8.2 – 8.4.

• på tätortstrafiken i Arvika, Karlstad, Kristinehamn, Säffle och Torsby.

• på SJs tåg (2 kl) på sträckorna
o Charlottenberg - Degerfors
o Karlstad - Åmål

• På SJ snabbtåg (i vagn 4), utom nr 620 Karlstad-Degerfors och nr 643 Degerfors-
Karlstad

• på Tågåkeriets tåg på sträckor inom Värmland

På samtliga tåg och vid resa med andra trafikbolag ska eleven visa upp giltighetsbevis och 
kvitto tillsammans med Värmlandskortet. 

8.2    Örebro län (Länstrafiken Örebro) 

Örebro läns gymnasiekort och Värmlandstrafiks gymnasieladdning gäller på sträckorna 

• Linje 403 Storfors – Karlskoga

• Linje 407 Filipstad – Hällefors

• Linje 500 Kristinehamn – Karlskoga

• Linje 503 Kristinehamn – Degerfors

• på tätortstrafiken i Karlskoga

• Tåg linje 70 Kristinehamn – Degerfors (Värmlandskort/Örebrokort + giltighetsbevis
och kvitto)

Länstrafiken Örebros trafik (Värmlandskort + giltighetsbevis och kvitto): 

• Linje 502 Karlskoga – Degerfors

• Tätortstrafiken i Karlskoga

8.3   Västra Götalands län (Västtrafik) 

Värmlandstrafiks gymnasieladdning och Västtrafiks skolkort gäller på sträckorna 

• Linje 505 Kristinehamn – Gullspång

• Linje 700 Årjäng - Töcksfors

• Linje 800 Säffle - Åmål

• Linje 812 Säffle – Åmål – Svanskog – Nysäter

• Tåg linje 71 Säffle – Åmål (Värmlandskort/Västtrafikkort + giltighetsbevis och kvitto.)

Västtrafiks trafik: (Värmlandskort + giltighetsbevis och kvitto): 

• Linje 755 Årjäng – Bengtsfors

• Linje 774 Åmål – Säffle



8.4   Dalarnas län (Dalatrafik) 

Både Värmlandstrafik och Dalatrafik kör på sträckan 

Linje 209 Värnäs - Stöllet – Malung 

Värmlandskort/Dalatrafikkort + giltighetsbevis och kvitto gäller. 

8.5 Giltighetstider 

Gymnasieladdningen gäller 
- Läsårsvis
- Dygnet runt alla dagar i veckan

Gymnasieladdningen gäller på höstlov, sportlov och påsklov. Det gäller inte på jullovet och 
inte på sommarlovet.  

8.6 Giltighetsbevis 

Gymnasieladdningen är personlig. Bara den elev som beviljats resebidrag i form av 
gymnasieladdning får använda den. 

För att gymnasieladdningen ska vara giltig ska den kombineras med ett giltighetsbevis. 
Giltighetsbeviset ska vara ifyllt med elevens namn, födelsedatum, skola och kortnumret på 
det Värmlandskort med gymnasieladdning det är knutet till. 

Eleven kan ta kort på sitt korrekt ifyllda giltighetsbevis och spara det i mobilen.  
Det är i det sammanhanget viktigt att ha mobilen laddad så att man på begäran kan visa upp 
bilden på giltighetsbeviset. Skulle mobilen vara urladdad eller om giltighetsbevisets 
kortnummer inte stämmer med Värmlandskortets, gäller inte gymnasieladdningen som 
färdbevis.  

8.7 Kvitto på giltig period 

Gymnasieladdningen ligger på Värmlandskortet, som är ett elektroniskt kort, som ska läsas 
och registreras i biljettmaskinens kortläsare. När kortet används vid resa med tåg eller med 
andra trafikbolag som inte har utrustning för att läsa det elektroniskt, ska eleven visa upp 
kvitto på vad som finns på kortet. Kvittot följer med i plastfickan när kortet delas ut.  

Skulle eleven tappa bort kvittot går det att ta ut en nytt i Värmlandstrafiks biljettautomater och 
på våra försäljningsställen. 



9 PRAKTIKRESOR 

9.1   Allmänt 

Bidragsprövningen vid praktikresor ska gå till på samma sätt som vid resa till fast 
utbildningsställe. 

9.2 Typ av resebidrag 

En elev som för sina dagliga resor till och från skolan har beviljats gymnasieladdning, kan 
använda den även för praktikresor. 

Om eleven inte har gymnasieladdning för sina dagliga resor till och från skolan, beställer 
eleven praktikpass via kommunens skolskjuts-resehandläggare resor mellan bostad och 
praktikplats. 
Om det inte går att använda kollektivtrafik för resor till och från praktikplatsen kan eleven 
ansöka om kontant reseersättning hos sin hemkommun. Se Kontantersättning enligt 
schablon, kapitel 7.2. 

9.3 Praktikpass 

Praktikpass gäller dygnet runt och även på helger på alla bussar och tåg inom Värmland. 

Praktikpassen beställer skolan från Värmlandstrafik senast en vecka innan praktikperiod. Vid 
beställning behövs elevens namn, ressträcka och giltighetsperiod och skolans namn samt 
faktureringsadress. 

9.4    Praktik utanför Värmland 

Eleven kan söka kontant ersättning enligt schablon. 

Detta gäller endast de dagliga resor eleven gör på praktikorten. Resan mellan 
hemkommunen och praktikorten räknas inte som praktikresa. 



9.5 Inackorderade elevers praktikresor 

Även inackorderade elever kan söka resebidrag för praktikresor. 

Med praktikresa menas de dagliga resor eleven gör mellan bostaden och praktikplatsen. 

Exempel: Elev från Kristinehamn som går i skola och är inackorderad i Årjäng. Eleven ska 
göra sin praktik i Gullspång och bo hemma hos sina föräldrar i Kristinehamn under tiden.  

De dagliga resorna mellan Kristinehamn och Gullspång är praktikresor.  

Resan Årjäng – Kristinehamn tur och retur räknas inte som praktikresa. 

9.6 Elever från Värmland som är inackorderade och går i skola i Värmland 

Situation: Typ av resebidrag: 

Praktik inom Värmland Praktikpass. Om eleven inte kan åka buss eller tåg: 
Kontant bidrag enligt schablon, se kapitel 7.2. 

Praktik i annat län Kontant bidrag enligt schablon, se kapitel 7.2. 
(endast dagliga resor på praktikorten) 

9.7 Elever från andra län som är inackorderade och går i skola i Värmland 

Situation: Typ av resebidrag: 

Åker hem till sitt län och gör praktik Eleven ansöker om bidrag till praktikresor direkt till 
hemkommun 

Stannar på skolorten och gör sin praktik Praktikpass. Värmlandstrafik fakturerar den 
beställande skolan. 



10 HANDLÄGGNINGSORDNING 

• Ansökan resebidrag behandlas av respektive elevs hemkommun.

• Hemkommunen beställer Värmlandskort med gymnasieladdning från Värmlandstrafik.
Formulär för beställning finns på www.varmlandstrafik.se, under fliken Skolor. Ett
antal extra kort beställes för att ha i lager, för elever som börjar senare eller som
behöver ersättningskort

• Hemkommunen ser till att resebidragsberättigade elever får sina Vämlandskort med
gymnasieladdning, giltighetsbevis och kvitto samt tillhörande informationsmaterial i
samband med skolstart.

• I de fall där eleven har rätt till kontant resebidrag, skickas ansökan till elevens
hemkommun, för utbetalning till eleven.

• Om eleven inte bedöms ha rätt till färdbevis eller kontant resebidrag, avslås ansökan.
Handläggaren ser till att eleven informeras.

• Om eleven vill få beslutet angående resebidrag omprövat, ska överklagan ske inom
14 dagar från beslut. Överklagan ska skickas till hemkommunen.

• Kommunens handläggare redovisar senast 1 oktober antal utdelade kort. Formulär
för redovisning finns på www.varmlandstrafik.se, under fliken Skolor..

• Värmlandstrafik skickar faktura för höstterminen enligt redovisningen.

• Senast 30 november gör kommunens handläggare terminsavstämning till
Värmlandstrafik.

• Värmlandstrafik gör en avstämning och skickar tilläggsfaktura eller kreditfaktura.

• Senast 1 mars gör handläggaren en ny avstämning som skickas till Värmlandstrafik.

• Värmlandstrafik skickar faktura för vårterminen enligt redovisningen.

• Senast 5 juni gör kommunens handläggare terminsavstämning till Värmlandstrafik
och skickar tillbaka alla inlämnade och överblivna kort.

• Värmlandstrafik gör en slutavstämning för läsåret av tilläggsbeställningar mot
tillbakaskickade kort och skickar tilläggsfaktura eller kreditfaktura.

http://www.varmlandstrafik.se/
http://www.varmlandstrafik.se/


11 VID TERMINSSTART 

Personuppgifterna ska vara ifyllda för att giltighetsbeviset ska gälla som färdbevis. 

När eleven får sitt Värmlandskort, ska kortets nummer skrivas in på giltighetsbeviset. 
Giltighetsbeviset och Värmlandskortet ska förvaras tillsammans i plastfickan. 



12  BORTTAPPAT ELLER STULET KORT 

Värmlandskortet med gymnasieladdning är en värdehandling och ska behandlas som en 
sådan.  

Om eleven tappar bort sitt kort eller om kortet blir stulet, ska det anmälas till 
kommunens handläggare. Eleven får kvittera ut ett nytt kort och det borttappade eller 
stulna kortets nummer spärras. En avgift om 200 kronor tas ut för nytt kort. Betalning 
ska ske kontant i samband med att det nya kortet hämtas. 

http://www.varmlandstrafik.se/


13 TRASIGT KORT 

Om Värmlandskortet med gymnasieladdning går sönder, ska detta anmälas till 
hemkommunens handläggare. Eleven får kvittera ut ett nytt kort.  

http://www.varmlandstrafik.se/


14 ELEV SOM GLÖMT KORTET HEMMA 

Då får eleven betala resan själv. Kontanter tas inte emot på bussen. Där är 

betalningsalternativen Värmlandskort med reskassa, mobilbiljett eller bankkortsbetalning. 

Ombord på våra tåg kan man betala med kontanter, bankkort eller med mobilbiljett. 



15 ELEV SAKNAR GILTIGT FÄRDBEVIS VID BILJETTKONTROLL 

Vilka följder resa på ogiltig gymnasieladdning eller praktikpass får, beror på vad som gör att 
laddningen inte är giltig. Värmlandstrafiks biljettkontrollanter har klara regler att jobba efter.  

Åker en gymnasieelev till exempel utanför laddningens giltighetstider utfärdar 
biljettkontrollanten en tilläggsavgift på 800 kr plus enkelbiljettpriset på resan.  

Om eleven inte kan visa upp giltighetsbevis tillsammans med gymnasieladdningen blir det 
också tilläggsavgift på 800 kr plus enkelbiljettpris för resan. 

Om annan person än den som har kvitterat ut kortet med gymnasieladdningen åker på det, 
utfärdar biljettkontrollanten tilläggsavgift på 800 kr plus enkelbiljettpris för resan. 



16 ÅTERKRAV 

På grund av 

• avbrutna studier eller flyttning

• felaktiga eller vilseledande uppgifter i ansökan

Hemkommunen kräver eleven på ersättning för den tid som han eller hon felaktigt haft 
gymnasieladdningen.  

I de fall där kontant bidrag felaktigt utbetalats, ska eleven betala tillbaka beloppet. 

Kravrutin: 

När en elev avbryter sina studier eller får ändrade reseförhållanden som inte berättigar till 
resebidrag, ska Värmlandskortet med gymnasieladdningen omedelbart lämnas in hos 
handläggaren. Kortets nummer spärras. Sker inte återlämnande inom rimlig tid skickar 
hemkommunen återkrav till eleven.  




