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KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Riktlinjer för skolskjuts för elever i förskoleklass,
grundskola och grundsärskola samt för resor till och från
fritidshem
Rätt till skolskjuts enligt skollagen gäller elever i förskoleklass, grundskola och
grundsärskola. Bestämmelser om skolskjuts för elever i förskoleklass finns i 9
kap. 15 b-d §, 9 kap. 21 a § skollagen. För elever i grundskola finns
bestämmelserna i 10 kap. 32-33 §§, 10 kap. 40 § skollagen. För elever i
grundsärskola finns bestämmelserna i 11 kap. 31-32 §§, 11 kap 39 § skollagen.
Resor till och från fritidshem kan beviljas trots att de inte ingår i rätt till skolskjuts
enligt skollagen.

1. Rätt till skolskjuts enligt huvudregeln
Elever i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola kan ha rätt till kostnadsfri
skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen
bedrivs (i fortsättningen benämnt skolan) och tillbaka, under förutsättning att
minst ett av kriterierna för skolskjuts är uppfyllda. Se vidare ”Kriterier för
skolskjuts” nedan.
Vid prövning av rätten till skolskjuts är huvudregeln att eleven går i den närmast
belägna kommunala skolan eller den skola i vilken kommunen har erbjudit en
placering om den närmast belägna skolan inte kan erbjuda plats. Rätt till
skolskjuts kan dock gälla även i andra fall. Se vidare ”Rätt till skolskjuts enligt
tilläggsregler” nedan.

2. Kriterier för skolskjuts
För att en elev ska beviljas skolskjuts måste minst ett av kriterierna A-C vara
uppfyllda:

A. Färdvägens längd
Avståndet mellan elevens bostad och skolan ska vara:
Minst 2 km
Minst 3 km
Minst 5 km

för förskoleklass samt årskurs 1, 2 och 3
för årskurs 4, 5 och 6
för årskurs 7, 8 och 9
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Med färdvägens längd avses närmaste gång- eller cykelväg från elevens bostad
till skolan. Med bostad avses tomtgräns vid infart och med skola avses närmaste
ordinarie iordningställda inpassage till skolområde. Täby kommun genomför
mätning enligt fastställd mätmetod.

B. Trafikförhållanden
Skolskjuts kan beviljas även om avståndsreglerna inte uppfylls, under
förutsättning att färdvägen är klassad som särskilt trafikfarlig eller riskfylld. En
individuell prövning görs i varje enskilt fall.

C. Funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet
Elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola som på grund av en
varaktig funktionsnedsättning eller på grund av andra särskilda omständigheter
har väsentliga svårigheter att ta sig till och från skolan kan beviljas skolskjuts.
Behovet ska styrkas genom läkarintyg eller motsvarande. En individuell prövning
görs i varje enskilt fall.

3. Rätt till skolskjuts enligt tilläggsregler
A. Rätt till skolskjuts vid val av annan skola
Rätten till skolskjuts kan gälla även för elever som väljer att gå i en annan
kommunal eller fristående skola i hemkommunen än den närmast belägna
kommunala skolan, eller den skola i vilken kommunen har erbjudit en
placering. Detta gäller i de fall skolskjuts kan anordnas av kommunen utan
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.
Bedömningen av om det föreligger ekonomiska eller organisatoriska svårigheter
ska göras utifrån vilken skyldighet kommunen skulle ha haft att erbjuda skolskjuts
om eleven hade valt att gå i den närmast belägna kommunala skolan eller den
skola i vilken kommunen har erbjudit en placering. Kostnaden och/eller de
organisatoriska svårigheterna får inte bli större för kommunen om eleven ska
beviljas skolskjuts i dessa fall. Minst ett av kriterierna för skolskjuts måste också
vara uppfyllda.

B. Rätt till skolskjuts vid skolgång i annan kommun än
hemkommunen
Elever som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 10 kap. 25-27 §§
skollagen eller som går i en annan kommuns grundsärskola med stöd av 11 kap.
25 eller 26 §§ skollagen har rätt till skolskjuts i de fall skolskjuts kan anordnas av
kommunen utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Detta kan
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exempelvis gälla elever som med hänsyn till sina personliga förhållanden, har
särskilda skäl att få gå i en annan kommuns grundskola eller grundsärskola (se
10 kap. 25 § och 11 kap. 25 § skollagen.) Elevens hemkommun ska se till att
skolskjuts anordnas.

C. Rätt till skolskjuts för elever som på grund av skolgång i annan
kommun än hemkommunen måste övernatta i den kommunen
Rätten till skolskjuts kan gälla även för elever som med hänsyn till sina personliga
förhållanden har särskilda skäl att få gå i en annan kommuns grundskola eller
grundsärskola och som på grund av skolgången måste övernatta i den
kommunen.
I detta fall har eleven rätt till skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden och den
plats där utbildningen bedrivs under samma förutsättningar som gäller för elever
som bor i kommunen. Det är den kommun som anordnar utbildningen som också
ska anordna skolskjutsen. Kommunens kostnader för detta ska ersättas av
elevens hemkommun.

D. Växelvis boende
Utgångspunkten för elevens rätt till skolskjuts utgörs av elevens bostadsadress,
vilken i regel är densamma som elevens folkbokföringsadress. Vid växelvis
boende kan eleven dock anses ha två bostadsadresser. Eleven kan då ha rätt till
skolskjuts från båda dessa bostäder under förutsättning att minst ett av kriterierna
för skolskjuts är uppfyllda samt att:
-

båda bostadsadresserna är belägna inom Täby kommun
det är ett växelvis boende av varaktig och regelbunden karaktär enligt ett
fast arrangemang/avtal som visar att eleven har två likvärdiga hem.

4. Färdsätt vid verkställighet av skolskjutsbeslut
Skolskjuts beviljas för ett läsår i taget och kan ske med:
-

kollektiva färdmedel
skolskjuts med övriga färdmedel (t.ex. taxi eller skolbuss)
vårdnadshavare med egen bil

Skolskjuts erbjuds alltid i första hand i form av resor med kollektiva färdmedel.
Kommunen ersätter dessa resor med terminsbiljett för SL-trafiken. Endast i
särskilda fall tillämpas bestämmelserna om skolskjuts med övriga färdmedel. En
individuell prövning görs i varje enskilt fall.
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I undantagsfall kan kommunen i samråd med vårdnadshavare avtala om
skolskjuts i egen bil mot kontant ersättning. Skolskjuts i egen bil kan beviljas om
det blir ekonomiskt och organisatoriskt fördelaktigt för kommunen att vårdnadshavare tar över det dagliga ansvaret för elevens transport till skolan. Ersättning
vid skolskjuts med egen bil sker enligt Skatteverkets regler gällande ersättning för
resor i tjänsten med egen bil.
Det står kommunen fritt att organisera skolskjutsverksamheten på lämpligt sätt
med beaktande av bl.a. trafikförhållandena. Det finns inte något generellt hinder
mot att elever exempelvis hänvisas till särskilda uppsamlingsplatser i hemmets
respektive skolans närhet. I det enskilda fallet ska kommunen särskilt beakta
elevens funktionsnedsättning och om behov finns hämta eleven vid elevens hem.

5. Resor till och från fritidshem
Enligt skollagen gäller rätt till skolskjuts inte resor till och från fritidshem då detta
inte är en obligatorisk skolform. Elever som ansöker om skolskjuts och är
inskrivna på fritidshem kan dock beviljas resor till och från fritidshemmet, i
anslutning till skoldagen samt under lov, utifrån en individuell bedömning.

6. Överklagande
Beslut om skolskjuts kan överklagas genom förvaltningsbesvär (28 kap 5 §
skollagen). Beslut om skolskjuts som gäller elever som valt att gå i en fristående
skola eller i en annan kommunal skola än den skola i vilken kommunen har
erbjudit en placering kan överklagas genom laglighetsprövning enligt kommunallagen. Beslut gällande resor till och från fritidshem och förskoleklass kan
överklagas genom laglighetsprövning.

