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1. Riktlinjer för skolskjutsverksamheten 
Den lag som styr skolskjutsningen är Skollagen och därutöver finns Förordningen om 
skolskjutsning samt Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning. Till detta 
kommer kommunalt beslutade regler. 
 
2. Målsättning 
Syftet med skolskjutsning är att se till att skolplikten kan uppfyllas för de elever, vilka 
har rätt till skolskjuts. 
 
3. Vad är skolskjuts? 
Med skolskjuts avses transport till skolan vid ett tillfälle på morgonen och hem på 
eftermiddagen vid ett tillfälle av elev i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola 
samt särskola och gymnasiesärskola. Skolskjuts till och från skolan skall ske i direkt 
anslutning till skoldagens början respektive slut. Transporter under skoldagen till och 
från schemabrytande undervisning/aktiviteter t.ex. studiebesök, simning och slöjd är 
inte skolskjuts ej heller transport till/från fritidshem eller motsvarande. 
Skolskjutsverksamheten bedrivs med 
• Skolbussar (egna/leasade och upphandlade) 
• Skoltaxi 
• Ordinarie kollektivtrafik (busskort) 
 
4. Vem har rätt till skolskjuts? 
Det är upp till varje kommun att avgöra vem som är berättigad till kostnadsfri 
skolskjuts. Som underlag för kommunens beslut gäller elevens ålder, skolvägens längd, 
trafikförhållandena, funktionshinder hos elev eller annan särskild omständighet. Med 
skolvägens längd avses gångavståndet mellan hemmet och skolan. Skolskjutsberättigad 
kan i sin tur inte kräva kortare gångavstånd mellan hemmet och tilldelad 
skolskjutshållplats. 
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Avståndstabell 
Årskurs Minsta avstånd 
F, 1-3 2 km 
4-6 3 km 
7-9 4 km 
Gy 1-3 6 km 
 
Grundskoleelever som går på en annan skola än den anvisade kommunala skolan 
erbjuds inte skolskjuts. 
Gymnasieelever, som har rätt till kostnadsfri skolskjuts, kan få detta till och med 
vårterminen det år eleven fyller 20 år.  
Elever som får inackorderingsbidrag har inte rätt till busskort e.d. 
Beträffande rätten till kostnadsfri skolskjuts för elever i särskola eller gymnasiesärskola 
sker en individuell prövning i varje enskilt fall. 
 
5. Skolskjutshållplats (uppsamlingsplats/stoppställe) 
Det är viktigt att observera 
• att för skolskjutselever gäller generellt sett samma gångavstånd mellan hemmet 

och skolskjutshållplatsen som mellan hemmet och skolan  
• att för skolskjutsberättigad elev är det vårdnadshavarna som ansvarar för dels 

elevens förflyttning mellan hemmet och anvisad skolskjutshållplats dels elevens 
vistelse på skolskjutshållplatsen under eventuell väntetid. 

Exakt var skolskjutshållplatserna är belägna kan variera något beroende på elev- eller 
trafiksituationen. Av detta följer att en skolskjutshållplats kan tillkomma, försvinna eller 
flyttas under pågående läsår. En eventuell förändring meddelas alla berörda minst två 
veckor i förväg. 
 
6. Tidtabeller 
Tidtabeller upprättas i samråd mellan skolskjutsplanerarna och utförarna och meddelas 
skriftligen till berörda målsmän. Information om anvisad skolskjutshållplats lämnas 
senast vid läsårets början av rektor eller den rektor utser. 
 
7. Alla måste hjälpas åt 
För att skolskjutsverksamheten ska fungera är det viktigt att alla - elever, målsmän, 
skola, entreprenörer och chaufförer - känner till sina rättigheter och skyldigheter samt 
ansvarar för att dessa efterlevs både på skolskjutshållplatsen och under färden. 
 
• Skolan ser till att målsmän får kännedom om gällande skolskjutsregler. 
• Skolan och målsmän ansvarar gemensamt för att eleverna får vetskap om 

skolskjutsreglerna. 
• Skolans ansvar för skolskjutselever sträcker sig fr.o.m. morgonens påstigning på 

skjutsfordonet t.o.m. avstigningen på eftermiddagen. För tiden därutöver äger 
vårdnadshavarna ansvaret. 

• Anlitade externa entreprenörer ansvarar för eleverna under den tid dessa vistas i 
fordonet samt vid av- och påstigning. 

 



 3 (6)

8. Ansökan om skolskjuts  
(Se avsnitt 4 ”Vem har rätt till skolskjuts?”) 
Om vårdnadshavare vill att rätten till skolskjuts skall prövas på grund av avstånd, 
trafikförhållanden, funktionshinder hos eleven eller någon annan omständighet skall 
ansökan lämnas till kommunstyrelsen. 
Beslut i skolskjutsärenden fattas i enlighet med kommunens delegationsplan. 
 
9. Växelvis boende 
Elev till separerade föräldrar/vårdnadshavare med gemensam vårdnad om sitt barn har 
rätt till kostnadsfri skolskjuts om följande tre krav är uppfyllda, nämligen 
• att eleven och båda föräldrarna/vårdnadshavarna är folkbokförda i Båstads 

kommun 
• att växelvis boende i lagens mening intygas 
• att skolskjutsreglerna uppfylls 
Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende görs på en särskild blankett som skolan 
tillhandahåller. 
 
10. Riktlinjer vid skolskjutsplanering 
Riktlinjer vid skolskjutsplanering framgår av särskild bilaga. 
 
11. Ytterligare information 
Den som önskar ytterligare skolskjutsinformation kan vända sig till respektive rektor 
eller rektor med myndighetsansvar på Barn och Skola-kontoret.  
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Bilaga 1 
 
RIKTLINJER VID SKOLSKJUTSPLANERING 
 
1. Sittplats för samtliga grundskoleelever skall finnas på bussarna. 
 
2. Elever som bor i ett sammanhållet bostadsområde behandlas lika vad gäller rätten till 

skolskjuts. Gångavståndet kan därvid för de längst bort boende eleverna överstiga angivna 
avståndsgränser. 

 
3. Tidsfristen mellan elevens ankomst till skolan och skolstarten respektive från skoldagens 

slut till avfärd från skolan bör inte understiga 10 minuter. Samordning av schematider 
mellan kommunens skolor skall ske. Väntetiden på skolan skall utöver den 
rekommenderade tidsfristen planeras att bli så kort som möjligt för det samlade 
elevkollektivet.  

 
4. Enligt skollagen har en elev som flyttar inom kommunen rätt att gå kvar läsåret ut resp. 

sista årskursen på den skola där eleven har börjat, och skolskjuts beviljas då efter 
individuell prövning. Berörs ett och samma upptagnings- eller ansvarsområde beslutar 
rektor med myndighetsansvar. I övriga fall beslutar kommunstyrelsen. 

 
5. Elev, som på grund av byte av adress eller flyttning från kommunen etc. inte längre är 

skjutsberättigad, skall i förekommande fall omgående återlämna busskort till skolan. 
 

6. För elever i grundskolan ersättes borttappat eller stulet kort mot erläggande av 50 kr. För 
elever i gymnasieskolan ersättes borttappat eller stulet kort mot erläggande av 300 kr. 

 
7. För skolskjutsberättigade elever som har fritidshemsplats eller motsvarande gäller fri 

skolskjuts endast i anslutning till deras ordinarie skoldags början och slut. 
 
8.  Elev i grundskolan som inte är skolskjutsberättigad kan beredas skolskjuts om det 

föreligger funktionshinder eller annan särskild omständighet. Beslut görs av rektor med 
myndighetsansvar enligt kommunens delegationsplan. 

 
9. Beslut om extra skolskjuts vid växelvis boende avgörs av rektor med myndighetsansvar. 

Extra skolskjuts vid växelvis boende ska i nämnd ordning ombesörjas av 1) egen skolbuss  
2) buss i linjetrafik 3) taxi.  

 
10. Gymnasieelever med längre skolväg/färdväg än 6 km erhåller buss- eller tågkort. 

Gymnasieelever med längre gångavstånd (hemmet – skolskjutshållplatsen) än 6 km kan 
efter individuell ansökan erhålla självskjutsbidrag/matarskjutsbidrag. Bidraget för 
självskjuts på den aktuella sträckan gäller två gånger per skoldag, och det motsvarar den 
skattefria kilometerersättningen enligt lagen om avdrag för kostnader för bilresor. Endast 
ett självskjutsbidrag/matarskjutsbidrag utbetalas per familj. 

 
11. I punkt 10 nämnda kort och bidrag, vilka utkvitteras en gång per termin, söks för en 

termin i taget hos skolassistenten på Akademi Båstad Gymnasium, vars rektor beslutar i 
ärendet. Gymnasieelever som erhåller buss- eller tågkort kan inte få inackorderingstillägg 
och vice versa. 
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12. Elev i gymnasieskolan som inte är skolskjutsberättigad kan beredas skolskjuts om det 
föreligger funktionshinder eller annan särskild omständighet. Rektor på Akademi Båstad 
Gymnasium är beslutande.  

 
OBS! Vårdnadshavarna har ansvaret för eleven på dennes väg till och från skolan, 
fritidshemmet, dagbarnvårdaren eller anvisad skolskjutshållplats. Missar eleven skolskjutsen 
har vårdnadshavarna ansvaret för att eleven kommer till skolan. 
Föraren av skolskjutsfordon har ansvaret under färd samt vid av- och påstigning. 
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Bilaga 2 
 
RIKTLINJER FÖR SÄRSKILD SKOLSKJUTS  
 
Berättigade till särskild skolskjuts  
Särskild skolskjuts gäller för elever i särskolan, vilken omfattar grundsärskola, 
träningsskola och gymnasiesärskola.  
 
Elev, som på grund av funktionshinder eller andra särskilda omständigheter inte kan 
genomföra sina skolresor med ordinarie skoltransport skall kunna beviljas särskild 
skolskjuts.  
 
Tillstånd till särskild skolskjuts  
Kommunen beslutar om särskild skolskjuts med stöd av skollagen 4 kap. 7 § och 6 kap. 
6 § samt kommunalt fastställda regler. Beslut tas i enlighet med kommunens 
delegationsordning.  
 
Har en elev blivit beviljad särskild skolskjuts, skall kommunen tillsammans med eleven 
och dennes vårdnadshavare undersöka om eleven på sikt kan resa med ordinarie 
skoltransport.  
Detta kan förberedas genom exempelvis specialupplagd bussträning.  
Tillståndet till särskild skolskjuts skall omprövas, ifall de omständigheter, vilka 
tillståndet baserades på, har förändrats.  
 
Anordnande av särskild skolskjuts  
Särskild skolskjuts anordnas för det antal skoldagar, som fastställs för varje skolår.  
Särskild skolskjuts utförs med buss, personbil eller specialfordon mellan elevens hem 
och skolan. Den särskilda skolskjutsen kan också utföras schemalagt till eller från 
fritidshemmet i anslutning till skoltiderna eller mellan hemmet och fritidshemmet under 
lov- och studiedagar.  
 
För funktionshindrad elev jämställs färdtjänst med allmänna kommunikationer. Detta 
innebär, att en färdtjänstberättigad elev, som väljer att gå i en annan skola än den, som 
kommunen har anvisat, kan resa färdtjänst till och från den skolan.  
 
Beträffande särskild skolskjuts för elev med ledsagare gäller att transporten måste 
dimensioneras så, att både eleven och ledsagaren kan medfölja. Den som avlönar 
ledsagaren svarar för ledsagarens eventuella anslutningsresor till och från den särskilda 
skolskjutsen.  
 
Ansvarsfördelning 
I enlighet med kommunens skolskjutsreglemente har kommunen, utföraren och elevens 
vårdnadshavare ett delat ansvar för elevens förflyttningar mellan hemmet och skolan. 
Vårdnadshavaren/utföraren bär det fulla ansvaret om förflyttningen sker på ett annat sätt 
det normala, till vilket alla parter har lämnat sitt samtycke. 
 
 


