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ALLMÄNNA LAGKRAV
I skollagen (SL 2010:800) finns bestämmelser om rätten till skolskjuts.
Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elev i grundskolan åk F-9
(SL 10 kap 32§), och grundsärskola åk F-9 (SL 11 kap 30§) om det
behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionshinder eller
någon annan särskild omständighet. Elev som studerar vid gymnasium har rätt att få bidrag till
elevresor, men ej genom skolskjuts. Det betyder att eleven hänvisas till den kollektivtrafik som
normalt går inom och mellan våra kommuner. Elev vid gymnasiesärskola kan ha rätt till
skolskjuts.
Skolskjuts skall anordnas på ett trafiksäkert sätt i enlighet med Trafikverkets föreskrifter om
skolskjuts, TSVFS (1988:17).

SKOLSKJUTS I GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA
Färdvägens längd
För att en elev i Gullspångs kommun ska vara berättigad till skolskjuts till förskoleklass,
grundskola eller grundsärskola ska avståndet från hem till skola eller hållplats vara minst
följande:
Årskurs F-3 3 km
Årskurs 4-6 4 km
Årskurs 7-9 5 km
Elev som vistas på fritidshem i anslutning till skolans början/slut är inte berättigad till
skolskjuts till och från fritidshemmet, men kan få möjlighet att åka skolskjuts i mån av plats.
Förfrågan ställs till skolskjutsadministratör på e-post i god tid innan resa via:
skoladmin@gullspang.se
Elever med kortare avstånd kan efter förfrågan få tillstånd att åka med upphandlad skolskjuts
i mån av plats. Förfrågan ställs till skolskjutsadministratör på e-post i god tid innan resa via:
skoladmin@gullspang.se
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Trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild
omständighet
Elever som har kortare avstånd till skolan än vad som anges ovan kan ansöka om skolskjuts
med hänsyn till trafiksäkerhet, funktionshinder och/eller annan särskild omständighet.
Kommunen gör alltid en individuell bedömning av dessa ansökningar, och det är viktigt att
fylla i all information samt bilägga tex läkarintyg. Ansökan sker genom blankett på Gullspångs
hemsida.

Trafiksäkerhet/Trafikförhållanden
Vid bedömning av trafikförhållanden tas hänsyn till vägens utformning, siktförhållanden och
trafikintensitet. Barnets ålder vägs också in vid bedömning av skolvägens säkerhet. Dock kan ej
utebliven snöröjning ligga som grund till berättigande av skolskjuts. Vid ansökan som åberopar
trafikfarlig väg görs särskilt samråd med Trafikverket och kommunens trafikutredare.

Funktionshinder
En elev kan ges rätt till skolskjuts på grund av medicinska skäl. Behovet av skolskjuts ska styrkas
av läkare. Ansökan om rätt till skolskjuts ska göras på avsedd blankett som man hittar via
Gullspångs kommuns hemsida.

Val av annan skola eller friskola
En elev har rätt att välja en annan skola än den kommunen placerat eleven i, men
vårdnadshavare frånsäger sig då rätten till skolskjuts om det för kommunen medför
ekonomiska och/eller organisatoriska svårigheter att låta skolskjutsen även ta med dessa
elever.
När man bedömer om det skulle kosta extra eller leda till organisatoriska svårigheter för
kommunen ska man utgå från vilka åtaganden kommunen skulle haft om eleven gick i den
skola som kommunen skulle ha placerat hen i.

Växelvis boende
Vid växelvis boende inom kommunen har eleven rätt till skolskjuts från båda föräldrarnas
adresser, enligt gällande avståndsregler. Minst en av adresserna ska tillhöra skolans
upptagningsområde. Ansökan om sådan skolskjuts ska lämnas in inför varje läsår.
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Om en förälder är bosatt i annan kommun, har eleven rätt till skolskjuts endast från adressen i
Gullspångs kommun om avståndsreglerna uppnås. Ett växelvis boende måste vara ett fast
arrangemang förankrat i lagstiftningen och eleven ska bo lika mycket, och ha ett varaktigt boende
hos båda föräldrarna. Bor eleven endast en tredjedel av tiden eller bara varannan helg hos en
förälder anses det vara fråga om umgänge. Eleven har då inte rätt till skolskjuts från den andra
förälderns adress.

Tillfällig skolskjuts
Behov av tillfällig skolskjuts bedöms från fall till fall. Bedömningen görs på bakgrund av
läkarintyg, avstånd och varaktighet. Kontakta kommunens rektor på elevens skola så tidigt som
möjligt. Elev som är i behov av tillfällig, särskild skolskjuts (skoltaxi) på grund av skada, sjukdom
eller operation hänvisas i första hand till sitt försäkringsbolag. Kommunens kollektiva
olycksfallsförsäkring gäller vid olycksfallsskada som inträffar dygnet runt samt vid
olycksfallsskada som inträffar i skolverksamheten.

SKOLSKJUTS VID GYMNASIESTUDIER
Elev som studerar vid gymnasium har rätt att få bidrag till elevresor, men ej genom skolskjuts.
Det betyder att eleven hänvisas till den kollektivtrafik som normalt går inom och mellan våra
kommuner. Kommunen är alltså inte skyldig att anordna transport utan att enbart ansvara för
resekostnader. Det kan betyda att man ger bidrag för resa (enligt 1/30 av prisbasbeloppet)
eller att kommunen står för busskort.
Om eleven istället har behov av ett inackorderingstillägg så får en ansökan skickas in.
Ansökningsblanketter hittas på Gullspångs kommuns hemsida. Observera att en elev inte
samtidigt kan få både busskort och inackorderingstillägg. Vårdnadshavare kan bli
återbetalningsskyldiga om det framkommer att man ej följt detta.

Skolskjuts vid studier vid Gymnasiesärskola
Det är elevens hemkommun som i varje enskilt fall ska göra en bedömning av om eleven har
rätt till kostnadsfri skolskjuts. En elev i gymnasiesärskolan har rätt till skolskjuts om sådan
behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens funktionsnedsättning
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eller någon annan särskild omständighet. Detta gäller oavsett om eleven går i en kommunal
eller i en fristående gymnasiesärskola inom kommunen. Kommunen är dock inte skyldig att
anordna skolskjuts för en elev som går i en fristående gymnasiesärskola om det innebär att
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.
Rätten till skolskjuts gäller inte heller om eleven går i en annan kommuns gymnasiesärskola.
Hemkommunen ska dock anordna skolskjuts även i ett sådant fall om det kan ske utan
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.
I vissa fall kan en elev som går i en gymnasiesärskola i en annan kommun än hemkommunen
och som på grund av skolgången måste övernatta i den kommunen ha rätt till skolskjuts mellan
den tillfälliga bostaden och skolan under samma förutsättningar som gäller för elever som är
bosatta i kommunen. Det är då skolkommunen som ska se till att skolskjuts anordnas för
eleven. Kommunens kostnader för detta ska ersättas av elevens hemkommun.

ANSVARSFRÅGAN
Vårdnadshavare ansvarar för att eleverna förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett
så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att en förälder måste följa eleven till skolan
eller hållplatsen under en period, tills eleven klarar av att gå till skolan/hållplatsen på egen
hand. Vårdnadshavare ansvarar för att informera om hur man uppför sig på ett säkert och
ansvarsfullt sätt samt att man ska ha på sig bälte under hela transporten till och från skolan.
Busschauffören ansvarar för en trygg och säker transport. Rektor tar över ansvaret när eleven
har kommit till skolan.
Föraren av ett skolskjutsfordon har rätt att ställa in transport om hen bedömer att
transporten inte kan genomföras på ett trafiksäkert sätt, på grund av t ex väderlek eller
vägens skick. Vårdnadshavare ansvarar själv för transport vid utebliven skolskjuts.
Samtliga skolskjutsar planeras så långt som möjligt, utifrån grundregeln att eleverna inte ska
behöva korsa vägar.

Försenade elever
Om en elev missar skolskjutsen till skolan är det vårdnadshavarna som ansvarar för att eleven
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kommer till skolan. Endast i de fall där eleven på grund av undervisning missat hemskjuts är
det skolans skyldighet att ordna hemtransport.

Busskort från Västtrafik
Elev som vid skolskjuts måste använda sig av buss i linjetrafik tilldelas skolkort för hela läsåret.
Skulle eleven tappa bort sitt kort eller utsätta sitt kort för åverkan, kan eleven få ett
ersättningskort. För ersättningskort äger kommunen rätt att ta ut en administrativ avgift om
100 kr. Avgiften gäller för elever i åk 7-9 och gymnasieelever. Är skolkortet defekt får eleven
ett nytt utan avgift.
Om eleven flyttar inom kommunen så att rätt till skolskjuts inte längre föreligger eller om
eleven slutar vid skolan, så ska eleven återlämna busskortet snarast.
Kommunens skolskjutsansvarige fastställer i samband med den årliga
skolskjutsplaneringen vilka elever som kan utnyttja linjetrafik för resor till och från skolan.

Skyldighet att anmäla frånvaro
Vårdnadshavare till elev som tilldelats skolskjuts med taxi ska i god tid anmäla om eleven
inte ska följa med skoltaxi. Vårdnadshavarna informeras av skolan hur och till vem denna
anmälan ska göras. Det är viktigt att sköta denna anmälan då det kan innebära extra kostnader
om en skoltaxi måste köras i onödan.

Självskjuts
Kommunen kan träffa avtal med vårdnadshavare om att denne svarar för skjutsning av
skolskjutsberättigad elev till och från skolan eller till och från hållplats, s.k. självskjuts. Den
ersättning som utbetalas till vårdnadshavare vid självskjuts, är den skattefria delen av den
statliga bilersättningen.

ANSÖKNINGSFÖRFARANDE OCH BESLUT OM
SKOLSKJUTS
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Elev i grundsärskola eller grundskola
Beviljande av skolskjuts utifrån villkoren om färdvägens längd sker per automatik och kräver
ingen särskild ansökan.
Beslut om rätt till skolskjuts enligt kommunens reglemente för elever i grundsärskolan och
elever i grundskolan med särskilda behov tas av rektor.
Elever i grundskolan som inte beviljas skolskjuts utifrån villkor om färdvägens längd och som
önskar åberopa trafiksäkerhet funktionshinder eller annan särskild omständighet ska
inkomma med särskild ansökan om skolskjuts. Vid funktionsnedsättning krävs särskilt intyg.
Beslut tas av rektor. Blankett för detta finns på Gullspångs kommuns hemsida.
Vid växelvis boende ska skolskjuts sökas och ansökan ska vara underskriven av båda
vårdnadshavarna. Beslut tas av rektor.

Elev i gymnasium eller gymnasiesärskola
Beviljande av elevresa till gymnasium sker genom en automatisk hantering på respektive
gymnasieskola, och faktura ställs 2 gånger per år till hemkommunen.
Beviljande av skolskjuts till gymnasiesärskola sker genom en ansökan till hemkommunen. En
elev i gymnasiesärskolan har rätt till skolskjuts vid behov med hänsyn till färdvägens längd,
trafikförhållandena, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
Vid särskilda skäl (skada, sjukdom, operation osv) där elev skulle behöva åka skoltaxi från
bostad till gymnasieort så gäller att elever har rätt till ersättning men ej till skolskjuts. Vid
särskilda skäl rekommenderar vi att vårdnadshavare följer följande rutin:
1) Det första steget innebär att du som vårdnadshavare behöver undersöka huruvida
det egna försäkringsbolaget kan stå för elevens resa.
2) Nästa alternativ är att ansöka om färdtjänst för utbildningsresa.
Länk till information och ansökan finns på Gullspångs kommuns hemsida.
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ÖVERKLAGAN
Kommunens beslut avseende skolskjuts kan överklagas till förvaltningsrätten enligt SL 28 kap
5 § pkt 5. Anvisningar bifogas beslutet.
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