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Skollag, förordningar och föreskrifter 
 
Skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola 
Skolskjuts finns reglerat i Skollagen och Skolskjutsförordningen. Bestämmelser om skolskjuts för 
förskoleklasselever finns i 9 kap. 15b § Skollagen. För elever i grundskolan hittas motsvarande 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, funktions-
nedsättning 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. Vid växelvis boende utgår elevresa för gymnasieelever endast från 
folkbokföringsadressen. 
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 och läsårskort delas ut. 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.  
 
 
Skolskjuts för elever i gymnasiesärskolan 
Hemkommunen är enligt Skollagen, (2010:800) SL 18 kap. 30 § 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.  

 
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. Elever i behov av skolskjuts till och från modersmålsundervisning erhåller 
det om övriga regler gällande rätt till skolskjuts uppfylls. 
 
Skolskjuts erhålls till skolan med utgångspunkt från elevens folkbokföringsadress. Rätten till 
skolskjuts innebär inte att sådan skolskjuts måste anordnas från bostadsadressen till den plats 
där utbildningen bedrivs eller att skolskjuts måste anpassas till varje elevs skoltider. Eleven kan 
till exempel hänvisas till särskilda uppsamlingsplatser. 
 
Rätt till skolskjuts kan komma att omprövas vid förändrade förhållande. 
 
OBS! Skolskjuts beviljas inte till och från fritids, frivilliga aktiviteter, läxhjälp, tillfälligt boende, resor 
under lovdagar och helger. 
 
Val av annan skola 
 
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. 
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Ansöka om skolskjuts 
 
Samtliga elever i grundskolan, förskoleklass, årskurs 1-9 och grundsärskola, som uppfyller 
avståndskraven enligt skolskjutsreglementet erhåller skolskjuts. Vill vårdnadshavare att rätten till 
skolskjuts ska prövas på grund av avstånd, trafikförhållande, funktionshinder hos eleven eller 
någon annan särskild omständighet skall ansökan fyllas i och lämnas till skolskjutsansvarig.  
 
 
Handläggningstid och beslut 
 
Handläggningstid vid ansökan om skolskjuts och elevresa kan variera beroende på ärendetyp 
och ärendets komplexitet. Beslut fattas i varje enskilt ärende och meddelas vårdnadshavare. Till 
dess att beslut har trätt i kraft är det vårdnadshavarens ansvar att se till att eleven kommer till och 
från skolan. 
 
Vid ansökan om skolskjuts i mån av plats är handläggningstiden något längre, eftersom det först 
måste säkerställas att samtliga elever som har laglig rätt till skolskjuts får plats. 
 
 
Avståndsregler 
 
Avstånd som ger rätt till skolskjuts  
 Gångväg till skola Gångväg till hållplats 
Förskoleklass samt lågstadiet åk 1-3 2 km 1 km 
Mellanstadiet åk 4-6 3 km 2 km 
Högstadiet åk 7-9 4 km 3 km 
Gymnasiet erhåller elevresor 6 km  
 
Ordningsregler 
 

• Det är chauffören som har ansvaret under resan samt vid av- och påstigning  
• Chauffören bestämmer i bussen/taxin 
• Chaufförens tillsägelser måste lydas och respekteras. Om eleven/eleverna 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. Rapport sker till berörd rektor 

• Elever ska sitta bältade i skolskjutsen under hela resan. Det är absolut förbjudet att stå 
upp under färd 

• Lugn och ordning ska råda i fordonet, viktigt att ha normal samtalston och inte bråka med 
varandra 

• Ingen väska får ligga i gången, väska placeras under sätet, i knäet eller på anvisad plats 
• På- och avstigning ska ske lugnt, elev ska inte passera över vägen förrän buss/taxi har 

kört iväg 
• Elev ska bära reflexer i mörker 
• Skadegörelse på fordon ersätts av vårdnadshavaren. 

 
 
Händelser som sker i buss/taxi 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. 
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Ansvarsfördelning 
 
Ansvaret för trafiksäkerhet runt skolskjutsarna delas av föräldrar, skolan och entreprenör.  
 
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.  

• Att barnet uppför sig väl och följer ordningsreglerna i bussen/taxin  
• Föräldrarnas ansvar börjar och slutar fram till det att eleven stiger på/stiger av sin 

skolskjuts. 
 
Skolan ansvarar för: 
 

• Tillsyn och för att ordnings- och säkerhetsregler efterföljs vid skolans hållplats vid 
avlämning och hämtning vid skola/hållplats 

 
 
Entreprenörerna ansvarar för: 
 

• Att skolskjutsresan är trygg och säker 
• Entreprenören har ansvaret för eleverna under färden från det att de satt sig i fordonet 

tills de är framme vid skolans hållplats/hemmets avstigningsplats 
• Att informera om trafiksäkerhet vid varje läsårsstart 

 
 
Skolskjuts vid växelvis boende  
 
Gäller endast elever i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan.  
 
Elev som har två adresser på grund av växelvis boende har rätt till kostnadsfri skolskjuts om: 
 

• Kraven för skolskjuts uppfylls.  
• Elev och vårdnadshavarna är folkbokförda i Olofströms kommun samt att en utav 

vårdnadshavarna är bosatt inom skolans upptagningsområde 
• Det växelvisa boendet ska vara ett fast arrangemang och schema lämnas in i samband 

med skolskjutsansökan 
 
Ansökan ska göras av vårdnadshavare/vårdnadshavarna inför varje nytt läsår senast utgången 
av april månad på särskild blankett som finns på www.olofstrom.se/grundskola se skolskjuts. 
Information om när det är dags att ansöka publiceras på INFOMENTOR samt hemsidan. 
 
 
Avgift för förlorat läsårskort 
 

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

 
• Elever årskurs 4 – 6 

Avgift på 100 kronor för borttappat eller stulet läsårskort och 50 kr för utbyte av läsårskort 
som blivit obrukbart. 

 
• Elever årskurs 7-9 och på gymnasiet 

Avgift på 200 kronor för borttappat eller stulet läsårskort och 50 kr för utbyte av läsårskort 
som blivit obrukbart. 
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Trafiksäkerhet och miljö – väg, miljö, fordon m.m. 
 
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 och andra lätta fordon ska minst uppfylla utsläppskrav enligt Euro 6 och 

tunga fordon ska minst uppfylla utsläppskrav enligt Euro VI. 
• Entreprenörerna ska ha ett dokumenterat miljöarbete 
• Entreprenörerna ska ha dokumenterad trafiksäkerhetspolicy som följs 
• Fordon som tar mellan nio och tjugotvå personer ska, utöver ordinarie kontrollbesiktning, 

årligen genomgå extra bromskontroll med godkänt resultat hos företag som är 
ackrediterade för ändamålet. Det får vara max sju månader mellan provtillfällena. 

• Chaufförerna ska vara utbildade i HLR och utrymning 
 
Vid extrema förhållanden till exempel oframkomligt väglag, extrem kyla eller andra extraordinära 
omständigheter garanterar kommunen inte att skolskjuts kan utföras. I dessa fall utgår inte 
ersättning till elev eller vårdnadshavare, ersättningsskjuts anordnas inte heller. 
Det är chauffören som har det yttersta ansvaret för elevernas säkerhet under resan och som 
avgår om skjutsen kan köras eller inte. 
 
Om skjutsen måste ställas in till exempel av trafiksäkerhetsskäl vid svårt vinterväglag kontaktar 
berörd entreprenör så snart som möjligt aktuella elevers vårdnadshavare samt 
skolskjutsansvarig. 
 
Vid incident (tekniskt fel eller olycka) ansvarar entreprenören för att omgående rapportera detta 
till skolskjutsansvarig. Blankett avvikelserapport ska fyllas i. 
 
 
Tillfällig skolskjuts vid olycksfall 
 
Vid kortvarig funktionsnedsättning på grund av olycksfall ska olycksfallsanmälan göras till 
kommunens försäkringsbolag. Det är försäkringsbolaget som tar beslut om skolskjuts vid 
olycksfall. Se hemsida https://olofstrom.se/forsakringarbarnoutbildning  
 
 
Möjlighet att överklaga beslut 
 
Kommunens beslut om skolskjuts kan överklagas skriftligen hos förvaltningsrätten. 
Överklagandet skickas till den myndighet som tagit beslutet, det vill säga Utbildningsnämnden i 
Olofströms kommun. Överklagandet ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den 
dag klagande fick del av beslutet.  
 
Elev som väljer annan grundskola i kommunen än den som kommunen anvisar och söker 
skolskjuts kan överklaga men beslutet kan enbart prövas enligt lag. 
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