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Riktlinje 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Riktlinje för skolskjuts i förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola och 
gymnasiesärskola 
 
Rätten till skolskjuts 
Rätten till skolskjuts regleras i skollagen (2010:800) och omfattar elever i 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola. Kommunen 
har ingen skyldighet att anordna skolskjuts för elever i förskolan, pedagogisk 
omsorg, fritidshem, gymnasieskolan, sameskolan eller specialskolan.  

Bedömning vid skolskjuts 
Huvudregeln vid prövning av skolskjuts är att en elev i skola med offentlig 
huvudman har rätt till skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem och 
till skolan om någon av kriterierna för skolskjuts är uppfyllda. Denna rätt gäller 
dock inte för elever som valt att gå i en annan skola än den som kommunen 
skulle ha placerat eleven på, det vill säga den anvisade skolan, 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. 

Kan kommunen inte erbjuda plats på den närmaste skolan sett till elevens hem 
utgör den skola där eleven i stället placeras på som den anvisade skolan. 

Elever som väljer att gå i en fristående skola inom kommunen kan ha rätt till 
skolskjuts, under förutsättning att skolskjutsen kan ske utan organisatoriska 
eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Kommunen har emellertid ingen 
skyldighet att anordna skolskjuts till fristående skolenheter utanför kommunen. 

Gymnasiesärskola 
För elever i gymnasiesärskolan gäller samma bestämmelser som för elever i 
förskoleklass och grundskola och grundsärskola. I Solna finns en 
gymnasiesärskola som erbjuder individuella program. Därför kan skolskjuts 
beviljas till gymnasiesärskolor med nationella program i närliggande kommuner 
om kriterierna för skolskjuts är uppfyllda. En individuell bedömning görs i 
varje enskilt fall. 
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Skolskjuts vid växelvis boende 
Växelvis boende innebär att en elev bor lika mycket, 50 procent, hos respektive 
vårdnadshavare. Elever med växelvis boende har rätt till skolskjuts under 
förutsättning att båda vårdnadshavarna är folkbokförda i kommunen och att 
något av övriga kriterier är uppfyllda. Är den ena vårdnadshavaren folkbokförd 
i en annan kommun beviljas skolskjuts endast från adressen inom kommunen, 
under förutsättning att adressen inom kommunen är elevens 
folkbokföringsadress och att något av nedanstående kriterier uppfylls.  
 
Skolskjuts vid flytt inom kommunen 
En elev som flyttar inom kommunen har inte rätt till skolskjuts om 
vårdnadshavare låter eleven gå i en annan skola än den som kommunen skulle 
ha placerat eleven på. Detta gäller även om eleven tidigare har beviljats 
skolskjuts. 

Kriterier för skolskjuts  
Rätten till skolskjuts ska prövas utifrån kriterierna: Avstånd mellan hem och 
skola, trafikförhållanden, funktionsnedsättning samt annan särskild omständighet i varje 
enskilt fall.  

Avstånd mellan hem och skola 
Vid prövning av avstånd mellan hem och skola tillämpas följande: 
 
Elever i förskoleklass till och med årskurs 3 minst 2 km 
Elever i årkurs 4 till och med årskurs 6 minst 3 km 
Elever i årskurs 7 till och med årskurs 9          minst 4 km 

Trafikförhållanden 
Om färdvägen mellan hem och skola är klassad som särskild trafikfarlig eller 
riskfylld kan skolskjuts beviljas även om avståndreglerna inte är uppfyllda. En 
individuell bedömning görs i varje enskilt fall. 

Elever med funktionsnedsättning 
Elever med funktionsnedsättning kan ha rätt till skolskjuts även om avståndet 
mellan hemmet och skola inte uppfylls. Funktionsnedsättningen ska, för att 
eleven ska beviljas skolskjuts, innebära att eleven har betydande svårigheter att 
ta sig till och från skolan. Vid prövningen ska elevens behov särskilt beaktas. 
Vid ansökan på grund av funktionsnedsättning ska en beskrivning av elevens 
behov av skolskjuts lämnas och behovet av skolskjuts ska kunna styrkas med 
till exempel ett läkarintyg. En individuell bedömning görs i varje enskilt fall. 
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Annan särskild omständighet  
Skolskjuts kan beviljas när annan särskild omständighet föranleder det. En 
individuell bedömning kring vad som är särskilda omständigheter görs i varje 
enskilt fall. 
 
Elever som bor på exempelvis LSS-boende eller HVB-hem kan beviljas 
skolskjuts mellan hemmet och skolan trots att eleven inte är folkbokförd på 
boendet. Detta under förutsättning att eleven stadigvarande bor på boendet. 
Intyg som styrker att eleven bor stadigvarande på annan adress än elevens 
folkbokföringsadress ska bifogas ansökan. 
 
Resor till och från fritidshemmet 
I skollagen finns det ingen reglerad rätt för en elev att få kostnadsfri skolskjuts 
till och från fritidshemmet, då fritidshemmet inte är en obligatorisk skolform. 
Elever som är inskrivna i fritidshemmet kan dock beviljas resor till och från 
fritidshemmet under förutsättning att fritidshemmet är beläget på samma plats 
som undervisningen sker. I dessa fall kan resor mellan hem och skola ersättas 
med resor mellan hem och fritidshem.  

Skolskjuts i samband med lov och studiedagar 
Rätten till skolskjuts gäller inte under skollov och studiedagar utan avser endast 
för resa mellan hemmet och skolan under skoltid. Elever med 
funktionsnedsättning som är under 12 år och som är beviljade skolskjuts till 
och från skola och fritidshem har dock rätt till skolskjuts till fritidshem under 
skollov och studiedagar. 

Färdsätt vid verkställighet av skolskjuts 
Vid beviljande av skolskjuts används i första hand allmänna 
kommunikationsmedel i form av tillhanda havande av SL-kort. Om det inte är 
möjligt för eleven att åka med kollektivtrafiken kan skolskjutsen i särskilda fall 
genomföras i form av skoltaxi. Det innebär turbundna resor mellan hemmet 
och skolan som samplaneras med andra elever. 
 
Elever som tidigare har beviljats taxi på grund av funktionsnedsättning eller 
annan särskild omständighet kan i vissa fall beviljas skoltaxi ena sträckan och 
SL-kort den andra sträckan Detta med hänsyn till elevens 
funktionsnedsättning, ålder, utveckling eller annan särskild omständighet i syfte 
att främja elevernas utveckling och för att förbereda eleverna för att framöver 
klara sig själva i kollektivtrafiken.  
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Ersättning för SL-kort 
Kommunen ersätter inte förlorat SL-kort. Vårdnadshavare eller elev ansvarar 
för att registrera SL-kortet på SL:s hemsida och får på så sätt tillgång till SL:s 
förlustgaranti. Vårdnadshavare eller elev som på egen hand inhandlat SL-kort 
kompenseras inte av kommunen. Kommunen prövar rätten till skolskjuts och 
beviljas eleven SL-kort hämtas detta ut av sökande i Solna stads Kontaktcenter.  
 
Skolskjuts vid olycksfall 
Om olyckan är framme och en elev behöver skoltaxi för att ta sig till och från 
skolan ska vårdnadshavare i första hand kontakta sitt försäkringsbolag.  
 
Täcker försäkringsbolaget inte kostnaden för skoltaxi vid olycksfall, kontaktar 
vårdnadshavare Stockholmsregionens Försäkring AB (SFR) och gör en 
skadeanmälan. För barn och ungdomar under 18 år görs anmälan av 
vårdnadshavare. 
 
Uppsök läkare som är ansluten till Försäkringskassan. Spara samtliga kvitton. 
Om en elev har behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet ska 
detta vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Innan taxi beställs ska 
skaderegleringsbolaget kontaktas för bekräftelse. Intyget insändes tillsammans 
med skadeanmälan.  
 
Skadeanmälan kan göras direkt på SRFs hemsida, www.srfab.net eller skickas 
per post till: 
 
SRF 
Box 16250 
103 24 Stockholm 
 
E-post: skador@srfab.net 
Telefon: 08-412 97 40 
 

 

 

http://www.srfab.net/
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