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 SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER  

FÖR FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA OCH GRUND-
SÄRSKOLA 
 
Rätten till skolskjuts styrs av 10 kap 32 § skollagen (2010:800): 
”Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skol-
skjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbild-
ningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till 
färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller 
någon annan särskild omständighet. 
   Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolen-
het än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i 
en annan kommuns grundskola med stöd av 25-27 §§. I de fall då det 
kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommu-
nen även anordna skolskjuts i dessa fall”. 
 
Motsvarande bestämmelser finns för grundsärskolan i 11 kap 31 §. 
För elever i förskoleklass finns ingen  lagstadgad skyldighet att svara för 
skolskjuts, men det är skäligt att de får åka skolskjuts på samma sätt 
som elever i grundskolan. 

 
 Definitioner 
 
 Med skola avses F - 9. 
 Med elev avses barn inom förskoleklassen och t.o.m. årskurs 9. 

Med skolskjuts avses resa till och från skolenheten, dvs ej verksamhets-
resor som görs under skoldagen (studieresor, idrottsdagar, resor till prak-
tik etc). 
Med skolväg avses kortaste gångbara väg till den skola dit eleven hänvi-
sas. 
Med hållplatsavstånd avses avståndet mellan hemmet och påstignings-
platsen. 
Med självskjuts avses skjuts med fordon som framförs av eleven själv el-
ler vårdnadshavaren. 
Med väntetid avses dels tiden mellan skolskjutsens ankomst till skolan 
och 10 min före skolstart, dels tiden 10 min efter sista lektionens slut till 
skolskjutsens avgång från skolan. 
Med växelvis boende avses att elev bor i princip lika mycket hos vardera 
vårdnadshavare på två adresser, och som har  gemensam vårdnad för 
eleven. De båda adresserna skall vara vårdnadshavarnas folkbokfö-
ringsadresser varav den ena ska vara elevens. Det växelvisa boendet 
skall vara förordnat i dom eller fastställt i ett av myndighet godkänt avtal. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100800.htm#K10P25
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100800.htm#K10P27
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 Avståndsbestämmelser 
  
 för elever i förskoleklass   med minst              2,0 km skolväg 
 ”                 årskurs 1-3                 ”      ”                   2,0 km      ” 
 ”                 årskurs 4-6                ”      ”                   3,0 km      ” 
 ”                 årskurs 7-9                 ”      ”                   3,0 km      ” 
 

Elever boende i ett sammanhållet bostadsområde behandlas lika vad 
gäller rätten till skolskjuts. Gångavstånd respektive hållplatsavstånd kan 
därvid för de längst bort boende överstiga nedan angivna avstånd. 

 
 Om elev har skolväg som berättigar till skolskjuts är det ej liktydigt med 

att eleven hämtas vid hemmet. 
 Hämtning vid hemmet sker endast vid särskilda skäl. 
  
 Avståndet mellan hemmet och påstigningsplatsen skall om möjligt ej 

överstiga 
 för elev i förskoleklass 1,5 km 
 ”     ”       årskurs 1-3                            2,0 km 
 ”     ”       årskurs 4-6 3,0 km 
 ”     ”       årskurs 7-9 3,0 km 
 
 Även om avståndet till skolan understiger avståndet för skolskjuts, kan 

det i vissa fall vara mindre lämpligt att eleven ensam förflyttar sig från 
hemmet till skolan. Eftersom föräldrarna ansvarar för att eleven kommer 
till skolan, förutsätts att vårdnadshavarna i sådana fall skjutsar eller följer 
eleven. 

 
Grundsärskola 

 
För elever i grundsärskolan gör rektor med ansvar för särskolan en  
individuell bedömning av elevens behov av skolskjuts. Beslut om skol-
skjuts omprövas inför varje nytt läsår. 
Elever i grundsärskolan beviljas i likhet med grundskolan två resor per 
dag mellan skolan och hemmet, i anslutning till skoldagens start och slut.  
Till hem räknas också korttidshem eller motsvarande 
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Vårdnadshavares ansvar 
 
Vårdnadshavaren har ansvaret för eleven på dennes väg från hemmet till 
skolan eller skolskjutshållplatsen. Om eleven missat skolskjutsen har 
vårdnadshavaren ansvaret för att eleven kommer till skolan. Efter skolan 
skall kommunen anses aktivt ha överlämnat ansvaret till föräldrarna när 
elev på överenskommen tid går från fritidshem/skola eller när elev stiger 
av skolskjutsen. 
 
Elev som inte är uppsatt på tur får ej medfölja annan elev (kamrat) hem. 
 
Trafiksäkerhet 

 
 Bedöms skolväg ur trafiksäkerhetssynpunkt som ”trafikfarlig väg” 

och/eller andra särskilda omständigheter föreligger, kan skolskjuts an-
ordnas även vid kortare skolväg än vad ovan angivits. Bedömningen 
görs av utsedd  trafiksäkerhetsgrupp (politiker och tjänstemän) samt  
representant från polismyndigheten. 
 
Väntetid 

    
  Skolskjuts bör om möjligt anordnas i sådan utsträckning att elevernas 

väntetider i förskoleklass t.o.m. årskurs 6 ej överstiger en timme/tillfälle.  
För elever i årskurs 7-9 anordnas extraskjutsning endast efter rektors 
prövning och endast i de fall då väntetiden överstiger 2 timmar. Den 
sammanlagda väntetiden per vecka bör ej överstiga 200 minuter. 

 
                   Självskjutsersättning 
 

Till skolskjutsberättigad elev, som ej kan beredas skolskjuts, kan själv-
skjutsersättning utgå. Självskjutsersättning utgår enligt  Allmänna rese-
reglementet för fram- och återresa på den sträcka varmed elevens skol-
väg överstiger i tidigare stycke angivet km-tal. 

                   Ersättningen betalas ut via kommunens lönesystem. 
 

 Extra skolskjuts 
 
 Extra skolskjuts anordnas för 
 

1                  elev med funktionsnedsättning, där behovet av skolskjuts är  
uppenbart. 

 
2 elev, som genomgått operation eller som lider av sjukdom 

där behovet av skolskjuts är styrkt genom intyg, i första hand 
från behandlande läkare (skolläkare tillhandahåller intyget 
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endast då Intygslagens krav på ”god kännedom” kan uppfyl-
las). Elev som har egen sjuk- och olycksfallsförsäkring ska 
ta kontakt med sitt försäkringsbolag i första hand. 
 

3 elev, som av Elevhälsoteamet (psykolog, specialpedagog, 
kurator) bedöms vara i behov av transport på grund av psy-
kologiska, pedagogiska och/eller sociala skäl. Skriftligt utlå-
tande krävs. 

   
4 elev har rätt till skolskjuts vid växelvis boende, enligt definit-

ionen, om eleven utifrån sin folkbolföringsadress går på an-
visad skola. Elevens rätt till skolksjuts till alternativadressen 
följer faställda avståndsbestämmelser. 

 Skolskjuts anordnas ej till vårdnadshavare folkbokförd i an-
nan kommun. 

 
Vinterskjuts 

 
Elev kan ges rätt till skolskjuts under del av skolåret om trafiksäkerheten 
nedsätts avsevärt t.ex. genom att vägbredden minskar på grund av oplo-
gade vägrenar eller att sikten för fordon nedsätts av mörker. Bedöm-
ningen görs utifrån av trafiksäkerhetsgruppen fastställda kriterier. Kyla, 
blåst eller mörk skog ligger ej till grund för trafiksäkerhetsbedömningen 
vid beviljandet av vinterskjuts. 
Tiden för vinterskjuts kan fastställas som en viss period av året, men kan 
också bedömas med hänsyn till förhållandena det enskilda året. 

 
 Skjuts fritidshem/pedagogisk omsorg 
 
 Elev placerad i kommunal fritidsverksamhet/pedagogisk omsorg har rätt 

till skjuts mellan skolan och ovanstående verksamheter, om gångavstån-
det enligt avståndsbestämmelserna överskrids.  
 
Under dagar då elev inte är inskriven i fritidsverksamhet/pedagogisk om-
sorg, har eleven rätt till skjuts, från i förväg uppgjord hållplats, om eleven 
innehar ovanstående km-tal. Vårdnadshavaren ska då lämna ett veck-
oschema till skolan (kopia till skolskjutshandläggare). 
 
Enstaka lediga dagar (utöver schema) berättigar inte till skjuts. 
 
Skolval 

  
 Elev, som väljer skola belägen utanför sitt upptagningsområde, är ej 

skolskjutsberättigad om det medför ekonomiska eller organisatoriska 
konsekvenser för kommunen. 
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 Flytt/byte av skola 
 

Enligt skollagen har eleven rätt att gå kvar läsåret ut respektive sista års-
kursen på den skola där eleven börjat. Detta innebär ingen rätt till skol-
skjuts. 

 
 Elev, som inte längre uppfyller fastställda kritierier för skolskjuts 

skall omgående återlämna skolkort (busskort) till skolan.  
 
Medåkning senare skolskjutstur 
 
Skolskjutsberättigade elever kan ges möjlighet att åka med en senare 
skolskjutsavgång än den anvisade, under förutsättning att plats finns i 
befintliga fordon och att inga merkostnader uppstår för kommunen. 
Bedömningen görs utifrån befintlig organisation och Utbildningsför-
valtningen har tolkningsföreträde vid en sådan bedömning.  
Om befintliga turer vid behov revideras på ett sådant sätt att plats inte 
längre kan beredas, kan platsen komma att sägas upp och rätten till 
skolskjuts återgå till att endast omfatta de för eleven anvisade turerna 
utifrån schema. 
 

   
__________________________________ 

. 
 
  


