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1.

Skollag, förordningar och föreskrifter

Skolskjuts för elever i grundskolan
Skolskjuts finns reglerat i Skollagen och Skolskjutsförordningen. Bestämmelser om skolskjuts
finns i 10 kap. 32 § skollagen. Här stadgas bl.a. att eleven i grundskolan har rätt till kostnadsfri
skolskjuts, om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos elev eller annan särskild omständighet. Motsvarande bestämmelser finns för
särskolan i 11 kap. 31 § skollagen.
Ytterligare bestämmelser finns i olika skolskjutsförordningar samt i föreskrifter från Vägverket.
Elevresor för elever i gymnasiet
Ersättning för elevresor utgår för elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen
(1999:1395) när avståndet från bostaden till skolan är minst 6 km, enligt SFS 1991:1110. Med
bostad avses den adress där eleven är folkbokförd, alternativt där eleven är inackorderad om inte
inackorderingstillägg erhållits.
Gymnasieelever har rätt till ersättning för resor mellan bostad och skola. Rätt till särskild
skolskjuts finns inte på gymnasieskolan. Ersättning utgår huvudsakligen i form av resor med
allmänna kommunikationer. För elev boende vid väg, som ej trafikeras av linjetrafik, anordnas ej
kompletterande skjuts. Bedömning av skolvägens trafiksäkerhet görs ej och är ej heller grund för
ersättning av resor mellan bostad och skola.
Om ersättningen utgår kontant är kommunen inte skyldig att ge högre ersättning än 1/30 av
basbeloppet för varje hel kalendermånad som eleven har kostnader för resor mellan bostad och
skola.
Skolskjuts för elever i gymnasiesärskolan
Hemkommunen är enligt Skollagen, (2010:800) SL 19 kap. 20 § första stycket, skyldig att
anordna kostnadsfri skolskjuts i gymnasiesärskolan från en plats i anslutning till elevens hem till
den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om det behövs med hänsyn till färdvägens längd,
trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos elev eller annan särskild omständighet. Denna rätt
gäller även elever som, efter samråd med kommunen, går i en annan kommuns
gymnasiesärskola.
2.

Rätt till skolskjuts

Rätt till skolskjuts har elever i grundskola och särskola/gymnasiesärskola som uppfyller kraven
som avser avstånd, trafikförhållanden, funktionshinder (ej tillfällig karaktär) eller någon annan
speciell omständighet.
Elev som väljer att gå i annan grundskola i kommunen än den som kommunen anvisar erhåller
inte skolskjuts, om det medför organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.
Bedömningen grundar sig på de åtaganden som kommunen skulle ha haft om eleven valt
anvisad skola. Detta beslut kan endast laglighetsprövas ej överklagas som förvaltningsbesvär.

Skolskjuts erhålls till skolan med utgångspunkt från elevens folkbokföringsadress. Rätten till
skolskjuts innebär inte att sådan skolskjuts måste anordnas från bostadsadressen till den plats
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där utbildningen bedrivs eller att skolskjuts måste anpassas till varje elevs skoltider. Eleven kan
till exempel hänvisas till särskilda uppsamlingsplatser
OBS! Skolskjuts avser enbart resa mellan hem och skola, aldrig fritidshem.

3.

Avståndsregler

Avstånd som ger rätt till skolskjuts
Lågstadiet åk 1-3
Mellanstadiet åk 4-6
Högstadiet åk 7-9
Gymnasiet erhåller elevresor

4.

Gångväg till skola
2 km
3 km
4 km
6 km

Gångväg till hållplats
1 km
2 km
3 km

Ordningsregler

Elever skall sitta bältade i skolskjutsen om bälten finns.
Lugn och ordning ska råda i fordonet.
Det är förbjudet för eleverna att vidröra något på instrumentpanelen.
Skadegörelse på fordon ersätts av vårdnadshavaren.
Om någon elev bryter mot ovanstående regler ska eleven få en tillsägelse av chauffören.
Om eleven inte bryr sig om tillsägelsen och utsätter sig själv och andra för fara ska chauffören
stanna fordonet på lämpligt ställe och tillkalla ett ersättningsfordon för övriga elever. Chauffören
kör inte vidare förrän eleven lyder tillsägelsen. Kostnaden för ersättningsfordonet bekostas av
den orsakande elevens vårdnadshavare.
Dessa händelser rapporteras till skolskjutsansvarig som tar kontakt med rektor, som kallar in elev
och påtalar regelbrottet. Om händelsen är av sådan art att hemmet behöver meddelas eller
händelsen upprepas, tar rektor denna kontakt.
Kompisskjutsning är endast tillåten om chauffören så medger.
5.

Skolskjuts vid växelvis boende

Vid samma och olika upptagningsområde, inom kommunen gäller följande:
Med växelvis boende menas att man bor halva tiden hos vardera vårdnadshavare. Rätten till
skolskjuts prövas från vart och ett av elevens hem. Gäller endast elever i grundskolan,
grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Elevens folkbokföringsadress är styrande för vilket
upptagningsområde som gäller. Ansökan skall göras av vårdnadshavare/vårdnadshavarna varje
vår inför nytt läsår.

6.
Föräldrarnas ansvar
Ansvaret för trafiksäkerhet runt skolskjutsarna delas av skolan och föräldrar. Föräldrar ansvarar
för att barnet tränas och förbereds att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Detta
kan innebära att barnet måste följas till hållplats under en längre tid innan barnet klarar denna
sträcka på egen hand.
Föräldrarna ansvarar för att barnet uppför sig väl och följer reglerna. Bl a:
a) Att eleven är på upptagningsplatsen i god tid
b) Att använda reflexer när det är mörkt
c) Att använda bilbältet
d) Att lyssna till uppmaning från fordonsförare som har ansvaret under färden
Föräldrarnas ansvar börjar och slutar fram till det att eleven stiger på/stiger av sin skolskjuts.
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7.

Trafiksäkerhet och miljö

Trafiksäkerhet och hänsyn till miljön ska vara ledord i arbetet med skolskjutsar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alla fordon ska vara utrustade med alkolås
Vid varje läsårsstart ska minst 2 timmar trafiksäkerhet övas vid varje skola
Personbilar ska minst uppfylla Miljöklass 2000, lätta fordon ska minst uppfylla Miljöklass
3 och tunga fordon ska minst uppfylla avgaskraven enligt Euro IV.
På samtliga platser finns det bälte som ska användas
Entreprenörerna har ett dokumenterat miljöarbete
Entreprenörerna har en dokumenterad trafiksäkerhetspolicy som efterlevs
Fordon som tar fler än nio personer skall, utöver ordinarie kontrollbesiktning, årligen
genomgå extra bromskontroll med godkänt resultat utfört av Svensk Bilprovning eller
ackrediterad verkstad. Det får vara max sju månader mellan provtillfällena.
Däckens slitbanegummi skall vara fritt från märkningspliktig olja enligt EU: s
klassificerings och märkningskriterier.
Sparsam körning, några av chaufförerna har denna utbildning. Kommunen kommer att
sträva emot att alla har denna utbildning.

8.

Avgift för förlorat terminskort

•

Elever årskurs 1 – 3
Ingen avgift för stulet eller borttappat terminskort. Ingen avgift för utbyte av terminskort
som blivit obrukbart.

•

Elever årskurs 4 – 6
Avgift på 100 kronor för borttappat eller stulet terminskort och 50 kr för utbyte av
terminskort som blivit obrukbart.

•

Elever årskurs 7-9 och på gymnasiet
Avgift på 200 kronor för borttappat eller stulet terminskort och 50 kr för utbyte av
terminskort som blivit obrukbart.

9.

Möjlighet att överklaga beslut

Skolskjuts beslut kan överklagas. Kommunens beslut kan överklagas hos förvaltningsrätten. Elev
som väljer annan grundskola i kommunen än den som kommunen anvisar och söker skolskjuts så kan detta beslut endast laglighetsprövas.
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