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Skolskjuts enligt skollagens bestämmelser
Kommunens skyldighet att anordna skolskjuts för elever i grundskolan,
grundsärskolan och gymnasiesärskolan regleras i skollagen 10 kap. 32-33, 40§ och
11 kap. 31-32, 39§ samt 19 kap. 20-21, 28§.
Elever i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan 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.
Huvudregeln vid skolskjuts är att kommunen ska ordna kostnadsfri skolskjuts till
och från den skola som kommunen har placerat eleven i.
Kostnadsfri skolskjuts gäller även vid växelvis boende under förutsättning att
avståndskravet, enligt skolskjutsanvisningarna, är uppfyllt samt att båda hemmen
ligger inom Stockholms stad. Med växelvis boende avses att eleven har ett
varaktigt boende hos båda vårdnadshavarna.
Andra elevresor
 Vissa elevresor för gymnasieelever
För elever i gymnasieskola gäller lagen om kommunernas skyldighet att
svara för vissa elevresor (1991:1110). Av den lagen framgår att elevens
hemkommun har ansvar för elevens dagliga resor mellan bostaden och
skolan om färdvägen är minst 6 kilometer.


Färdtjänst
För elever med funktionsnedsättning som går i förskoleklass eller
gymnasieskola och som beviljats färdtjänsttillstånd ansvarar färdtjänsten
för resorna enligt gällande färdtjänstavtal (kommunfullmäktige beslut
2009-12-14).
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Stadens definition av skolskjuts
Skolskjuts beviljas i form av terminsbiljett (skolkort) eller i skolskjutsfordon
(skoltaxi, specialfordon) samt genom så kallad självskjutsning.
Elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola (i kommunala och
fristående skolor) har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till
elevens hem och 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 i förskoleklass beviljas skolskjuts i form av terminsbiljett om sådan
skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd. Skolskjuts med skolskjutsfordon
kan beviljas elever i förskoleklass om sådan skolskjuts behövs med hänsyn till
färdvägens längd, trafikförhållanden eller annan särskild omständighet. Detta
prövas i varje enskilt fall. Även elev med funktionsnedsättning kan beviljas
skolskjuts under förutsättning att elevens vårdnadshavare ansökt om färdtjänsttillstånd för barnet men fått avslag. Prövning sker i varje enskilt fall.
Målgrupper
Skolskjutsanvisningarna gäller för elever folkbokförda i Stockholms stad när
eleven går i kommunal eller fristående förskoleklass, grundskola, grundsärskola
eller gymnasiesärskola.

Terminsbiljett (skolkort)
Kostnadsfritt terminsbiljett kan till följd av färdvägens längd beviljas enligt
följande:


För elever i förskoleklass och grundskola
i årskurs F-3 med minst 2 kilometer skolväg (gångväg),
årskurs 4-6 med minst 3 kilometers skolväg (gångväg) och
årskurs 7-9 med minst 4 kilometers skolväg (gångväg).
Terminsbiljett beviljas inte för elev vars vårdnadshavare väljer en annan
skolenhet än den som kommunen skulle ha placerat eleven i. Om antalet
kilometer enligt ovan gäller till den skola eleven skulle ha placerats i,
beviljas terminsbiljett även om vårdnadshavare väljer en annan skola.



Elever i gymnasieskola
Kostnadsfri terminsbiljett beviljas om färdvägen är minst 6 kilometer,
enligt lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor.
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Elever i grundsär- och gymnasiesärskola
Alla elever i grundsärskola och gymnasiesärskola (i kommunala och
fristående skolor) som åker kommunalt får terminsbiljett.

Kostnadsfri skolskjuts gäller även vid växelvis boende under förutsättning att
avståndskravet, enligt ovan, är uppfyllt samt att båda hemmen ligger inom
Stockholms stad. Med växelvis boende avses att eleven har ett varaktigt boende
hos båda vårdnadshavarna.
Förlorat terminsbiljett (skolkort)
Förstört, borttappat eller stulet terminsbiljett ersätts inte av kommunen utan av
SL:s förlustgaranti. Vårdnadshavare eller elev måste själv registrera kortet på SL:s
hemsida för att få tillgång till förlustgarantin. SL tar beslut om villkoren för
förlustgaranti.
Ansökan om och beviljande av terminsbiljett (skolkort)
Rutiner för ansökan om och beviljande av terminsbiljett framgår av
www.stockholm.se

Skolskjuts med skolskjutsfordon
Elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola (i kommunala och
fristående skolor) har rätt till kostnadsfri skolskjuts med skolskjutsfordon
(skoltaxi, specialfordon) från en plats i anslutning till elevens hem och till den
plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn
till elevens funktionsnedsättning, trafikförhållande, färdvägens längd eller någon
annan särskild omständighet.
Skolskjuts med skolskjutsfordon kan beviljas elever i förskoleklass om sådan
skolskjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden eller annan
särskild omständighet. Detta prövas i varje enskilt fall. Även elev med
funktionsnedsättning kan beviljas skolskjuts under förutsättning att elevens
vårdnadshavare ansökt om färdtjänsttillstånd för barnet men fått avslag. Prövning
sker i varje enskilt fall.
Skolskjuts planeras så att flera elever samåker. Detta kan innebära att elev kommer
något tidigare till skolan än vad skolans schema kräver. Likaså kan det efter
skoldagens slut innebära viss väntetid för hemresa. Skolan har under dessa väntetider ansvar för eleven.
Elevens resor planeras terminsvis i samverkan med vårdnadshavarna. Ändringar i
planerat reseschema, t.ex. enligt nedanstående definitioner, meddelas skolan senast
en vecka före önskad ändring.
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Definitioner
 Med ”hem” avses resa från/till en plats i anslutning till elevens
folkbokföringsadress. Resan till elevens hem efter skoldagens slut kan
ersättas av en resa till en fritidsverksamhet (fritidshem eller korttidstillsyn
för barn/ungdomar över 12 år/KTT) inom staden om denna verksamhet
ligger utanför ordinarie skola. Resor till och från korttidstillsyn under lov
bekostas av skolan.
Med ”hem” avses också korttidshem och bostad med särskild service.
 Om elev har ett växelvis boende, det vill säga har ett varaktigt boende hos
båda vårdnadshavarna, kan skolskjuts beviljas till båda adresserna, under
förutsättning att dessa ligger inom Stockholms stad.
 Med hänvisning till ovanstående följer att resor till t.ex. behandling,
läkarbesök eller annan fritidsverksamhet än fritidshem och KTT inte är
skolskjuts.
Ansökan om och beviljande av skolskjuts med skolskjutsfordon
Ansökan om skolskjuts med skolskjutsfordon görs av vårdnadshavare respektive,
myndig elev enligt gällande rutiner, www.stockholm.se
Överklagande
Beslut om skolskjuts kan överklagas genom förvaltningsbesvär (skollagen 28 kap
5 §). 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.

Tillfälliga behov av resor
Vid tillfälliga behov av resor till/från skolan, som till exempel vid planerade
operationer/annan särskild omständighet, gäller följande:
Om elev i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan,
kan delta i undervisningen och läkarintyg styrker detta kan resor beviljas till och
från skolan efter individuell prövning.

Försäkring
Alla barn/elever upp till 24 år som går i någon av stadens verksamheter,
kommunal eller fristående, liksom barn/elever folkbokförda i Stockholms stad och
som går i verksamheter i annan kommun, är försäkrade för olycksfallsskada
dygnet runt, enligt gällande försäkring (se vidare www.sterikforsakring.se om vad
som gäller).
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Behov av resor till och från skolan på grund av olycksfall ska vara styrkt med ett
intyg från behandlande läkare. Av intyget ska det framgå under vilken tid resor bör
beviljas. Innan resorna till och från skolan beställs ska försäkringsbolaget
kontaktas för bekräftelse. Vårdnadshavare sänder in intyget i samband med
skadeanmälan och efter bekräftelse från försäkringsbolaget kan resorna beställas
av vårdnadshavare.

Skolans och vårdnadshavares ansvar
Vårdnadshavare, skolpersonal och skolskjutsentreprenörer har ett gemensamt
ansvar för att ge eleverna förståelse för de regler som gäller för skolskjutsarna.
Särskilt viktigt är att ge barnen förståelse för säkerheten vid skolskjuts.
Vårdnadshavares ansvar
Vårdnadshavare ansvarar för att eleven kommer till och från fordonet vid hemmet
(chauffören kan inte lämna ett fordon med andra barn i för att följa med någon in)
samt att de uppgjorda tiderna hålls vid dessa tillfällen så att inga förseningar för
övriga elever orsakas. Skolskjutsen kan ibland på grund av trafikförhållanden bli
försenad. Bilen/bussen kan vänta maximalt fem minuter när den anlänt och någon
ersättningsskjuts kan inte erhållas senare.
Om en elev missar skolskjutsen är det vårdnadshavarens ansvar att se till att
eleven kommer till skolan. Vårdnadshavaren får inte beställa extra skolskjuts. Om
så ändå sker betalar Stockholms stad inte denna extra kostnad.
Skolans ansvar
Det beskrivna vårdnadshavaransvaret och vad som i övrigt sägs om
vårdnadshavarens ansvar befriar inte skolan från ansvar för bedömning av
trafikförhållandena utmed elevernas skolväg och för att vidta de åtgärder som kan
vara nödvändiga. Skolans ansvar utgår från bestämmelserna i förordning om
skolskjutsning SFS 1970:340 2§ och Vägverkets föreskrifter om skolskjutsning
TSVFS 1988:17 (ändringar TSVFS 1988:21 samt VVFS 2008:342).
Om eleven på grund av undervisningen missar skolskjutsen är det skolans
skyldighet att ordna hemtransport för eleven.
Skolskjutsentreprenörens ansvar
Skolskjutsentreprenören ansvarar bland annat för att säkerställa hög kvalitet när
det gäller punktlighet, tillgänglighet, trafiksäkerhet och elev-/personalrelationer
samt att förarna får grundläggande information om funktionsnedsättning. Vidare
ansvarar föraren bland annat för att vid överenskommen tid hämta eller lämna den
resande, se till att den resande överlämnas till behörig personal eller
vårdnadshavare om inte annat överenskoms.
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Force majeure
Vid force majeure kan skolskjuts inte garanteras. Exempel på sådana situationer är
krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljö och naturkatastrof.
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