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1. Riktlinjer för skolskjuts
1.1 Detta är skolskjuts
Sverige har avgiftsfri skolgång med skolplikt i grundskolan. För att säkerställa att alla
barn och ungdomar ska kunna gå i skolan – oavsett var eleven bor, var skolan ligger och
vilken förmåga eleven har att själv ta sig till skolan – finns bestämmelser om kostnadsfri
skolskjuts.
När det gäller deltagande i förskola, eller fritidsverksamhet omfattas detta inte av den
kostnadsfria skolskjutsen eftersom det inte är obligatoriska skolformer. Här ansvarar i
stället vårdnadshavarna för att barnen eller eleverna kan delta i verksamheten.
Skolskjuts sker oftast med kollektivtrafik eller särskilda skolbussar, men kan också
utföras med taxi, taxibåt, specialfordon för elever med funktionsnedsättning eller via
självskjuts.
Behovet av skolskjuts beror mycket på var man bor. I tätorter har de flesta elever
tillräckligt nära till en skola för att kunna gå eller cykla, medan elever på landsbygden
kan ha lång väg till skolan och därför behöver skolskjuts. Behovet av skolskjuts beror
också på hur kommunen har organiserat skolverksamheten, till exempel hur skolorna är
placerade geografiskt.
Lagstiftningen ger kommunerna möjlighet att anpassa reglerna för skolskjuts till lokala
förhållanden. Det innebär att förutsättningarna för barn och elever att få skolskjuts
skiljer sig åt mellan olika kommuner. En utvecklad rättspraxis är ett stöd för
kommunerna i att tolka lagstiftningen och en garanti för en rättssäker behandling av
barn och elever.
1.2 Lagstiftningen om skolskjuts
Skollagen reglerar rätten till skolskjuts i grundskolan, grundsärskolan och
gymnasiesärskolan. För gymnasieskolan gäller lagen om kommunernas skyldighet att
svara för vissa elevresor. I vissa fall gäller färdtjänstlagen för elevresor i gymnasiet.
Skollagen saknar bestämmelser om resor till och från icke obligatoriska skolformerna
förskola, och fritidsverksamhet. Varje kommun avgör om skolskjuts ska erbjudas i
dessa verksamheter. I Lidingö stad har inte barn i förskola, och elever som reser till och
från fritidsverksamhet rätt till skolskjuts.
Det praktiska utförandet av skolskjuts regleras av förordningen om skolskjutsning
(1970:340) och i Trafikverkets föreskrifter om skolskjuts. Gällande lagregler finns i
fulltext som bilaga till detta dokument.
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1.3 Skolskjuts i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola
1.3.1 Individuell bedömning av behov av skolskjuts
Skolskjuts är ett individuellt stöd som endast ges till elever som behöver det. Efter en
skriftlig ansökan prövar kommunen om skolskjuts ska beviljas med hänsyn till elevens
behov. Beslutet ska meddelas skriftligen och vara tydligt motiverat.
1.3.2 Grundförutsättningar för att kunna bevilja skolskjuts
Bedömningen av om skolskjuts ska beviljas görs enligt en huvudregel eller en
tilläggsregel beroende på vilken skola eleven har valt i samband med ordinarie skolval
eller vid inflyttning till kommunen eller vid annan tidpunkt.
Huvudregel för att kunna erbjudas skolskjuts
Eleven går i en kommunal skola där kommunen placerat eleven eller eleven har
själv sökt sig till en kommunal skola nära hemmet, enligt 10 kap. 32 § första
stycket skollagen. För elever i grundsärskolan finns motsvarande bestämmelse i
11 kap. 31–32 §§ skollagen.
Beslut om skolskjuts som fattas enligt ovanstående huvudregel kan överklagas enligt
skollagen av den som berörs av beslutet.
Tilläggsregel för att kunna erbjudas skolskjuts
En elev som väljer att gå en i annan kommunal skola än den närmaste
kommunala skola eller en grundskola i en annan kommun har inte rätt till
skolskjuts. Om det däremot finns andra bedömningskriterier (se kapitel 1.3.3 i
riktlinjerna) som kommunen bedömer som befogade kan eleven enligt
tilläggsregeln få rätt till skolskjuts. Det får dock inte innebära organisatoriska
eller ekonomiska svårigheter för kommunen, enligt 10 kap 32§ andra stycket
skollagen. För elever i grundsärskola finns motsvarande bestämmelse i 11 kap
32 § andra stycket.
Lidingö stad också kan enligt tilläggsregeln ordna skolskjuts för eleven som går
i en fristående grund- eller grundsärskola inom kommunen om de allmänna
villkoren för skolskjuts är uppfyllda. Det får dock inte innebära några
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, enligt 10 kap 40§
skollagen. För elever i grundsärskola finns motsvarande bestämmelse i 11 kap
39 §.
Beslut om skolskjuts som fattas enligt tilläggsregeln kan inte överklagas enligt
skollagen utan endast genom laglighetsprövning enligt kommunallagen.
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1.3.3 Bedömningskriterier
Elever som är bosatta på Lidingö och går i grundskolan, grundsärskolan eller
gymnasiesärskolan, ska beviljas skolskjuts om de uppfyller grundförutsättningarna
enligt 1.3.2. ovan och behöver det med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden,
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. En samlad
behovsbedömning görs utifrån dessa fyra kriterier.
Färdvägens längd
Utgångspunkten är att elever inte är berättigade till skolskjuts enbart med hänsyn till
färdvägens längd från hemmet till den närmaste kommunala skolan. Detta gäller
oberoende av elevens ålder. Det beror på att alla elever på Lidingö bedöms ha närhet till
en kommunal skola oavsett var eleven bor. I undantagsfall kan dock färdvägen i sig vara
skäl för att bevilja skolskjuts, till exempel om eleven bor växelvis hos två
vårdnadshavare och har långt till skolan från den ena vårdnadshavarens hem.
Trafikförhållanden
En elev ska kunna färdas till och från skolan på ett trafiksäkert sätt. Kommunen
bedömer färdvägens trafikförhållanden med hänsyn till vägens utformning,
siktförhållanden och övrig trafik.
Funktionsnedsättning
Eleven kan beviljas tillfällig eller permanent skolskjuts om det finns särskilda skäl, till
exempel medicinska eller fysiska. Kommunen bedömer elevens behov och form av
skolskjuts med hänsyn till elevens funktionsnedsättning, ålder och utveckling. Beslutet
gäller ett läsår i taget men kan omprövas om omständigheterna förändras.
Andra särskilda omständigheter
Även om avståndet mellan bostaden och skolan, trafikförhållandena, elevens ålder eller
funktionsnedsättning inte berättigar till skolskjuts kan någon annan särskild
omständighet göra det. Kommunen har möjlighet att bevilja skolskjuts efter en
helhetsbedömning av det individuella fallet.
I sådana fall ska vårdnadshavaren bifoga handlingar som beskriver och styrker varför
ansökan ska prövas enligt andra särskilda omständigheter. Läs mer om vad inte som
räknas som särskilda omständigheter under rubrik 1.3.5.
Om ett godkännande av skolskjuts skulle få organisatoriska eller ekonomiska
konsekvenser för kommunen kan detta ha betydelse för bedömningen.
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1.3.4 Så här utförs skolskjutsen
Om en elev beviljas skolskjuts prövar kommunen i första hand om eleven kan resa med
terminskort i kollektivtrafiken. Vid behov kan skolskjutsen i stället beviljas med taxi
eller fordon anpassat för rullstol och permobil. I vissa fall, till exempel där vatten skiljer
hem och skola eller där det saknas kollektivtrafik kan kommunen också använda så
kallad självskjutsning.
Självskjuts innebär att vårdnadshavaren skjutsar eleven till skolan mot ersättning. Om
det finns fler elever i samma familj som är berättigade till självskjuts, beräknas
ersättningen per familj. Självskjutsersättningen per elev motsvarar dock maximalt en
trettiondel av basbeloppet per år.
Så här beräknas ersättningen:
•
•
•
•

Kollektivtrafik: Elevens vårdnadshavare får ersättning motsvarande kostnaden
för båttrafikens ö-kort och/eller SL:s skolterminskort.
Fyrhjuligt fordon (bil): Vårdnadshavaren får skattefri ersättning motsvarande
18.50 kronor per mil och familj.
Tvåhjuligt motordrivet fordon: Vårdnadshavaren får skattefri ersättning per elev,
motsvarande 20 procent av ersättningen för fyrhjuligt fordon, se ovan.
Båt: Vårdnadshavaren får skattefri ersättning motsvarande 50 kronor per
påbörjad tur samt 50 kronor per sjömil och familj.

Om det finns fler familjer bosatta på en ö kan kommunen ordna båttransport på annat
sätt än med självskjuts om det bedöms som lämpligt och mer kostnadseffektivt. Detta
måste dock ske utan att det uppstår organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för
kommunen.
1.3.5 Begränsningar i rätten till skolskjuts
Skolskjuts utförs mellan elevens hem och skolan
Skolskjuts utförs från en plats i anslutning till elevens hem, till elevens skola och
tillbaka. Med hemmet menas elevens folkbokföringsadress. Skolskjuts kan ske från en
annan adress om eleven har vårdnadshavare med gemensam vårdnad och växelvis bor
hos båda vårdnadshavarna inom Lidingö stad. Elever i särskola med plats i så kallat
LSS-boende på Lidingö har rätt till skolskjuts som utgår från folkbokföringsadressen.
Ändring av folkbokföringsadress kan medföra att rätten till skolskjuts upphör under
pågående läsår.
Elever har inte rätt till skolskjuts till fritidsaktiviteter
Skolskjuts sker inte till eller från fritidshem eller fritidsaktiviteter efter skoldagens slut.
Skolskjuts beviljas heller inte för resor till läkare, tandläkare, sjukgymnastik eller
habilitering. Den beviljas dessutom inte till utvecklingssamtal i skolan.
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Skolskjutsen behöver inte anpassas efter enskild elev
Skolskjutsen behöver inte anpassas efter en enskild elevs skoltider. Skolskjuts sker så
långt det är möjligt i form av samåkning i så kallad slinga, där väntetider i skolan kan
uppstå. Skolan tar då ansvar för eleven tills skolskjutsen kommer.
Tillfälliga funktionshinder ger inte rätt till skolskjuts
Elever med tillfälliga funktionshinder upp till tolv veckor, till exempel vid benbrott, är
inte berättigade till skolskjuts. Om det tillfälliga funktionshindret beror på en planerad
medicinsk åtgärd eller en olyckshändelse på fritiden kan vårdnadshavaren vända sig till
sitt eget försäkringsbolag för eventuell ersättning av kostnader för transport.
Om det tillfälliga funktionshindret beror på en olyckshändelse som inträffat under
skoltid eller elevens direkta färd till eller från skolan, ska vårdnadshavaren anmäla
skadan till Lidingö stads försäkringsbolag. Försäkringsbolaget beslutar då om eventuell
tillfällig kostnadsfri skolskjuts.
1.3.6 Övriga villkor
Inställd skolskjuts
Om den entreprenör som sköter skolskjutsen bedömer att transporten inte kan utföras på
ett säkert sätt, till exempel vid extrema väderförhållanden, kan skolskjutsen ställas in. I
sådana fall ordnas ingen ersättning för transporten eller beviljas någon
självskjutsersättning.
Beställa och avbeställa skolskjuts
Vårdnadshavare och skola har alltid rätt att avbeställa skolskjuts. Vårdnadshavare och
skola kan dock inte ändra tider, färdväg, plats för på- och avstigning eller annat som har
att göra med skolskjutsens genomförande.
Missad skolskjuts
Om en elev missar skolskjutsen minst fyra gånger på en termin kan vårdnadshavaren
debiteras taxibolagets kostnader. I sådana fall debiteras vårdnadshavaren för samtliga
fyra resor. Detsamma gäller elevens skola om det är skolan som orsakar att eleven
missar skolskjutsen.
1.4 Elevresor i specialskolan och sameskolan
Specialskolan är en tioårig statlig skolform för vissa elever med syn- eller
hörselnedsättning, dövblindhet, en allvarlig språkstörning eller synnedsättning i
kombination med ett annat funktionshinder. Det finns fem regionala och tre nationella
specialskolor. Staten bekostar elevresor i specialskolan. Specialpedagogiska
skolmyndigheten beslutar om stödet. Myndighetens beslut kan överklagas.
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Samiska elever har rätt att gå i sameskolan. Även övriga elever får gå i sameskolan om
det finns särskilda skäl. Utbildningen i sameskolan består av årskurserna 1–6. Därefter
går eleverna vidare till grundskola. Det finns fem sameskolor i landet.
Staten bekostar elevresor i sameskolan. Sameskolstyrelsen beslutar om stödet.
Myndighetens beslut kan överklagas.
1.5 Elevresor i gymnasieskolan
För gymnasieskolan gäller lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa
elevresor. Elever under 20 års ålder som studerar på gymnasial nivå och är berättigade
till studiehjälp (studiebidrag) har rätt till kostnadsfria resor om färdvägen mellan
hemmet och skolan är minst sex kilometer. Resorna sker med kollektivtrafik och
eleverna får terminskort av skolan.
Gymnasielever som är folkbokförda i Lidingö och studerar utanför Stockholms län kan
ha rätt till inackorderingsstöd från kommunen. Detta stöd regleras i särskilda riktlinjer.
Elever som går i gymnasieskola är berättigade till färdtjänst enligt färdtjänstlagen gör
sina resor till och från skolan med färdtjänst. Stockholms läns landsting ansvarar för
färdtjänstresor.
Elever i gymnasiesärskolan har rätt till skolskjuts på samma villkor som elever i
grundsärskolan.
2. Överklagande av beslut
Beslut om skolskjuts som fattas enligt följande bestämmelser i skollagen får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol (beslut enligt huvudregeln):
10 kap. 32§ första stycket, 33§ första stycket,
11 kap. 31§ första stycket, 32§ första stycket,
18 kap. 30§ första stycket, 31§ första stycket.
Ett beslut kan överklagas av den som beslutet angår och överklagan ska göras inom tre
veckor från den dag man fick del av beslutet. Mer information om vad ett överklagande
ska innehålla framgår av den överklagandehänvisning som följer med beslutet.
Ett överklagande ska skickas till Lidingö stad, lärande- och kulturförvaltningen
181 82 Lidingö, men ska vara ställt till Förvaltningsrätten i Stockholms län.

3. Rutiner
Aktuella rutiner för ansökan, beslut och genomförande av skolskjuts beslutas av
lärande- och kulturförvaltningen och redovisas på www.lidingo.se/skolskjuts
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Bilaga – Laghänvisningar

Bestämmelser om skolskjuts i skollagen (2010:800)
10 kap. Grundskolan
32 § Elever i grundskola med offentlig huvudman har 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 färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där
kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola
med stöd av 25–27 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.
Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas.
33 § En elev som med stöd av 25 § går i en annan kommuns grundskola och som på
grund av skolgången måste övernatta i den kommunen har rätt till skolskjuts mellan den
tillfälliga bostaden och den plats där utbildningen bedrivs under samma förutsättningar
som gäller för elever som är hemmahörande i kommunen.
Den kommun som anordnar utbildningen ska ombesörja att skolskjuts anordnas enligt
första stycket. Kommunens kostnader för detta ska ersättas av elevens hemkommun.
40 § Hemkommunen ska anordna skolskjuts för elever som går i en fristående
grundskola inom kommunen under samma förutsättningar som enligt 32 § andra stycket
andra meningen gäller för elever som valt en annan skolenhet än den där kommunen
annars skulle ha placerat dem.
11 kap. Grundsärskolan
31 § Elever i grundsärskola med offentlig huvudman har 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 färdvägens längd, trafikförhållanden,
elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där
kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns
grundsärskola med stöd av 25–26 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.
Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas
32 § En elev som med stöd av 25 § går i en annan kommuns grundsärskola och som på
grund av skolgången måste övernatta i den kommunen har rätt till skolskjuts mellan den
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tillfälliga bostaden och den plats där utbildningen bedrivs under samma förutsättningar
som gäller för elever som är hemmahörande i kommunen.
Den kommun som anordnar utbildningen ska ombesörja att skolskjuts anordnas enligt
första stycket. Kommunens kostnader för detta ska ersättas av elevens hemkommun.
39 § Hemkommunen ska anordna skolskjuts för elever som går i en fristående
grundsärskola inom kommunen under samma förutsättningar som enligt 31 § andra
stycket andra meningen gäller för elever som valt en annan skolenhet än den där
kommunen annars skulle ha placerat dem.
12 kap. Specialskolan
25 § En elev i specialskolan har rätt till de resor som krävs för utbildningen. Staten ska
stå för kostnaderna.
En elev i specialskolan som till följd av skolgången måste bo utanför det egna hemmet
har rätt till tillfredsställande förhållanden. Staten ska svara för detta utan extra kostnader
för eleven.
13 kap. Sameskolan
23 § En elev i sameskolan har rätt till de resor som krävs för utbildningen. Staten ska stå
för kostnaderna.
En elev i sameskolan som till följd av skolgången måste bo utanför det egna hemmet
har rätt till tillfredsställande förhållanden. Staten ska svara för detta utan extra kostnader
för eleven. Lag (2010:2022).
18 kap. Allmänna bestämmelser om gymnasiesärskolan
30 § Elever i gymnasiesärskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri
skolskjuts inom hemkommunen från en plats i anslutning till elevens hem till den plats
där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till
färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan
särskild omständighet.
För elever som går i en annan kommuns gymnasiesärskola ska hemkommunen anordna
skolskjuts i de fall det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.
Elevens hemkommun eller det landsting som anordnar utbildningen ska ombesörja att
skolskjuts anordnas enligt första stycket. Lag (2012:109).
31 § En elev som med stöd av 19 kap. 35–37 §§ går i gymnasiesärskola i en annan
kommun än sin hemkommun och som på grund av skolgången måste övernatta i den
kommunen, har rätt till skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden och den plats där
utbildningen bedrivs under samma förutsättningar som gäller för elever som är
hemmahörande i kommunen.
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Den kommun som anordnar utbildningen ska ombesörja att skolskjuts anordnas enligt
första stycket. Kommunens kostnader för detta ska ersättas av elevens hemkommun.
Lag (2012:109).
35 § Elever i gymnasiesärskola med enskild huvudman har rätt till kostnadsfri
skolskjuts inom hemkommunen från en plats i anslutning till elevens hem till den plats
där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till
färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan
särskild omständighet.
Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas enligt första stycket.
Kommunen är dock inte skyldig att anordna skolskjuts om organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Lag (2012:109).
28 kap. Överklagande
5 § Beslut av en kommun eller ett landsting får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol i fråga om
1. godkännande enligt 2 kap. 5 § eller återkallelse av sådant godkännande enligt 26 kap.
13 eller 14 §,
2. bidrag enligt 8 kap. 21 §, 9 kap. 19 §, 10 kap. 37 §, 11 kap. 36 §, 14 kap. 15 §, 16
kap. 52 §, 17 kap. 31 eller 35 § eller 19 kap. 45 §,
3. avstängning enligt 5 kap. 17 eller 19 §,
4. föreläggande för vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter enligt 7 kap. 23 §,
5. skolskjuts enligt 10 kap. 32 § första stycket, 10 kap. 33 § första stycket, 11 kap. 31 §
första stycket, 11 kap. 32 § första stycket, 18 kap. 30 § första stycket eller 18 kap. 31 §
första stycket,
6. ekonomiskt stöd till inackordering enligt 15 kap. 32 § eller 18 kap. 32 § första
stycket,
7. medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt eller återkallelse av sådant
medgivande enligt 24 kap. 23 eller 24 §,
8. rätt till bidrag enligt 25 kap. 10 eller 15 § eller återkallelse av sådan rätt enligt 26 kap.
13 §,
9. bidrag enligt 25 kap. 11 §,
10. tillfälligt verksamhetsförbud enligt 26 kap. 18 §, eller
11. vitesföreläggande enligt 26 kap. 27 §. Lag (2012:109).
29 kap. Övriga bestämmelser
6 § Med en persons hemkommun avses i denna lag den kommun som personen är
folkbokförd i.
För den som är bosatt i landet utan att vara folkbokförd här avses med hemkommun den
kommun som han eller hon stadigvarande vistas i eller, om han eller hon saknar
stadigvarande vistelseort, den kommun som han eller hon för tillfället uppehåller sig i.
Detsamma gäller den som är kvarskriven i en kommun enligt 16 § folkbokföringslagen
(1991:481).
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Med hemlandsting avses det landsting som hemkommunen hör till.
7 kap. Skolplikt och rätt till utbildning
23 § Anger att om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att
elevens vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, får
hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter.
Föreläggandet får förenas med vite enligt 2 § lagen (1985:206) om viten.

Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa
elevresor
1 § Kommunerna skall svara för kostnaderna för elevresor enligt vad som framgår av
denna lag.
2 § För en elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395), ska den
kommun som enligt 29 kap. 6 § skollagen (2010:800) är elevens hemkommun, ansvara
för elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Ansvaret gäller för
sådana resor där färdvägen är minst sex kilometer. Stödet ska ges kontant eller på annat
lämpligt sätt enligt kommunens bestämmande. Om stödet ges kontant är kommunen inte
skyldig att ge högre ersättning än vad som motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2
kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som eleven har
kostnader för resor mellan bostaden och skolan. Lag (2010:1250).
3 § Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter för tillämpningen av denna lag.
Sådana föreskrifter får innebära att kommunens ansvar för elevens resor begränsas.

