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Rätt till skolskjuts 
Elever som går i den grundskola eller grundsärskola där kommunen placerat dem, har med 

tillämpning av Skollagen 2010:800 10 kap 32,33 och 40 § grundskolan och 11 kap 31,32 och 

39§ grundsärskolan samt 19 kap 20, 21 och 28§ gymnasiesärskolan och Svensk 

författningssamling 1991:1110 och Skollagen 15 kap 32 § gymnasieskolan, rätt till 

kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, 

trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. 

Bestämmelser finns i Förordningen om skolskjutsning (SFS 1970:340 med ändringar        t o 

m 1992:1291) 2§ samt i Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning (TSVFS 

1988:17 med ändringar t o m 1988:21). 

Barn i förskoleklass har samma rätt till skolskjuts som enligt ovan gäller elever i grundskolan 

och grundsärskolan. 

För elever som väljer annan skola än anvisad gäller rätt till skolskjuts endast i de fall som 

regleras i Skollagen 10 kap 32 §. Flyttar en elev utanför skolans upptagningsområde och får 

tillstånd att gå kvar i sin gamla skola så har eleven i vissa fall rätt till fri skolskjuts till den 

gamla skolan.  

När sker skolskjuts 
Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut för respektive årskurs. 

Skolskjuts gäller inte mellan hemmet och fritidshem/ familjedaghem (skolbarnomsorg) 

Avstånd för rätt till skolskjuts 
För att ha rätt till skolskjuts måste eleven ha längre avstånd till skolan än vad som anges i 

tabellen nedan. Skolskjuts anordnas för elever i 

- Förskoleklass med en skolväg som överstiger 2 km 

- Årskurs 1-6 med en skolväg som överstiger 2 km 

- Årskurs 7-9 med en skolväg som överstiger 5 km 

Inom stadsplanerat område eller inom område med byggnads- eller avstyckningsplan 

anordnas inte skolskjuts.  
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            Skolskjutshållplatsen förläggs så att hållplatsavståndet för elever i 

- Förskolklass inte överstiger 2 km 

- Årskurserna 1-6 inte överstiger 2 km 

- Årskurserna 7-9 inte överstiger 2 km 

Barn med växelvis boende  
När barn till separerade föräldrar med gemensam vårdnad bor på två adresser i samma 

kommun, i ett regelbundet mönster, ses det som ett fast arrangemang. De båda adresserna 

ska vara föräldrarnas folkbokföringsadress varav den ena är elevens. En individuell prövning 

av rätten till skolskjuts görs då från respektive bostad. Det växelvisa boendet ska vara 

förordnat i dom eller fastställt i ett av myndighet godkänt avtal. 

Skolskjuts anordnas inte till förälder folkbokförd i annan kommun. 

Kompisåkning 
Elever får i mån av plats, åka med en kompis skolskjuts. Föräldrarna ansvarar för att kontakt 

tas med skolskjutsentreprenören och efter dennes godkännande får elev åka med en kompis 

hem.  

Medicinska skäl 
Elev med funktionshinder eller annan särskild omständighet kan efter prövning beviljas 

skolskjuts utan hänsyn till färdvägens längd. Behovet ska styrkas med läkarintyg. 

Omprövning ska ske årligen, eller då de omständigheter som var skäl för beslutet ändras.  

Vid olycksfall som inträffat under skoltid, kontaktar vårdnadshavaren gällande 

försäkringsbolag. Behovet av skolskjuts ska styrkas med läkarintyg. Vårdnadshavare ordnar 

skolskjuts efter godkännande från försäkringsbolag. 

 

Vid kortvariga funktionshinder informerar skolan föräldern om skadeanmälan, kontakt med 

försäkringsbolag och ev. förslag på hur skolskjutsarna ska ordnas, eftersom kommunen inte 

är skyldig att ordna skolskjuts vid sådana tillfällen. 

Försäkring 
Samtliga elever är försäkrade genom fordonets försäkring samt genom kommunens 

olycksfallsförsäkring.  

Taxiskjuts 
Föräldrar meddelar i god tid beställningscentralen om skolskjuts som anordnas av taxi ställs 

in på grund av sjukdom eller annan frånvaro. Meddelandet ska göras minst en timme före 

aktuell hämtning. 
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Självskjuts 
Kommunen kan avtala med förälder att svara för elevs skolskjuts i stället för den ordinarie 

skolskjutsen. I dessa fall utgår självskjutsersättning. 

Skolkort 
Vissa elever i grundskolan och gymnasieelever åker buss som går i den vanliga linjetrafiken. 

Dessa elever får skolkort som ska användas under färd till och från skolan. Förlorat kort 

anmäls till skolans expedition för att spärras. Nytt kort beställs till en kostnad av 50 kr/kort. 

 Om eleven slutar skolan eller ej är berättigad till fria resor är eleven skyldig att lämna 

tillbaka skolkortet. 

Trafiksäkerhet 
Inom planlagt område på väg 1933 där hastigheten överskrider 50km/h samt utanför 

stadsplanerat område utmed följande större starkt trafikerade vägar ska inga elever i 

förskoleklass eller årskurs 1-9 behöva gå eller cykla, då dessa bedöms som trafikfarliga. 

 

181 Bråttensby-Herrljunga-Hudene-Skaraborgsgränsen 

182 Grude-Annelund-Od 

183 Molla-Vesene-Grude-Herrljunga 

1848 Vesene-Annelund-Mjäldrunga 

2516 Herrljunga-Vedum 

1933/1929 Herrljunga-Hudene-Skölvene 

 

Bildningsnämnden beslutar vilka vägar som ska bedömas som trafikfarliga. 

 

Ansvar för information och utbildning 

Rektor ansvarar för att eleverna vid läsårets början får information om vilka regler som 

gäller för skolskjuts. Informationen omfattar trafiksäkerhets- och ordningsregler vid 

hållplats, vid på- och avstigning, under färden samt vid förflyttning till och från fordonet. 

Vidare lämnas råd och anvisningar om åtgärder och uppträdande i samband med en 

eventuell olycka.  
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I barnets resa har alla ett ansvar 

Kommunen, trafikverket, polis, transportör/entreprenör, vårdnadshavare och elever har alla 

del i ansvaret under resan mellan hemmet och skolan. Eftersom många parter berörs i 

skolskjutsverksamheten kan det vara svårt att dra några exakta gränser för var och ens 

ansvar.  

Allmänt gäller att vårdnadshavare förutsätts svara för att barnet/eleven förbereds och tränas 

på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att barnet måste 

följas till skola eller hållplats under så lång tid som behövs för att barnet ska klara att gå till 

skolan/hållplatsen själv. 

Föräldrar 

 Ansvarar för att eleven kommer till hållplatsen 

 Ansvarar för att eleven går anvisad väg. 

 Ansvarar för att eleven följer gällande ordningsregler. 

 Ansvarar till dess att eleven kommer på bussen. 

Entreprenör 

 Ansvarar för elevens påstigning. 

 Ansvarar för gällande trafikbestämmelser och att gällande ordningsregler följs. 

 Ansvarar för eleven under transporten 

 Ansvarar för elevens avstigning. 

Skola 

 Ansvar för eleven när hon/han kommer till skolan. 

 Ansvarar för eleven när hon/han väntar på fordonet hem. 

 Ansvarar för tillsyn och för att gällande ordnings- och säkerhetsregler efterföljs. 

 Ansvarar för att eleven kommer med fordonet hem. 
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Inställd skolskjuts 

När en förare av skolskjutsfordon bedömer att transporten, på grund av väderlek, vägens 

skick eller av andra liknande skäl inte kan ske på ett trafiksäkert sätt ställs skolskjutsen in. 

Skolskjutsentreprenören är då skyldig att informera förälder om inställd skolskjuts. 

Vägstandard 
Skolskjuts trafikerar vägar som är av godtagbar standard, så att normal hastighet och rimliga 

körtider kan hållas utan risk för elever och skador på skolskjutsfordon.  

 

Om vägunderhållet är kraftigt eftersatt inställs skolskjuts på den delsträckan, och ansvaret 

för skoltransporten på sträckan övergår till föräldrarna. Bristerna ska förtecknas i beslutet. 

Inställd transport återupptas inte förrän ny besiktning visat att bristerna är åtgärdade. 

 

Skolskjutsen kan ställas in på väg eller del av väg under på förhand fastställd tidsperiod, t.ex. 

vintertid på grund av kända återkommande halkproblem eller vid nedsatt framkomlighet på 

grund av väg- eller byggnadsarbeten. Ersättningsskjuts ordnas inte i  

dessa fall. 

 

Ansvar för hållplatser 
Bildningsnämnden ansvarar för att skolskjutshållplatsernas utformning är ändamålsenlig och 

trafiksäker. Hållplatser vid skolor bör anläggas i direkt anslutning till skolområdet. Backning 

bör inte förekomma på skolgård eller i direkt anslutning till skolan. Fastighetsägaren 

ansvarar för skötsel av skolskjutshållplatsen om denna förläggs till tomtmark. Väghållaren 

har ansvaret för skötsel av vägar och dess hållplatser.  

 

Besiktning av skolvägar och hållplatser 
Besiktning av skolvägar och hållplatser avseende trafiksäkerheten ska göras varje år med 

utgångspunkt från förändringar i skolskjutsorganisationen. 

 

Krav på fordon och förare 
Krav på fordon och förare regleras i särskilt avtal mellan Herrljunga kommun och 

skolskjutsentreprenören. 

 

Olycka/ tillbud 
Kommunen ansvarar för att i samråd med skolskjutsentreprenörerna, upprätta regler och 

rutiner för vad som ska gälla vid olycka eller tillbud i samband med skolskjuts. Elever och 

föräldrar ska informeras om dessa. Vid större olycka eller katastrof gäller kommunens 

planer i enlighet med gällande lagar och förordningar. 
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Ansökan om skolskjuts av andra skäl än avstånd 
Enligt Skollagen 10 kap 32§ har elever i grundskola med offentlig huvudman 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  

trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. 

Ansökan görs på särskild blankett.  

Gymnasieelevers elevresor 

Ersättning för elevresor utgår för elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen när 

avståndet från bostaden till skolan är minst 6 km. Med bostad avses den adress där eleven är 

folkbokförd. Gymnasieelever har rätt till ersättning för resor mellan bostad och skola. 

Ersättning utgår huvudsakligen i form av resor med allmänna kommunikationer. För elev 

boende vid väg, som inte trafikeras av linjetrafik, anordnas ej kompletterande skjuts. För 

elever på Kunskapskällan ordnas kompletterande skjuts.  

Gymnasieelever och inackordering 

Hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd till elever i en gymnasieskola med offentlig 

huvudman som behöver inackordering på grund av skolgången. Inackorderingstillägg, 

avseende stöd för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet, ska utgå med 

lägst 1/30 av basbeloppet för varje hel kalendermånad under vilken eleven bor 

inackorderad. 

Överklagan 

Beslut som avses i ”Rätt till skolskjuts” första stycket kan överklagas hos Förvaltningsrätten. 

 

Klagomålsrutiner 

Blankett för klagomål enligt Skollagen 2010:800, 4 kap. 8§ på verksamhet inom förskola och 

skola finns att hämta på Herrljunga kommuns hemsida.  
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Till skola, föräldrar och elever   Bilaga 1 

Ordningsregler vid skolskjuts 
Föräldrar ska se till att elever följer gällande ordningsregler som gäller vid skolskjuts och vid på- och 

avstigningsplats. Uppstår problem har skola, trafikföretag, förare, föräldrar ett gemensamt ansvar 

för att reda ut ordningsproblem i samband med skolskjutsning. 

Vid hållplats 

 Det är viktigt med tanke på säkerheten att ditt barn kommer iväg i got tid till skolskjutsen. 

 Tänk på att ert barn syns dåligt i mörker. Det är därför viktigt att göra det till en vana att 

använda reflexväst eller reflexer. 

 Stå stilla på säkert avstånd från trafiken/vägen till dess att skolskjutsfordonet har stannat 

och öppnat dörrarna. 

Påstigning 

 Påstigning sker genom framdörren. 

 Påstigning sker i turordning utan knuffar. 

 Visa hänsyn och hjälp de yngre eleverna! Släpp gärna på dem först. 

Ombord 

 Spring eller klättra ej omkring i bussen. 

 Inget bråk och skrik i bussen. Chauffören ska koncentrera sig på körningen. 

 Placera bagage under säte. 

 Sitt en på varje säte. 

 Använd säkerhetsbälte. Det förutsätts att du som är förälder delar ansvaret med chauffören, 

och påverkar ditt barn att använda säkerhetsbälte. 

 Förtäring av mat och dryck bör undvikas i skolskjutsfordonet. 

 Prata med föraren om du har några frågor. 

Avstigning 

 Sitt kvar på din plats till dess att bussen har kommit fram till hållplatsen. 

 Avstigning ska normalt ske genom framdörren. 

 Ta det lugnt och knuffas inte vid avstigning. 

 Visa hänsyn och hjälp de yngre eleverna. 

 Var extra försiktig om du ska korsa vägen eller gatan. Gör det först när bussen har åkt iväg och 

du har fri sikt åt båda håll.      


