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1. Allmänna lagkrav
Det finns ett antal regelverk som styr skolskjutsar, dels är det reglerat i skollagen, dels i
kommunförbundets, Sveriges kommuner och landstings (SKL), rekommendationer och i
Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning (TSVFS) samt i lokala beslut för Östra
Göinge kommun.
1.2 Rätt till skolskjuts
I skollagen (2010:800) finns bestämmelser om rätten till skolskjuts (10 kap. 32§, 11 kap. 31§,
18 kap. 30§).
Elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola med offentlig huvudman 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.
Östra Göinge kommun ger även barn i förskoleklass samma rätt till skolskjuts som på detta
sätt tillkommer elever enligt skollagen.
Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där
kommunen annars skulle ha placerat dem 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. Samma regelverk gäller också för fristående
grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola med stöd av skollagen 10 kap.
40 §, 11 kap. 39 § och 18 kap. 35 §.
1.3 Överklagande
28 kap. 5 § punkt 5 (Skollagen 2010:800). Beslut av kommun eller landsting får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol i fråga om punkt 5: skolskjuts enligt 10 kap 32 § första
stycket, 10 kap 33 § första stycket, 11 kap 31 § första stycket, 11 kap 32 § första stycket, 18
kap 30 § första stycket eller 18 kap 31 § första stycket.
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2. När sker skolskjuts
Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut.

3. Färdvägens längd – elevens ålder
Skolskjuts anordnas för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och
gymnasiesärskola vilka har ett avstånd mellan hemmet och skolan eller mellan hemmet och
hållplatsen som överstiger nedanstående avstånd.
 förskoleklass
2 km
 årskurs 1-6
2 km
 årskurs 7-9
3 km
 gymnasiesärskolan
3 km
Kommunen kan besluta att elever boende i ett sammanhållet bostadsområde ska behandlas
lika även om de som bor längst bort har längre till skolan än vad grundreglerna anger.
Skolskjuts beviljas inte när bostaden och skolan finns inom samma tätort.
3.1 Färdvägens längd - bostad och folkbokföringsadress
Östra Göinge kommun använder sig av ett skolskjutsprogram i vilket avståndet mäts från
folkbokföringsadressen eller vistelseadressen till placeringsskolans skolskjutshållplats. I det
fall eleven bor växelvis hos vårdnadshavarna mäts rätten till skolskjuts från båda bostadsadresserna separat. Detta gäller dock bara i det fall båda vårdnadshavarna är bosatta inom
kommunens gränser. Färdvägen är den kortaste gång- eller cykelväg mellan bostad och skola.
3.2 Skolskjuts årskurs 7-9
För elever i årskurs 7-9 ska i första hand linjetrafik användas.
Om linjetrafik inte kan användas på grund av nedanstående skäl kan kommunal anordnad
skolskjuts, i enlighet med Skollag 2010:800 10 kap, 32 § beviljas. Med kommunal anordnad
skolskjuts avses fordon som inte ingår i ordinarie linjetrafik.
Skäl:
* elevens funktionshinder
* linjetrafik saknas
* avstånd mellan bostad och linjetrafikens hållplats överstiger 3 km
* det föreligger särskilda skäl

4. Inställd skolskjuts
Om skolskjutstransporten inte kan genomföras på ett trafiksäkert sätt på grund av väderlek,
vägens skick eller andra liknande skäl ska den ställas in. Det är kommunens skyldighet att
informera vårdnadshavare på ett för tillfället lämpligt sätt.

5. Tillämpningsföreskrifter
Kommunstyrelsen ska utfärda tillämpningsföreskrifter som krävs i anslutning till
dessa skolskjutsregler.
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