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ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrätten i Göteborgs dom den 13 juni 2007 i mål nr 3908-06, se bilaga
SAKEN
Laglighetsprövning enligt kommunallagen
___________________

REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten bifaller överklagandet och fastställer, med upphävande av
länsrättens och kammarrättens domar, Barn- och utbildningsnämnden i Torsby
kommuns beslut.
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YRKANDEN M.M.

Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun fullföljer sin talan och anför
bl.a. följande. Nämnden har utgått från att ersättning inte utgår då den enskilde har
beviljats inackorderingsbidrag. Kommunen har tolkat lagen (1991:1110) om
kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor så att den bostad som
åsyftas i lagen är den där eleven är folkbokförd. När det gäller hemkommunens
skyldighet att lämna ekonomiskt stöd till elever i den offentliga gymnasieskolan
som behöver inackordering ska stödet enligt 5 kap. 33 § skollagen (1985:1100)
avse boende, fördyrat uppehälle samt resor till och från hemmet. Kommunen har
tolkat bestämmelsen så att med resor till och från hemmet avses resor mellan
elevens hem och inackorderingsbostaden. Kommunen finner inte vare sig i
lagstiftningen eller i förarbetena något som ålägger kommunen en skyldighet att
svara för elevens kostnader för resor mellan inackorderingsadressen och skolan.
Kommunen hänvisar till stöd för sin tolkning till en skrivelse från Skolverket
daterad den 25 maj 2005.

AA har förelagts att yttra sig i målet men har inte hörts av.

SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Av 2 § lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor framgår
att, för en elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395),
den kommun som enligt skollagen är elevens hemkommun ska ansvara för
elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan om färdvägen är
minst sex kilometer. Med hemkommun avses enligt 1 kap. 15 § skollagen den
kommun i vilken eleven är folkbokförd. Hemkommunens ansvar omfattar alla
elever oavsett vilken skolform de går i (prop. 1990/91:85 s. 176).

Enligt 2 kap. 1 § studiestödslagen består studiehjälp av studiebidrag,
inackorderingstillägg och extra tillägg.
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Enligt 5 kap. 33 § skollagen, enligt dess i målet aktuella lydelse, ska hemkommunen lämna ekonomiskt stöd till elever i den kommunala gymnasieskolan
som behöver inackordering till följd av skolgången. Stödet ska avse boende,
fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. En bestämmelse med samma
innehåll finns numera i 5 kap. 63 § skollagen. Elever som går i fristående
gymnasium har i motsvarande situation rätt till inackorderingstillägg från Centrala
studiestödsnämnden enligt 2 kap. 2 § studiestödslagen.

Av utredningen i målet framgår följande. AAs dotter BB studerar vid Aspero
idrottsgymnasium som är en fristående gymnasieskola i Göteborgs kommun. BB
är folkbokförd i Torsby kommun men har till följd av sina studier en
inackorderingsbostad i Göteborg. Avståndet mellan inackorderingsbostaden och
skolan överstiger sex kilometer. BB uppbär inackorderingstillägg från Centrala
studiestödsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun avslog den
18 oktober 2005 AAs ansökan om bidrag till dotterns dagliga resor mellan
inackorderingsbostaden och skolan.

Frågan i målet är om Barn- och utbildningsnämndens beslut strider mot lag.

Regeringsrätten gör följande bedömning.

En allmänt vedertagen grundsats när det gäller den kommunala kompetensen är
att en kommun inte utan stöd i lag eller författning får lämna understöd eller
annan vederlagsfri ersättning till enskilda personer (se t.ex. RÅ 1991 ref. 19
och 64).

Någon skyldighet för Torsby kommun att ansvara för BBs dagliga resor mellan
inackorderingsbostaden och gymnasieskolan i Göteborgs kommun går inte att
utläsa av vare sig skollagen eller lagen om kommunernas skyldighet
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att svara för vissa elevresor. Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommuns
beslut strider därmed inte mot lag och överklagandet ska därför bifallas.
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