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Regler för beviljande av skolskjuts för elever i grundskola,
grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola
Skollagen (2010:80) om skolskjuts

Rätten till skolskjuts regleras huvudsakligen i Skollagen.1 Skolskjuts är en
rättighet för elever med offentlig huvudman som går i den skolenhet som
kommunen skulle ha placerat eleven i om den inte skulle ha valt en skola.
Elev vars vårdnadshavare har valt annan skola än den närmaste skolan
eller skola med hänvisning till den relativa närheten (närområdet) har
avsagt sig rätt till skolskjuts.2 Utgångspunkter för att skolskjuts ska
beviljas om det behövs med hänsyn till:
– Färdvägens längd
– Trafikförhållandena
– Funktionshinder
– Annan särskild omständighet
Elevens hemkommun ombesörjer att skolskjutsen anordnas. Kommunen
avgör hur man anordnar sina skolskjutsar och vilka avståndskriterier som
gäller. Avståndet prövas från elevens folkbokföringsadress till den skola
kommunen placerat eleven i.
Avstånd mellan hem och skola

Elev är berättigad till skolskjuts om avståndet mellan hemmet och skolan
är för:

1

10 kap 32, 33 och 40 §§ (grundskolan), 11 kap 31, 32 och 39 §§ (grundsärskolan) samt 18 kap 30, 31 och 35 §§

(gymnasiesärskolan).
2
För elever med offentlig huvudman eller friskolor gäller att rätt till skolskjuts föreligger om skolskjutsen kan
organiseras på ett sådant sätt att det inte medför organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen att
låta skolskjutsen ta med elever som valt en skola utanför närområdet. När man bedömer om det skulle kosta extra
eller leda till organisatoriska svårigheter för kommunen ska man utgå från vilka åtaganden kommunen skulle ha
haft om eleven gick i den skola som kommunen skulle ha placerat eleven i.

Utbildningsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt 08 - 530 610 00 Sms·/HandläggareMobilTelefon/· E-post utbildning@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

Dnr UF/2013:39

BOTKYRKA KOMMUN
Utbildningsförvaltningen

REGELVERK
2013-04-18

Förskoleklass och skolår 1
Skolår 2-3
Skolår 4-6
Skolår 7-9

2 km
3 km
4 km
5 km

Med skolskjuts avses särskilt anordnad skjuts i form av skolbuss eller
allmänna kommunikationer. I enskilda fall kan taxi användas. För elever i
skolår 1 ska i första hand skolbuss nyttjas. Övriga elever ska där så är
möjligt resa med allmänna kommunikationer. Rätt till skolskjuts gäller
endast i anslutning till schemalagd skoldag. Vårdnadshavare ska själva
lämna och hämta barnen från förskola och skolbarnsomsorg.
Avsteg från dessa regler
 Val av skola

Elev vars vårdnadshavare har valt annan skola än den närmaste skolan
eller annan skola i närområdet har avsagt sig all rätt till skolskjuts, om inte
skolskjutsen kan organiseras på ett sådant sätt att det inte medför
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen att låta
skolskjutsen ta med elever som valt en skola utanför närområdet.
Kommunens skyldighet att då ordna skolskjuts vid val av annan skola
gäller enbart om man skulle ha beviljats skolskjuts till skolan som eleven
skulle ha placerats i om den inte hade valt skola. Elever som går i friskolor
utanför kommunen är inte berättigade till skolskjuts. Om den närmaste
skolan och skolorna i närområdet är fulla och eleven får gå i en skola som
ligger längre bort än avståndskriterierna så kan eleven vara berättigad till
ett SL-kort.


Medicinska skäl inklusive olycksfall

Vid medicinska skäl och olycksfall krävs läkarintyg. Vid olycksfall skall
föräldrarna göra anmälan till kommunens försäkringsbolag
Stockholmsregionens Försäkrings AB som vid behov bekostar skolskjuts.
Av läkarintyget skall framgå under vilken tid taxi ordinerats. Vid tillfälliga
funktionshinder föreligger inte rätt till skolskjuts. Innan taxiresorna till och
från skolan beställs, skall Stockholmsregionens Försäkrings AB kontaktas
för bekräftelse. Efter bekräftelse från dem kan föräldrarna beställa
taxiresor. Stockholmsregionens Försäkrings AB nås på
www.sthlmregforsakring.se eller 08-412 97 44.


Trafikfarlig väg

Trafikförhållandena såsom trafikfarlig väg kan utgöra grund för
skolskjuts. Bedömning av vägens farlighet görs av trafikrådet som kan
föreslå åtgärder för att öka trafiksäkerheten. Trafikrådet består av
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representanter från utbildningsförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen, trafikpolisen och transportcentralen.


Delad vårdnad och växelboende

Elev, vars föräldrar har delad vårdnad, som har ett regelrätt växelboende
har under vissa omständigheter rätt till skolskjuts. Detta gäller om elev går
i skola i närområdet enligt tidigare angiven definition och avståndet
mellan den alternativa adressen och skolan uppfyller avståndskriterierna.
Med regelrätt växelboende menas att eleven bor lika mycket hos båda
föräldrarna, att han/hon har sina personliga tillhörigheter i båda hemmen
och att ingen förälder betalar försörjningsstöd till den andra föräldern.
Skolskjuts vid växelboende är alltid i form av SL-kort. SL-kort gäller
läsårsvis och delas ut inför höstterminen.


Vinterturlista

Vinterlista gäller under tiden 1 november – 15 mars, där omständigheterna
så kräver. Sådana omständigheter kan vara att eleverna får en längre
skolväg som berättigar till skjuts eller att eleverna annars skulle ha fått gå
på en trafikfarlig väg eftersom den vanliga gångvägen inte plogas.


Skjuts till förskola och skolbarnsomsorg

Skolskjuts erbjuds inte till förskola eller skolbarnsomsorg.


Förberedelseklasser med språklig specialisering

Elever som går i förberedelseklasser med språklig specialisering är berättigade
till skolskjuts under grundskoletiden om de bor längre bort från skolan än
avståndskriterierna. Förvaltningen erbjuder taxi under det första läsåret
(maximalt 3 terminer om eleven påbörjar sina studier under vårterminen),
därefter SL-kort till och med grundskolans slut om barnet börjar i språklig
specialisering långt från hemmet och sedan vill gå kvar i den valda skolan.
 Funktionshinder – elever i behov av särskilt stöd
Utbildningsförvaltningen tar beslut om skolskjuts alternativt SL-kort efter
särskild prövning för:
– elever som har sin skolgång i specialskolor, särskilda
undervisningsgrupper eller grund/gymnasiesärskolan inom och utanför
kommunen.
Det gäller inte för korttidsskolan Fyren samt Läs- och skrivpedagogiskt
centrum.
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– elever med ett betydande funktionshinder eller omfattande behov av
stöd.
Vid beslut om skolskjuts efter särskild prövning gäller skolskjuts från
folkbokföringsadressen. Då elevens vårdnadshavare bor på olika adresser,
men har delad vårdnad med ett regelrätt växelvis boende får eleven vid
behov skolskjuts till båda vårdnadshavare under förutsättning att de bor
inom Botkyrka kommun.
För elever som periodvis bor i korttidshem (insats enligt lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade, LSS) jämställs detta boende med
hemmet om korttidshemmet är beläget i Botkyrka.
För barn i förskola/förskoleklass och elever i gymnasieskolan finns ingen
lagstadgad skyldighet för kommunen att tillhandahålla skolskjuts. För
barn/elever med funktionshinder som är placerade i specialverksamhet
utanför kommunen, kan resor beviljas efter särskild prövning.


Överklagan

Beslut om skolskjuts kan överklagas genom förvaltningsbesvär till
Förvaltningsrätten (skollagen 28 kap 5 §). Överklagan ska skickas in till
kommunen inom tre veckor efter att vårdnadshavarna har fått ta del av
beslutet. Beslut om skolskjuts som gäller elever vars vårdnadshavare valt
att barnet ska gå i en fristående skola eller i en annan kommunal skola än
den som kommunen skulle ha placerat eleven i, kan överklagas genom
laglighetsprövning enligt kommunallagen.


Ändrat behov

Den enskilde eleven och dennes vårdnadshavare skall anmäla till
kommunen om de förutsättningar som låg till grund för kommunens beslut
att bevilja skolskjuts förändrats.


Borttappade SL-kort

Eftersom elev/vårdnadshavare kan registrera SL-kortet på SL:s hemsida
och därigenom har möjligheter att erhålla ersättningskort vid förlust av
kortet ersätter kommunen inte förkomna busskort.


Försenade elever

Skolskjutsen kan inte vänta på elever som inte finns på uppsamlingsstället
på utsatt tid. Om eleven är försenad till den ordinarie turen beviljas inte
någon extratur.
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Väntetider

Väntetider som uppstår tillfälligt till exempel på grund av inställda
lektioner berättigar inte till skolskjuts. Förseningar, skolresor eller
tillfälligt inställda turer med den ordinarie linjetrafiken berättigar inte till
extra skolskjuts.


Avbokning av skolskjuts

Vid sjukdom eller avbokning av skolskjuts skall vårdnadshavare kontakta
transportören så snart det är möjligt för att avboka. Transportcentralen nås
på 08-530 619 00.


Vid extrema förhållanden

Vid vissa extrema förhållanden såsom oframkomligt väglag, väder,
naturkatastrofer eller andra extraordinära omständigheter kan kommunen
inte garantera att skolskjuts kan utföras i enlighet med vad som beslutats. I
dessa fall utgår inte ersättning till eleven och dennes vårdnadshavare.
Kommunen skall vid sådana förhållanden snarast upplysa om detta på
kommunens hemsida.
Terminskort och inackorderingstillägg för gymnasieelever

Elever i gymnasieskolan har rätt till terminskort till dagliga resor där
avståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan är minst 6 kilometer
inom Stockholms län.
För elever som studerar i gymnasieskolan utanför Stockholms län betalar
förvaltningen reseersättning som motsvarar 1/30 av basbeloppet. (Lag om
kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor SFS 1991:1110)
Elever som studerar på ett riksrekryterande gymnasium samt har blivit
mottagna i första hand utanför Stockholms län kan ansöka om
inackorderingstillägg. Ersättning för inackorderingstillägg och
resekostnader kan inte betalas samtidigt. (Skollagen 15 kapitel 32 §).
Terminskort, reseersättning samt inackorderingstillägg kan betalas längst
till och med vårterminen det år den studerande fyller 20 år.
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