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Regler och rutiner för 

skolskjuts i Strömstads kommun 

1. Förutsättningar 

Kommunen är enligt skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i 
grundskolan och särskolan.  

Vid beslut om skolskjuts ska hänsyn tas till: 
• färdvägens längd  
• trafikförhållanden  
• funktionshinder hos elev 
• annan särskild omständighet  

Kommunen beslutar om vilka avståndsregler som ska gälla. 

2. Ansvar 

2.1. Vårdnadshavarens ansvar  

• Ansöker om ordinarie skolskjuts läsårsvis via kommunens e-tjänst. 

• Ansöker om skolskjuts vid växelvis boende. Ansökan görs läsårsvis via 
kommunens e-tjänst 

• Ansöker om skolskjuts av särskild omständighet. Ansökan görs läsårsvis via 
blankett som finns på kommunens web. 

• Vårdnadshavaren ska i god tid meddela om elevens skolskjuts ska avbokas. 
Gäller i de fall elever med växelvis boende eller som av särskild omständighet 
åker taxi. 

• Ansvarar för att eleven kommer i tid till morgonskjutsen. (Om eleven missar 
sin skolskjuts har vårdnadshavaren ansvar för att eleven kommer till skolan) 

• Vårdnadshavaren har skyldighet att uppmana sina barn att använda bälte i 
bussen 

• Ansvarar för att eleven förbereds och tränas på att klara av sin skolväg på ett 
så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att barnet följs till skola eller 
hållplats under så lång tid som behövs för att det ska klara att gå till och från 
skolan/hållplatsen på egen hand. 

• Om en elev stängs av från skolskjuts är det vårdnadshavarens ansvar att 
eleven kommer till och från skolan under avstängningstiden 

• Om skolskjutsen är inställd är det vårdnadshavarens ansvar att eleven 
kommer till och från skolan 

• Efter skolans slut skall kommunen anses aktivt ha överlämnat ansvaret till 
vårdnadshavaren när elev på överenskommen tid går från skolan eller när elev 
stiger av skolskjutsen. 
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2.2. Bussföretagets ansvar 

• Bussföretaget ser till att kommunens riktlinjer efterföljs. Om ordningen i 
fordonet inte fungerar ska transportören omedelbart kontakta rektor eller 
skolskjutsansvarig för att tillsammans åtgärda problemen. 

• Det är bussföretaget som har ansvaret för att eleverna använder bälte eller 
annan skyddsutrustning, att barnen stiger på och släpps av på ett säkert sätt. 

• Busschauffören ska uppmana och påminna eleverna att använda bälte och 
förvissa sig om att alla elever tagit på sig bältet innan skolbussen kör iväg. Om 
busschauffören vid upprepade tillfällen har problem med att få elever att 
använda bältet ska denne kontakta rektor eller skolskjutsansvarig som i sin tur 
kontaktar vårdnadshavarna.  

2.3. Skolans ansvar 

• Målsättningen är att respektive klasslärare/mentor eller annan personal vid 
läsårets början, i samarbete med berörda representanter för entreprenörer 
och kollektivtrafik, gör en särskild genomgång med elever som åker skolskjuts 

• Genomgången ska omfatta trafiksäkerhets- och ordningsregler vid hållplats, 
vid på- och avstigning, under färd samt vid förflyttning till och från fordonet.  

3. Vem är berättigad till skolskjuts? 

Elever i årkurs F-9 och särskola, vars hemkommun är Strömstads kommun, har rätt till 
skolskjuts enligt följande:  

• Generellt gäller att utgångspunkten vid bedömningen av rätten till skolskjuts är 
elevens folkbokföringsadress och av kommunen anvisad skola. 
Skolskjuts beviljas normalt för ett läsår om inlämnad ansökan i e-tjänsten 
beviljas utifrån förutsättningarna, se punkt 1 ovan. 

• Avståndsregler  

Elever har rätt till skolskjuts från busshållplatsen/påstigningsplatsen om 
avståndet mellan folkbokföringsadressen och anvisad kommunal skola 
överstiger nedan angivna kilometergränser.  

När det gäller avståndet mellan folkbokföringsadress och 
busshållplats/påstigningsplats är avstånden riktlinjer, vilket innebär att 
skolskjutsansvarig alltid gör en individuell prövning utifrån rådande väg- och 
trafikförhållanden. Det kan innebära att avståndet mellan folkbokföringsadress 
och busshållplats/påstigningsplats i vissa fall överstiger angivna kilometerantal. 

Riktvärden för avståndet mellan folkbokföringsadress och skolan: 
Årskurs Antal kilometer 
Årskurs F – 3   2 kilometer 
Årskurs 4 – 6   3 kilometer 
Årskurs 7 – 9   4 kilometer 
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Riktvärden för avståndet mellan folkbokföringsadress och 
busshållplats/påstigningsplats: 
Årskurs Antal kilometer 
Årskurs F – 3   2 kilometer 
Årskurs 4 – 6   3 kilometer 
Årskurs 7 – 9   4 kilometer 

• Lämplig påstigningsplats bestäms av förvaltningen i samråd med 
busschaufförerna. 

4. Sammanhållet bostadsområde 

Elever boende i sammanhållet bostadsområde behandlas lika vad gäller rätten till 
skolskjuts. 

I och med att avståndet till skola respektive till påstigningsplats varierar inom ett 
sammanhållet bostadsområde beräknas avståndet från den del som ligger närmast 
skolan/påstigningsplatsen. 

Av kommunen anvisade bussturer (skolskjutsturer) ska användas för resor mellan 
skolan och uppsamlingspåstigningsplatsen. 

5. Begräsningar 

Elever inom fritidshemsverksamhet är inte berättigade till skolskjuts. 

6. Färdbevis - skolkort  

Samtliga elever som är berättigade till skolskjuts ska ha giltigt färdbevis. Färdbevisen 
erhålls från skolan i samband med läsårsstart. 

Färdbeviset gäller för höst- och vårtermin. Färdbeviset gäller dagtid 04.00-19.00 

6.1. Stulna eller borttappade skolkort 

Stulna eller borttappade skolkort anmäls till skolexpeditionen som spärrar kortet. 
Ett nytt kort beställs av skolexpeditionen mot en kostnad av 100 kronor.  

6.2. Skadade/felaktiga skolkort 

Om ett skolkort inte fungerar i kortläsaren på fordonet, skall eleven ta kontakt 
med föraren som tar hand om kortet. Föraren skall ge eleven ett kvitto som skall 
lämnas till skolexpeditionen för att få ett nytt kort. Eleven kan använda del av 
kvittot som tillfälligt färdbevis under maximalt 7 dagar.  

Ersättningskort beställs av skolexpeditionen och erhålles inom 7 dagar utan 
kostnad. 



6 
 

7. Trafikförhållanden 

Oavsett ovan nämnda avståndsregler kan skolskjuts beviljas om gång- eller cykelvägen 
bedöms vara trafikfarlig. Bedömning görs av skolskjutsansvarig i samråd med 
vägansvarig. 

Som vägledande princip anses riksvägar med tillåten hastighet över 50 km/h med 
genomfartstrafik och hög trafikintensitet som olämpliga att trafikera för elever upp till 
och med årskurs 6. För dessa elever kan därför beviljas skolskjuts utan hänsyn till 
avståndsreglerna.  

Skolskjuts kan anordnas även om andra särskilda trafikfarliga omständigheter 
föreligger. 

8. Val av annan skola än den som kommunen anvisat 

Elev som väljer att gå i annan skola än den kommunen anvisat och är i behov av 
skolskjuts, får själv ombesörja att han/hon kommer till skolan då kommunen inte har 
skyldighet att anordna sådan skolskjuts. 

9. Gemensam vårdnad och Växelvis boende 

Skolskjuts kan beviljas vid gemensam vårdnad om eleven har ett växelvis boende hos 
båda vårdnadshavarna.  Med växelvis boende menas att boendet sker i lika stor 
omfattning i båda hemmen, det vill säga eleven har två likvärdiga hem. 

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda: 

• Det föreligger gemensam vårdnad om eleven, De båda vårdnadshavarna är 
folkbokförda på de adresser skolskjutsen söks från  

• Båda vårdnadshavarnas folkbokföringsadresser finns inom Strömstad kommun 

• Eleven går i den av kommunen anvisade skolan 

• Ansökan görs läsårsvis via kommunens e-tjänst 

Elev som valt annan skola (kommunal eller friskola) än den anvisade inom kommunen 
är inte berättigad till skolskjuts. 

10. Särskild skolskjuts 

Särskild skolskjuts med skoltaxi eller skolskjuts i barn- och utbildningsnämndens  egen 
regi kan erbjudas om ordinarie bussturer inte kan användas på grund av att: 

1. eleven har permanenta funktionshinder som påverkar förmågan att resa på detta 
sätt, eller 

2. det föreligger andra särskilda omständigheter som vårdnadshavaren beskriver i 
ansökan 

Ansökningsblankett kan hämtas på kommunens webbplats: www.stromstad.se 

Samåkningslösningar eftersträvas i största möjliga mån när det gäller särskild 
skolskjuts. 
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11. Tillfälliga funktionshinder 

Tillfälliga funktionshinder berättigar inte till skolskjuts. Elev som behöver skolskjuts till 
skolan på grund av olycksfall kan ersättas genom kommunensolycksfallsförsäkring*. 
Vårdnadshavaren ansöker om ersättning från försäkringsbolaget efter kontakt med 
försäkringsbolaget 

*https://www.stromstad.se/barnochutbildning/forsakringar.4.b5400fe1453b28b6b71
aae3.html 

12. Ändrade förhållanden 

Ändrade förhållanden, till exempel flytt, som medför att rätten till skolskjuts påverkas  

ska anmälas omgående till skolskjutshandläggare för åtgärd. Eventuellt färdbevis ska 
återlämnas till skolan och särskild skolskjuts ska avbokas. Sker inte detta inom rimlig 
tid debiteras eleven/vårdnadshavaren för utgivet färdbevis. 

13. Avbokning av särskild skolskjuts 

Vid sjukdom eller annan tillfällig avbokning av särskild skolskjuts ska entreprenören 
kontaktas omgående.  

För icke avbokad särskild skolskjuts, så kallad bomresa, uttas en avgift på 250 kronor 
per resa. 

14. Force Majeure 

Vid force majeure kan skolskjutsen inte garanteras. Som exempel kan nämnas 
oframkomligt väglag, naturkatastrofer, andra yttre omständigheter, arbetskonflikt, 
krig, mobilisering, beslag, myndighetsbestämmelser, uppror, upplopp med mera. 
Någon ersättning för utebliven skolskjuts på grund av force majeure medges inte.  

15. Rätt att överklaga kommunala skolskjutsbeslut 

Enligt skollagens 28 kapitel § 5 punkt 5. kan vårdnadshavare överklaga ett kommunalt 
skolskjutsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol.  
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Bilaga 
Tillämplig lagtext 
Det är följande paragrafer i Skollagen som i huvudsak behandlar reglerna kring skolskjuts:  

Skollag (2010:800) 

10 kap. Grundskolan  

Skolskjuts i hemkommunen    

32 § Elever i grundskola 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. 

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. 

Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas. 

Skolskjuts i en annan kommun än hemkommunen    

33 § En elev som med stöd av 25 § går i en annan kommuns grundskola och som på grund 
av skolgången måste övernatta i den kommunen har rätt till skolskjuts mellan den 
tillfälliga bostaden och den plats där utbildningen bedrivs under samma förutsättningar 
som gäller för elever som är hemmahörande i kommunen. 

Den kommun som anordnar utbildningen ska ombesörja att skolskjuts anordnas enligt 
första stycket. Kommunens kostnader för detta ska ersättas av elevens hemkommun. 

11 kap. Grundsärskolan  

Skolskjuts i hemkommunen    

31 § Elever i grundsärskola 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. 

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 
grundsärskola med stöd av 25 eller 26 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska 
eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. 

Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas. 

Skolskjuts i en annan kommun än hemkommunen    

32 § En elev som med stöd av 25 § går i en annan kommuns grundsärskola och som på 
grund av skolgången måste övernatta i den kommunen har rätt till skolskjuts mellan den 
tillfälliga bostaden och den plats där utbildningen bedrivs under samma förutsättningar 
om gäller för elever som är hemmahörande i kommunen. 

Den kommun som anordnar utbildningen ska ombesörja att skolskjuts anordnas enligt 
första stycket. Kommunens kostnader för detta ska ersättas av elevens hemkommun. 

28 kap. Överklagande 

Överklagande till allmän förvaltningsdomstol 
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Beslut av kommun eller landsting    

5 § Beslut av en kommen eller landsting för överklagas hos allmän förvaltningsdomstol i 
fråga om […] 
5. skolskjuts enligt 10 kap. 32 § första stycket, 10 kap. 33 § första stycket, 11 kap. 31 § 
första stycket, 11 kap. 32 kap. första stycket, 18 kap. 30 § första stycket eller 18 kap. 31 § 
första stycket […] 

Utdrag ur Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning TSVFS 1988:17 

4. Undervisning, ordning 

Vid läsårets början bör hållas särskild genomgång med de elever som färdas till och från 
skolan med skolskjuts. Genomgången bör omfatta trafiksäkerhets- och ordningsregler vid 
hållplats, vid på- och avstigning, under färden samt vid förflyttning till och från fordonet. 
Vidare bör lämnas råd och anvisningar om åtgärder och uppträdande i samband med 
eventuell olycka. 


