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Vem har rätt till skolskjuts 
Rätten till skolskjuts styrs av Skollagen (2010:800) 10 kap 32 §. ” 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.” Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå 
i en annan skolenhet 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 orga-
nisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa 
fall ” 
Motsvarande bestämmelser finns för grundsärskolan i skollagens 11 kap 31 §.  
Elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola som enligt dessa riktlinjer för 
skolskjuts uppfyller kraven kan beviljas skolskjuts. 

Skolskjutsens omfattning 
Med skolskjuts avses resa till och från skolenheten. Skolskjuts beviljas mellan folkbok-
föringsadress och den skola kommunen anvisat. Skolskjuts ska i första hand anordnas 
genom att skolbusskort erhålls för resa med kollektivtrafik. I de fall kollektivtrafiken 
inte är utbyggd eller av något skäl inte kan nyttjas ordnar kommunen skolskjuts genom 
särskilt upphandlad skolskjuts. Skolskjuts beviljas endast i direkt anslutning till skolda-
gens början och slut, ej till eller från fritidshem.  

Avståndsregler 
Avstånd för skolskjuts beräknas efter närmaste gångväg till den skola kommunen anvi-
sat eller hållplats/uppsamlingsplats.  
Väglängden skall vara längre än:  

Årskurs Avstånd till skola Avstånd till håll-
plats/uppsamlingsplats 

Förskoleklass och åk 1 2 km 2 km 

Årskurs 2-3 3 km 2 km 

Årskurs 4-6 4 km 3 km 

Årskurs 7-9 5 km 4 km 

 

Res- och väntetid vid upphandlad skolskjuts 
Restid för elever i årskurs F-3 bör inte överstiga 80 min/dag och för årskurs 4-9 inte 
över 100 min/dag. Väntetid vid skolan bör inte överstiga 60 min/tillfälle. 
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Skolskjuts vid val av annan skola än anvisad 
skola 
Elever inom årskurs F-9 som uppfyller de beslutade avståndsgränserna för skolskjuts 
blir berättigade till skolbusskort i kollektivtrafik, oavsett val av skola inom Vänersborgs 
kommun.  

Förlorat skolbusskort 
Skolbusskortet är personligt och skall ses som en värdehandling. Vid förlorat busskort 
faktureras en administrativ avgift på 150 kr inkl. moms för nytt busskort.  

Grundsärskola 
För elever i grundsärskola görs en bedömning av elevens behov av skolskjuts utifrån 
elevens totala situation. Beslut om skolskjuts omprövas inför varje nytt läsår. Skolskjuts 
beviljas endast i direkt anslutning till skoldagens början och slut mellan hemmet och 
skolenheten. Till hem räknas också fritidshem, korttidshem och korttidsfamilj. 

Andra skäl än avstånd som kan 
ge rätt till skolskjuts 
Funktionsnedsättning eller annan särskild om-
ständighet  
För skolskjuts vid varaktig funktionsnedsättning hos en elev (läkarintyg måste bifogas) 
eller vid någon annan särskild omständighet prövas rätt till skolskjuts efter individuell 
bedömning.  

Växelvis boende  
Med växelvis boende menas att eleven regelbundet bor lika mycket hos båda vårdnads-
havarna. Vid växelvis boende kan rätten till skolskjuts prövas från båda adresserna. För 
elever som har växelvist boende kan skolskjuts beviljas för tid som eleven bor hos den 
vårdnadshavare som uppfyller något av kriterierna enligt riktlinjer för skolskjuts. Skol-
skjuts anordnas inte utanför kommunens gränser. 

Trafikförhållande  
Oavsett avståndsreglerna kan skolskjuts beviljas om skolvägen bedöms vara trafikfarlig. 
Eleverna ska kunna färdas till skolan på ett trafiksäkert sätt. Hänsyn till trafikförhållan-
dena bör göras beroende på vägens utformning, siktförhållanden och den övriga trafi-
ken. Barns ålder ska också vägas in vid bedömning av skolvägens säkerhet.  
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Beslut 
Beslut om skolskjuts efter individuell prövning ska alltid ges skriftligt. Beslutet gäller 
som längst ett läsår. Skulle förhållanden som beslutet grundar sig på förändras upphör 
beslutet att gälla med verkan från det datum då förändringen skett. Alla ändringar eller 
nybeställningar av skolskjuts ska göras genom skolskjutssamordnaren.  

Beslut rörande skolskjuts kan överklagas genom förvaltningsbesvär.  

I barnets resa har alla ett ansvar 
Kommunen, aktuell skola, entreprenören, föraren, vårdnadshavare och elever har alla 
del i ansvaret under resan mellan bostaden och skolan.  

Vägen mellan bostaden och hållplatsen  
Vårdnadshavarna har ansvaret för eleven på vägen mellan hemmet och skolan eller 
skolskjutsen, liksom på skolskjutshållplatsen. Vårdnadshavarna förutsätts ansvara för att 
barn förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt, vilket 
kan innebära att barnet måste följas till skolan eller hållplatsen under så lång tid som be-
hövs för att det ska klara att gå till skolan/hållplatsen på egen hand. Om eleven missar 
skolskjutsen ansvarar vårdnadshavarna för att eleven kommer till skolan.  
 


