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Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 24 oktober 2022. 
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Rätten till skolskjuts regleras huvudsakligen i skollagen (2010:800)  
”Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i 
anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs 
med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan 
särskild omständighet.”  
Skollagen 10 kap. 32§  
 
 

Berättigande till skolskjuts Utgångspunkter för bedömning av rätt till skolskjuts:  
❖ Färdvägens längd  

❖ Trafikförhållanden  

❖ Funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet  
 

• Skolskjuts erhålls till och från skolan med utgångspunkt från elevens folkbokföringsadress. 
Om bostaden är en familjehemsplacering, jämställs denna med folkbokföringsadressen.  

 

• Elever som väljer att gå i annan grundskola än den som kommunen anvisat garanteras inte 
fri skolskjuts. Beviljande av skolskjuts till och från annan skola än den som kommunen 
anvisat sker endast om anordnande av detta inte medför organisatoriska och/eller 
ekonomiska svårigheter för kommunen.  

 

• Barn som går i förskoleklass eller skola och samtidigt har barnomsorg, har rätt till skolskjuts 
de dagar de inte utnyttjar sin barnomsorgsplats. Detta gäller under förutsättning att de i 
övrigt uppfyller kraven för skolskjuts.  

 

• Elever som är inskrivna i pedagogisk omsorg som ligger längre än 15 km från skolan kan 
beviljas skolskjuts från pedagogisk omsorg till skolan där de är inskrivna på morgonen och 
från skolan där de är inskrivna till pedagogisk omsorg efter skoldagens slut.  

 

• Elever inskrivna i anvisad pedagogisk omsorg för Särskolan, Laxå Centralskola kan beviljas 
skolskjuts till pedagogisk omsorg på morgonen och från pedagogisk omsorg efter skoldagens 
slut om avståndet mellan hem och pedagogisk omsorg överstiger 20 kilometer.  

 

• För beviljande av skolskjuts av särskilda skäl eller på grund av funktionsnedsättning krävs 
uppdaterade underlag som styrker ansökan. Det är vårdnadshavares ansvar att bifoga dessa 
vid ansökan.  

 

• Vid växelvis boende behöver ansökan skrivas under av båda vårdnadshavare. 
Förutsättningarna för beviljande av skolskjuts till och från båda adresserna är:  

 

o Att båda bostadsadresserna är belägna inom kommunen.  

o Att föräldrarna har gemensam vårdnad  

o Boendet ska bygga på ett fast och varaktigt arrangemang med likvärdigt fördelat boende 
på båda adresserna.  
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• Avstånd:  

o Elever som uppfyller följande krav har rätt till skolskjuts om gångavståndet till 
skolan överstiger:  

 

o Förskoleklasselev - årskurs 1 2,0 km  

o Årskurs 2-6 3,0 km  

o Årskurs 7-9 4,0 km  
 

o Elever har rätt till skolskjuts om gångavståndet från hemmet till hållplats överstiger:  
 

o Förskoleklasselev - årskurs 1 1,0 km  

o Årskurs 2-6 2,0 km  

o Årskurs 7-9 3,0 km  

 

• Kommunen kan i speciella fall, efter beviljande av handläggare, utbetala reseersättning till 
vårdnadshavare för skolskjuts som de arrangerar och utför själva.  

• Avsteg kan göras från reglementet om synnerliga skäl föreligger, och efter barn- och 
utbildningsnämndens prövning.  

 
Ansvarsfrågan  
Barn- och utbildningsnämnden är ansvariga för att skolskjuts erbjuds.  
 
Vårdnadshavare är ansvariga till och från hållplats. Elev som upplever rädsla och osäkerhet när de går 
till/från hållplats och vid väntan på hållplats har inte rätt till särskild skolskjuts. Här är det 
vårdnadshavarnas ansvar att stödja sitt barn genom att tillsammans med barnet träna på att gå 
till/från hållplatsen så att barnet inte känner rädsla och oro. Vårdnadshavaren har också ansvar för 
att eleven följer de ordningsregler som gäller vid skolskjuts.  
 
Skolskjutshandläggare har utredningsskyldighet och ska, utifrån varje enskilt fall;  

• göra en bedömning av vägens trafiksäkerhet utifrån bland annat hastighetsgräns, mängden 
trafik och elevens ålder. Skolskjutshandläggare ska vid sin bedömning beakta 
rekommendationer om trafiksäkerhet från NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens 
främjande).  

• utifrån de underlag som inkommer, utreda om särskilda skäl eller funktionsnedsättning 
föreligger.  

 
Chauffören är ansvarig för trafiksäkerheten när eleven är i fordonet.  
 
Rektor/skolan är ansvarig när eleven kommer till skolan. Skolan har också ansvar för väntande elever 
efter skoldagens slut.  
 
Den totala restiden från hemmet till skolan bör inte överstiga 1 timme. Hänsyn tas till om något 
oplanerat inträffar eller att det uppstår ett förhinder av tillfällig natur. 
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Schema Schema måste lämnas in till skolskjutshandläggare inför varje läsårsstart, om eleven inte 
åker turer till eller från skolan alla dagar.  
 
Förändringar i gällande schema måste lämnas till skolskjutshandläggare minst 14 dagar innan det nya 
schemat ska träda i kraft.  
 
Tillfälliga förändringar lämnas till samordnare för skolskjutsentreprenör.  

 
Tillfällig skolskjuts Elev som behöver transport med anledning av skada som uppstått i eller 
utanför skolan, ersätts direkt av kommunens försäkringsbolag där samtliga förskole- och 
grundskoleelever är försäkrade. Läkarintyg krävs. Vårdnadshavare tar kontakt med kommunens 
försäkringsbolag.  

 
Vinterskjuts Om inte särskilda skäl föreligger gäller ordinarie avståndskriterier från hem till 
skola/busshållplats. I de fall vinterskjuts beviljas gäller sådan tiden 1 november–1 april. Ansökan om 
vinterskjuts ska göras i en separat ansökan, via kommunens digitala ansökningssystem.  

 
Elevs flytt under pågående läsår Då elev byter folkbokföringsadress under pågående läsår 
har eleven rätt att gå kvar i sin gamla skola läsåret ut. Kommunen är dock inte skyldig att anordna 
skolskjuts till den förra skolan.  

 
Ändrat behov Beslut om skolskjuts fattas för ett läsår i taget. Vid förändring av behov som legat 
till grund för ett beviljande, kan skolskjutsbeslutet komma att ändras. Det är vårdnadshavare som 
ansvarar för att informera om eventuella ändringar.  

 
Försenade elever Om en elev missar skolskjutsen på morgonen är det vårdnadshavarens ansvar 
att eleven kommer till skolan. Om elev på grund av undervisningen missar skolskjuts hem är det 
skolans skyldighet att ordna hemtransport för eleven.  

 
Väntetid I vissa fall kan elever behöva vänta i upp till en timme på hemfärd från skolan. Detta för 
att elever som slutar senare ska kunna åka med samma skolskjuts. Ambitionen är att elever erbjuds 
läxhjälp vid de tillfällen de kan behöva vänta på skolskjuts.  

 
Dåligt väglag  
Angående inställda skolskjutsar på grund av dåligt väglag gäller följande:  

• Det är chauffören som har det yttersta ansvaret för elevernas säkerhet och därför är hen den 
som beslutar om en skolskjuts måste ställas in på grund av dåligt väglag. På de sträckor som 
bedöms farbara kommer skolskjutsarna att gå som vanligt.  

• Aktuell entreprenör kontaktar skolskjutshandläggare som informerar vårdnadshavare via e-
post och/eller sms.  

• Elever som berörs arbetar hemifrån. De föräldrar som anser sig kunna skjutsa barnen själva 
till skolan, ansvarar också för hemskjuts.  

• Skolskjutsansvarig meddelar skolorna om de inställda skjutsarna.  

• Skolorna hålls öppna som vanligt.  
 

       Vårdnadshavare uppmanas att:  
• vara uppmärksamma på när radio/TV varnar för dåligt väglag.  

• tillsammans med barnet, planera för en situation där skolskjutsen uteblir.  
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Ordningsregler  
1. Invänta skolskjutsen på hållplats som anvisats i Vårdnadshavarportalen.  

 

2. Var ute i god tid - skolskjutsen har ingen skyldighet att vänta på dig. Det kan också vara farligt att 

komma springande i sista minuten. När man har bråttom ser man sig inte så noga för.  

 

3. Stå lugnt och vänta på skolskjutsen när den kommer, och kliv sedan på i tur och ordning. Om ni 

springer fram innan den stannat eller knuffas, så kan någon skadas. Det är särskilt farligt vintertid när 

det är halt.  

 

4. Du måste ta på dig bilbältet så fort du sätter dig. Ta inte av dig det förrän du ska gå av!  

 

5. Sitt lugnt på din plats i skolskjutsen. Om ni ”bråkar” med varandra kan föraren bli störd. Hen måste 

koncentrera sig på körningen och trafiken.  

 

6. Stig inte ur skolskjutsen förrän föraren har gett tecken för avstigning.  

 

7. Se dig noga för innan du korsar vägbanan då du stiger av. Det är väldigt viktigt att du väntar en 

stund så att skolskjutsen hinner en bit bort. Den kanske skymmer sikten för dig annars.  

 

8. Elever som fått Länstrafikens grundskolekort ska ha med kort och giltighetsbevis på resan. Kortet 

ska viseras i kortläsaren vid varje påstigning. Kortet är en värdehandling som du ska vara rädd om. 

Förvara det alltid i kortfodralet. Om kortet skadas eller kommer bort ska du genast anmäla det till 

kontaktpersonen på din skola. Du får inte åka utan kort. Ett nytt kort kostar 100 kronor (gäller inte 

förskoleklass och årskurs 1 - 3).  

 

9. Meddela skolskjutsentreprenör om du inte ska åka med på grund av sjukdom eller annan orsak, 

helst dagen innan.  

 

10. Elev som uppträder olämpligt i skolskjutsfordon anmäls till skolledningen för vidare åtgärd.  

 

11. Vid skadegörelse på skolskjutsfordon krävs ersättning på hela beloppet.  

 

12. Skolskjutsarna kan inte ta med cyklar, skidor med mera till friluftsdagarna.  

 

13. Skolskjutsarna tar endast med sig elever som blivit beviljade skolskjuts och finns med på 

respektive reseschema. Man kan inte ta med sig kompisar på bussen.  

 

Viktiga datum för ansökningar om skolskjuts publiceras på kommunens hemsida och Tieto/edWise. 
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Krisplan vid olycka  
 

 Vid olycka ska föraren: 

 

 • Överblicka olycksplatsen 

 • Utrymma bussen och samla eleverna på en säker plats 

 • Kontrollera eventuella skadade 

 • Larma SOS 112 

 • Hjälpa eventuella skadade 

 • Sätta ut varningstrianglar 

 • Pricka av elever gentemot lista 

 • Kontakta skolskjutsansvarig på förvaltningen i första hand, om inget svar meddela kommunens 

växel. 

 

 Härefter vidtar kommunens egen krisplan. 
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