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Introduktion 

Då lagreglering ofta inte är uttömmande lämnas kommuner utrymme att forma sina egna rutiner och 

riktlinjer inom ramen för gällande lagbestämmelser.  

I Alvesta kommun gäller dessa riktlinjer för hantering och organisering av kommunens skolskjutsar 

för grundskola och grund- och gymnasiesärskola. Skolskjuts är inte enstaka taxiresor utan ett stort 

antal fastställda rutter med en tidtabell som anger ungefärliga avgångstider. 

 

Riktlinjer för skolskjuts 

Enligt skollagen är kommunen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts/skolbusskort för elever i 

grundskolan och grundsärskolan, till den skola som kommunen hänvisat eleven till, om sådan behövs 

med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos elev eller någon annan 

särskild omständighet. Hemkommunen anordnar inte skolskjuts utanför kommunens geografiska 

gränser. Med hemkommun avses folkbokföringskommunen. (Skollagen 10 kap 32 & 11 kap 31-32 §§) 

 

Rätten till skolskjuts  

Kommunen ska ordna kostnadsfri skolskjuts till och från den skola och plats som kommunen har 

hänvisat eleven till. Skolskjuts anordnas med hänsyn till;  

 

• färdvägens längd 

• trafikförhållanden 

• funktionsnedsättning hos elev 

• annan särskild omständighet 

 

Kommunen kan ibland vara skyldig att anordna skolskjuts även för elever som går i fristående skola 

eller i annan kommunal skola än den där kommunen har placerat eleven i. Detta gäller om skolskjuts 

kan organiseras på ett sådant sätt att det inte medför organisatoriska eller ekonomiska svårigheter 

för kommunen (Skollagen 10 kap 30, 32-33 §§ och 11 kap 39 §) 

 

Huvudregeln är att skolskjuts erhålls till och från den adress i Alvesta kommun där eleven är folkbokförd.  

 

Den som inte uppfyller kraven för kostnadsfri skolskjuts kan även på de särskilt anordnade linjelagda 

turerna (Länstrafikens turer) själv betala för resa till/från skolan.  

 

Färdvägens längd 

Färdvägen är den närmaste vägen mellan bostaden och skolan. Mätningen sker från bostadens 

tomtgräns till skolan utifrån det befintliga vägnätet. I detta sammanhang omfattar det såväl enskilda 

som allmänna vägar samt cykel och-gångbanor. 
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Följande avstånd ligger till grund för beslut om skolskjuts: 

  

Årskurs  Bostad - Skola 

 

Åk F-2  Minst 2 km 

Åk 3-4  Minst 3 km 

Åk 5-6  Minst 4 km 

Åk 7-9  Minst 5 km 

 

För skolskjutsberättigad elev gäller även avståndsregler mellan bostad och hållplats. Nedanstående 

avstånd visar hur långt en elev maximalt får ha till hållplatsen från hemmet. 

Årskurs Bostad - Hållplats 

 

Åk F-3  Max 1km 

Åk 4-6  Max 2 km 

Åk 7-9  Max 3 km 

 

Alvesta kommun erbjuder inte skolskjuts för elever boende inom Alvesta Kommuns tätorter. * 

 

Ansökan om skolskjuts  

För elever som inte ingår i den ordinarie skolskjutsorganisationen det vill säga de som inte uppfyller 

reglerna för skolskjuts men önskar ansöka om skolskjuts, gör det med hjälp av kommunens e-tjänst 

eller efter kontakt med skolskjutsansvarig.  

Bedömning och beslut fattas i varje enskilt fall av skolskjutsansvarig efter ansökan från 

vårdnadshavare och meddelas skriftligt. 

 

Vår strävan är att handlägga ansökningar så snabbt som möjligt. 

Handläggningstiden varierar beroende på ansökans karaktär. Ansökan ska göras vid varje förändring 

inför varje läsår och ska ha inkommit senast 31 maj för att hinna behandlas innan skolstart. Vid 

inkomna ansökningar och ändringar efter 31 maj kan inte skolskjuts garanteras till skolstart. 

 

*Tätorter SCB föreslår att definitionen av tätorter förtydligas, genom att tätorten byggs upp i tre steg: 1. En kärna 

skapas, där max 150 meter mellan huskropparna tillåts. 2. Kärnan knyts ihop med annan bebyggelse när avståndet 

är max 200 meter mellan huskropparna. Kopplingen ska ske via vägnätet. 3. Tätortskärnor kan slås samman när 

avståndet är mer än 200 meter mellan huskroppar, om tillräckligt många bor och arbetar i de olika delarna.1 

Företeelser för allmännyttiga ändamål, som är tydligt utmärkta i registerdata, tillåts knyta ihop delar och ingå i 

tätortens ytterkanter.  
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Skolskjuts vid delad vårdnad-växelvis boende  

Vårdnadshavare som bor i Alvesta kommun kan ansöka om skolskjuts för sitt barn från en eller två 

hemadresser under förutsättning att 

• Hemmen bedöms likvärdiga, det vill säga att barnet bor ungefär  

lika mycket hos båda föräldrar oavsett vilken av adresserna som eleven är folkbokförd på. 

• Barnet går i till den skola som kommunen hänvisat eleven till, i relation till minst en av 

adresserna. 

• Avståndskriterierna är uppfyllda till den skola som kommunen hänvisat eleven till. 

 

Ansökan ska göras vid varje förändring som påverkar beslutet.  

 

 

Särskoleskjuts och särskild skolskjuts 

Rätten till skolskjuts finns för de elever som går i kommunens särskola, resursenhet eller annan 

särskild enhet. Skolskjutsen innebär att elever skjutsas mellan bostad och skola vid behov. Skolskjuts 

för elever i både grundsärskola och gymnasiesärskola regleras av skollagstiftningen (Skollagen 11 kap 

31§ och 18 kap 30 §) 

Vid behov av skolskjuts, görs ansökan med hjälp av kommunens e-tjänst eller efter kontakt med 

skolskjutsansvarig.  

 

Skolskjuts i mån av plats 

Elever som inte är berättigade, kan ansöka och eventuellt erbjudas skolskjuts ”i mån av plats” i 

befintligt skolskjutsfordon under förutsättning att: 

• Det finns ledig kapacitet i skolskjutsfordon 

• Skolskjuts passerar elevens skolväg 

• Av- och påstigning sker vid ordinarie skolskjutshållplatser. 

 

En elev som beviljas att åka med ”i mån av plats”, kan i vissa lägen bara åka med vissa turer i veckan 

eller viss del av sträckan, eftersom rutterna endast är avpassade till elever som är berättigade. 

Skolskjuts i mån av plats kan med kort varsel behöva dras in. 
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Kompisåkning  

Kompisåkning innebär att elever vid enstaka tillfällen, kan få åka med skolskjutsberättigade kompisar 

från skolan, i av kommunen upphandlade skolskjutsfordon, förutsatt att det finns plats i fordonet.  

Ansvaret ligger på vårdnadshavaren till eleven som önskar åka med sin skolskjutsberättigade kompis.  

 

Av säkerhetsskäl, ska därför den vårdnadshavare, vid varje tillfälle, fylla i den blankett som finns på 

kommunens skolplattform eller efter kontakt med skolexpeditionen, och följa de instruktioner som 

ges. 

 

Rätten till skolskjuts gäller inte: 

 

Förskola 

Kommunen är inte skyldig att ordna eller bekosta skjuts till och från förskola 

 

Fritidshem 

Kommunen är inte skyldig att ordna eller bekosta skjuts till och från fritidshem. Elev som har 

fritidshemsplacering har inte rätt till skolskjuts till eller från fritidshem. Skolskjuts erbjuds endast i 

anslutning till skoldagens början och slut.  Elever som går på fritidshem lämnas och hämtas av 

vårdnadshavarna enligt överenskommen vistelsetid på fritidshemmet.  

 

I huvudsak gäller rätten till skolskjuts enbart i direkt anslutning till elevens skolschema. 

Undantaget är elever som har särskoleskjuts som efter behov kan ansöka om skolskjuts till och från 

fritidshem. 

 

Val av annan skola eller förskoleklass  

Kommunen är enligt 10 kap 32§ inte skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever som väljer 

att gå i annan grundskola, eller förskoleklass än den som kommunen hänvisat eleven till.  

Vid val av annan skola än till den skola som kommunen hänvisat eleven till kan skolskjuts ansökas om 

och eventuellt beviljas, om detta inte medför organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för 

kommunen (Skollagen 10 kap 30, 32-33 §§) 

 

Resor inom skolans verksamhet såsom studiebesök, badresor och liknande räknas inte som 

skolskjuts. 

På- och avstigningsplatser  

För att undvika allt för många hållplatser samt körning in på småvägar ställs krav på att F-klassbarn 

och elever samlas vid hållplatser eller andra uppsamlingsställen.  

Särskilda platser för av- och påstigning finns vid skolorna.  

 

  



 
Utbildningsförvaltningen 
 

Säkerhet i skolskjuts  

Eleverna transporteras i för ändamålet väl utrustade fordon. Barn/elev ska vid färd använda 

säkerhetsbälte, vilket är ett lagkrav.  

Elev som avsiktligt skadar inredning eller säkerhetsutrustning i skolskjutsfordon kan bli 

ersättningsskyldig.  

Skolskjuts sker i första hand med abonnerad trafik som kan kombineras med linjetrafik. För sär-

skolskjuts gäller abonnerad trafik eller taxi. 

Vid läsårets början informerar entreprenörerna eleverna om trafiksäkerhets- och ordningsregler vid 

hållplats, vid på- och avstigning, under färden samt vid förflyttning till och från fordon.  

Chauffören ansvarar även för att rapportera incident, tekniskt fel eller olycka omedelbart till 

Länstrafikens trafikledning. Trafikledningen kontaktar skolsskjutsansvarig på förvaltningen som 

meddelar berörd skola/skolor.  

Beroende på olyckans art kan även annan personal och vårdnadshavare larmas. 

 

Inställd skjuts  

Det är chauffören som har det yttersta ansvaret för elevernas säkerhet under resan och därmed även 

denne som avgör om skjutsen kan köras eller inte. Om skjuts måste ställas in, till exempel av 

trafiksäkerhetsskäl vid svårt vinterväglag, kontaktar berörd entreprenör så snart som möjligt 

Länstrafiken och skolskjutsansvarig. Berörda skola/skolor meddelas av skolskjutsansvarig.  

 

Skolskjutstider  

Rätt till skolskjuts gäller till och från de klockslag som skolan börjar respektive slutar.  

Skolskjutsen lämnar eleverna före ordinarie skolstarttid och hämtar efter ordinarie sluttid. Dessa 

tider behöver inte sammanfalla med lektionsstart/lektionsslut för den enskilde eleven. Väntetider 

kan uppstå.  

 

Skolkort 

De elever som är skolskjutsberättigade och åker med Länstrafikens linjenät erhåller skolkort för ett 

läsår i taget. Skolkortet gäller för två resor per dygn. Skolkortet gäller även under sport- påsk- och 

höstlov. Däremot gäller det inte under jullov, sommarlov eller helgdagar som infaller måndag till 

fredag. Skolkortet gäller inte i nattrafik. Kortet är personligt. 

Vid förlust av kort eller förstört kort får elev i årskurs 7-9 betala 100 kronor och elev i årskurs F-6 

betala 50 kronor för ett nytt kort. Faktura skickas hem. Detta gäller inte om kortet är avmagnetiserat 

eller har slutat fungera av teknisk orsak. 

 

Ansvarsfördelningen i samband med skolskjuts  
Vårdnadshavaren har ansvaret till dess att eleven stigit på fordonet.  

Vårdnadshavaren har också ansvar att barnet tränas och förbereds för att klara sin skolväg på ett så 

säkert sätt som möjligt. Detta kan innebära att barnet måste följas till hållplats under en kortare eller 

längre tid innan barnet klarar denna sträcka på egen hand. Vårdnadshavaren ansvarar även för att 

barnet uppför sig väl och följer regler som bland annat innebär att komma till hållplatsen i god tid, 

använda reflexer när det är mörkt och använda säkerhetsbältet i bussen, vilket är ett lagkrav.  
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Chauffören har ansvaret för eleverna under resan och är ansvarig för ordningen i fordonet.  

Skolan har ansvaret när eleven stigit av vid skolan.  

Samma princip gäller vid hemfärd fast då i omvänd ordning.  

 

Försäkringsinformation 

Alla barn, elever, ungdomar och andra grupper inom Alvesta kommuns verksamhetsområde är 

försäkrade. Om ditt barn drabbas av olycksfall och inte kan ta sig fram och tillbaka sin skola kan 

tillfällig transport eventuellt ordnas. Om taxi behövs mellan hemmet och skolan eller verksamheten 

på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste 

framgå under vilken tid taxi beviljats.  

Innan taxiresorna beställs måste Alvesta kommuns försäkringsbolag kontaktas för godkännande. Vid 

skada ska ifylld skadeanmälan sändas till försäkringsbolaget utan dröjsmål på adress angiven på 

Alvestas hemsida. 

Övrig information kring Olycksfallsförsäkringen finns också på Alvesta.se 

 

Skolskjutsreglerna publiceras på kommunens hemsida och ses över var fjärde år eller vid annan 

förändring i verksamheten. 


