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RIKTLINJERNAS KARAKTÄR 
 

Utöver lagar, förordningar, förarbeten och vägledande rättsfall styrs kommuners 

hantering av ett flertal frågor av lokala riktlinjer och regler. Då lagregleringen 

ofta inte är uttömmande lämnas kommuner utrymme att utforma sina egna 

rutiner och riktlinjer inom ramen för gällande lagbestämmelserna. Dessa 

riktlinjer gäller för hantering och organisering av kommunens skolskjutsar, 

elevresor och handläggning av inackorderingsstöd. 

 
 

SKOLSKJUTS 
 

Skolskjutsen ska prioritera att följa timplan och tillgodose goda pedagogiska 

möjligheter.  

 

 

Rätt till skolskjuts  
 

Elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola med offentlig 

huvudman har enligt skollagen 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 

(skollagen 10 kap 32 §, 11 kap 31 § och 18 kap 30§).  

 

För elever i förskoleklass finns ingen lagstadgad skyldighet för kommunen att 

svara för skolskjuts men det är skäligt att de får skolskjuts på samma sätt som 

elever i grundskolan. 

 

Skolskjuts erhålls till skolan med utgångspunkt från elevens 

folkbokföringsadress. 

 

 

Rätt till skolskjuts - om eleven väljer en annan skola än 

placeringsskolan 
 

De elever som väljer att gå i en annan grundskola i Färgelanda Kommun, 

kommunal eller fristående, än den kommunen skulle placerat eleven i 

(placeringsskolan), har endast rätt till skolskjuts om det kan ske utan 

organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen (skollagen 10 kap 

32 § 2 stycket). 
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Detsamma gäller för elever som väljer en kommunal skola i en annan kommun. 

Rätt till skolskjuts föreligger aldrig för elever som väljer att gå i en fristående 

grundskola i en annan kommun.  

 

Elev som byter folkbokföringsadress och upptagningsområde men väljer att gå 

kvar i samma skola har inte automatiskt rätt till skolskjuts.  Eleven kan dock 

efter ansökan beviljas skolskjuts om det inte medför några ekonomiska eller 

organisatoriska svårigheter för kommunen.  

 

För gymnasiesärskoleelever jämställs den valda skolan med elevens 

placeringsskola.  

 

 

Avstånd 

 

Avstånd till skola eller skolskjutshållplats som berättigar till skolskjuts grundas 

på vad som är rimligt avstånd att gå eller cykla och vad som är rimligt 

föräldraansvar ifråga om att vid behov följa barnet till skolan eller hållplatsen.  

Rätt till skolskjuts innebär inte att skjuts måste utgå från bostadsadressen till 

skolan. 

 

Vid beräkning av avståndet från bostaden till skolan eller busshållplatsen väljs 

den kortaste användbara vägen. Avståndet mäts från bostadsfastighetens 

närmaste tomtgräns till skolans närmaste tomtgräns eller busshållplatsen. Vägar 

och utmärkta gång- och cykelbanor används för att fastställa avståndet. 

Kommunen använder ett webbaserat verktyg för samtliga mätningar. 

 

För att ha rätt till skolskjuts måste eleven ha längre avstånd till skolan än vad 

som anges i tabellen nedan. Det maximala avståndet till hållplats kan också ses i 

tabellen. 

 

Elevens ålder  Avstånd till skola Avstånd till hållplats 

Elever i förskoleklass – skolår 3 1,5 km  1 km 

Elever i skolår 4-6  2 km  2 km 

Elever i skolår 7-9  *)  3,5 km    3,5 km 

 

*) Under vinterhalvåret (15/10-15/3) gäller s.k. vintertidtabell som innebär att 

det maximala avståndet till hållplats och skola för elever i skolår 7-9 är 2 km. 
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Avståndsgränserna för rätt till skolskjuts gäller oavsett var man bor i 

kommunen. 

 

 

Trafikförhållanden 

 

Trafikmiljöer där fordon och barn vistas innebär alltid risker men vissa 

trafikmiljöer är förbundna med större risker än andra, vilket ska vägas in vid 

bedömning av huruvida elev ska beviljas skolskjuts. 

 

 

Funktionshinder  

 

Elev med funktionshinder kan få kostnadsfri skolskjuts utan hänsyn till avstånd. 

Behovet av skolskjuts ska styrkas med ett läkarintyg. En bedömning av om 

funktionshindret påverkar elevens möjlighet att ta sig till skolan, kommer att 

göras. Det ankommer på eleven och dess vårdnadshavare att presentera ett 

relevant underlag för bedömningen. 

 

 

Annan särskild omständighet 

 

Ibland förekommer det andra särskilda omständigheter utöver de ovannämnda 

som efter individuell prövning berättigar eleven till skolskjuts. 

 

Skolskjuts p.g.a. orsaker som trafikförhållanden, funktionshinder eller annan 

särskild omständighet beslutas av myndighetsnämnden. 

 

 

Skolskjuts vid växelvis boende  

 

För elever inom Färgelanda kommun som ansöker om skolskjuts p.g.a. växelvis 

boende ska individuella prövningar göras. Sammanfattningsvis gäller följande: 

 

- Kommunen är inte skyldig att anordna skolskjuts mellan olika kommuner. 
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- Vid växelvis boende prövas rätten till skolskjuts från båda 

vårdnadshavarnas adresser, till anvisad skola (placeringsskola) mot 

bakgrund av gällande grundkriterier. Elevens placeringsskola bestäms 

utifrån folkbokföringsadressen. 

 

- Kommunens skyldighet att pröva behovet av skolskjuts förutsätter att det 

är fråga om ett växelvis boende, ett fast arrangemang som är förankrat i 

lagstiftningen. 

 

- Behovet av skolskjuts ska också prövas från en icke-vårdnadshavares 

adress i vissa fall, nämligen när det är fråga om sådant boende som enligt 

praxis kan vara s.k. varaktigt boende. 

 

- Skyldigheten att pröva behov av skolskjuts gäller i princip endast när 

barnet bor lika mycket hos både föräldrarna.  

 

 

Ansökan om skolskjuts 

 

De elever i grundskola och i grundsärskola som går i anvisad skola samt 

uppfyller avståndskraven enligt riktlinjerna erhåller skolskjuts. I dessa fall 

behöver vårdnadshavare inte lämna någon ansökan om skolskjuts.  

 

Skolskjuts av andra orsaker som trafikförhållanden, funktionshinder hos elev, 

annan särskild omständighet, val av skola samt växelvis boende, kan beviljas 

efter individuell prövning. Ansökan görs inför varje läsår och ska skickas in till 

skolskjutshandläggaren senast 31/3 inför kommande läsår. 

 

 

Väntetider och restider 

 

Skolskjutstiderna utgår från skolans ramtider. 

 

Den sammanlagda väntetiden per dag bör inte överstiga 40 minuter. Med 

väntetid avses tiden mellan skolskjutsens ankomst till skolan och skoldagens 

start, samt tiden mellan skoldagens slut och skolskjutsens avgång.  
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Den sammanlagda restiden per dag ska inte överstiga 120 minuter för elever i 

årskurs F-6. 

 

För växelvis boende kan dock väntetiderna samt restiderna för resor till och från 

sekundäradressen, bli längre än vad som annars tillåts enligt dessa riktlinjer. 

Samma sak gäller om någon annan särskild omständighet föreligger. 

 

 

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 

 

Barn som är inskrivet i barnomsorg har inte rätt till skolskjuts för resa till eller 

från förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. 

 

 

Sittplats 

 

De elever som åker med kommunens upphandlade skolskjutsar ska vara 

garanterade sittplats i bussen. 

 

 

Specialregler 

 

Transport till och från skolan erhålles för elev som på grund av tillfälligt 

funktionshinder är i behov av transport under kortare tidsperiod efter operation 

och liknande. Behovet av transport ska styrkas med läkarintyg. 

 

Elev som behöver transport med anledning av skada ersätts direkt av det 

försäkringsbolag där samtliga elever är försäkrade. Skadeanmälningsblankett 

finns på respektive skola. Förälder beställer själv taxitransport efter kontakt med 

försäkringsbolaget. 

 

 

Ansvarsfördelning före-under-efter skolskjutsen 

 

Kommunen, aktuell skola, entreprenören, föraren, vårdnadshavare och elever 

har alla del i ansvaret under resan mellan bostaden och skolan. 
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Före transporten till skolan 

Vårdnadshavaren ansvarar för eleven: 

 på vägen mellan bostaden och hållplatsen/ uppsamlingsplatsen 

 under väntetider på hållplatsen/uppsamlingsplatsen till dess att eleven 

stiger på buss eller i taxi. 

 

Efter transporten från skolan 

Vårdnadshavaren ansvarar för eleven: 

 från det att eleven stiger av bussen/taxin på väg hem från skolan. 

 

Vårdnadshavaren ska se till: 

 att eleven kommer i god tid till hållplatsen/uppsamlingsplatsen. 

 att eleven förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt 

som möjligt. 

 

Om eleven är försenad till den ordinarie turen beviljas inte någon extra tur. 

Vårdnadshavare ansvarar vid dessa tillfällen för att eleven kommer till skolan. 

 

Under transporten 

Under transporten är det entreprenören/föraren som ansvarar för eleverna och att 

gällande trafikbestämmelser följs. Föraren meddelar skolskjutshandläggaren om 

ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten. Eleverna ska följa 

föreskrivna regler, till exempel bältesanvändning. 

 

Vid skolan 

När eleven anländer till skolans område är det skolans personal som ansvarar för 

tillsyn. Detsamma gäller vid hemfärd efter skoldagens slut. 

 

 

Vid extrema förhållanden 

 

Vid vissa extrema förhållanden såsom oframkomligt väglag, naturkatastrofer 

eller andra extraordinära omständigheter kan kommunen inte garantera att 

skolskjuts kan utföras i enlighet med vad som beslutats. I dessa fall utgår inte 

ersättning till eleven och dennes vårdnadshavare.  
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Ändrade förhållanden 

 

Vid ändrade förhållanden, exempelvis byte av skola eller folkbokföringsadress, 

ska elevens vårdnadshavare omedelbart meddela skolskjutshandläggaren.  

 

Beslut om skolskjuts fattas för ett läsår i taget. Om de omständigheter som legat 

till grund för skolskjutsbeslutet förändras, kan kommunen ändra beslutet. 

Elevens vårdnadshavare ska omedelbart meddela skolskjutshandläggaren om 

omständigheterna förändrats. 

 

Övrigt 

 

Resor till aktiviteter inom undervisningens ram, utöver avtalet, ombesörjes av 

resultatenheten för skolan. 

 

 

ELEVRESOR FÖR GYMNASIEELEVER  
 

 

Busskort 

 

Gymnasieelever som har 6 km eller längre väg mellan bostad och skola, eller 

mellan bostad och närmaste busshållplats, har rätt till busskort eller kontantstöd 

(se nedan). Denna rätt gäller till och med det första kalenderhalvåret det år då 

den studerande fyller 20 år. Med bostad menas den adress där eleven är 

folkbokförd. Även elever i fristående skolor kan ansöka om 

busskort/kontantstöd. 

 

 

Kontantstöd 

 

Gymnasieelever som är berättigade till busskort kan i stället välja en ersättning i 

form av s.k. kontantstöd. Ersättningen motsvarar priset för ett skolkort-

basversion med områdesladdning ”Flerkommun-ungdom”. Kontantstödet 

utbetalas fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen. 

Utbetalning sker sista bankdagen i månaderna september till och med maj. 

Beloppet sätts in på det bankkonto som anges i ansökan. 
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INACKORDERINGSSTÖD FÖR ELEVER I  

GYMNASIESKOLA/GYMNASIESÄRSKOLA 
 

 

Inackorderingsstöd är ett ekonomiskt bidrag till elever i 

gymnasieskola/gymnasiesärskola som till följd av lång resväg behöver 

inackordera sig på studieorten. Bidraget ersätter en del av kostnaderna för 

boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet 

(folkbokföringsadressen).  

 

Kommunala gymnasieskolor/gymnasiesärskolor 

- För att få inackorderingsstöd krävs att avståndet mellan bostad och 

studieort är minst 60 km eller att avståndet till närmaste bussförbindelse 

är minst 6 km. 

- Inackorderingsstöd utgår till och med första halvåret det år man fyller 20 

år. 

- Inackorderingsstödet utbetalas fyra månader på höstterminen och fem 

månader på vårterminen. Utbetalning sker sista bankdagen i månaderna 

september till och med maj. Beloppet sätts in på det bankkonto som anges 

i ansökan. 

- Till elev som beviljats inackorderingsstödet utbetalas ett belopp per 

månad motsvarande 1/30 av prisbasbeloppet. 

- Den som har kontantstöd/busskort kan inte samtidigt få 

inackorderingsstöd. 

- För att inackorderingsstöd ska beviljas krävs att eleven är folkbokförd i 

Färgelanda kommun. 

- Med ansökan om inackorderingsstöd ska en kopia på hyresavtalet bifogas. 

- Ansökan om inackorderingsstöd vid särskilda skäl prövas och beslutas av 

myndighetsnämnden.  

 

Fristående gymnasieskolor/ gymnasiesärskolor 

Elever som studerar på fristående gymnasieskolor/gymnasiesärskolor söker 

inackorderingsstöd hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).  
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Inackorderingsstöd vid frisökning 

Elever har möjlighet att söka en gymnasieutbildning utanför Fyrbodals 

gymnasieskolor även om samma utbildning erbjuds i samverkansområdet, en så 

kallad frisökning. En sådan behörig sökande tas emot i mån av plats 

(andrahandsmottagning) efter beslut av anordnarkommunen. I första hand ska 

alla behöriga sökande tas emot i anordnarkommunen eller samverkansområdet 

och sökande från andra kommuner som inte erbjuder denna utbildning.  

Inackorderingsstöd beviljas inte till elever som är andrahandsmottagna.  

 

Inackorderingsstöd vid riksintag 

Elever som är antagna i första hand till en riksrekryterande utbildning eller 

riksrekryterande idrottsutbildning har rätt till inackorderingsstöd (under 

förutsättning att övriga villkor är uppfyllda). 

 

Studier vid Nuntorps Naturbruksgymnasium 

Elever som studerar vid Nuntorps Naturbruksgymnasium kan beviljas 

inackorderingsstöd även om avståndsgränsen mellan hemmet och 

skolan/närmaste bussförbindelse inte är uppfylld (under förutsättning att övriga 

villkor är uppfyllda).  

 

 

Ansökan  

 

För att erhålla busskort, kontantstöd eller inackorderingsstöd ska en ansökan 

lämnas till medborgarkontoret inför varje nytt läsår. Ansökan ska göras på 

särskild ansökningsblankett.  

 

  

Ändrade förhållanden 

 

Elev som beviljats busskort och avbryter utbildningen eller ändrar 

folkbokföringsadress så att denne inte längre är berättigad till resor, ska 

omedelbart återlämna busskortet till medborgarkontoret för att inte bli 

ersättningsskyldig. 
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Elever som har beviljats kontantstöd eller inackorderingsstöd ska omedelbart 

meddela skolskjutshandläggaren om utbildningen avbryts eller 

folkbokföringsadressen ändras, samt om inackorderingsförhållandena ändras 

mot vad som angivits i ansökan. 

 

Den som tar emot bidrag på felaktiga grunder blir återbetalningsskyldig. 

 

 

Överklagande 

 

Beslut om skolskjuts kan överklagas på två olika sätt, antingen med 

förvaltningsbesvär eller genom laglighetsprövning. 

 

Vilka beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär framgår av 28 kap. 

skollagen. T.ex. beslut om elevens rätt till skolskjuts till placeringsskolan kan 

överklagas genom förvaltningsbesvär. Vid förvaltningsbesvär prövar domstolen 

så väl lagligheten som lämpligheten av beslutet. 

 

Förvaltningsbesvär utesluter laglighetsprövning. Om det inte finns någon 

särskild bestämmelse om överklagande i 28 kap skollagen så kan ett beslut 

överklagas genom laglighetsprövning. Laglighetsprövning är en begränsad form 

av överklagande som innebär att domstolen undersöker om kommunen har fattat 

beslutet enligt de lagar som gäller. Domstolen prövar däremot inte om beslutet 

är lämpligt. Beslut om skolskjuts till självvald skola eller till fristående skola 

överklagas genom laglighetsprövning. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


