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Riktlinjer för skolskjutsar i Vimmerby kommun 

Inledning 
Rätten till skolskjuts regleras utifrån följande lagar och förordningar: 

Grundskolan  Skollagen (2010:800) 10 kap 32-33, 40§§,  

Grundsärskolan Skollagen (2010:800) 11 kap 31,39 §§,  

Gymnasiesärskolan Skollagen (2010:800) 19 kap 20-21, 28 §§. 

Skolskjutsars anordnande regleras i SFS 1970:340 samt TSVVFS 1988:17. 

Kommunens skyldighet och ansvar. 
Kommunen är enligt skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för grundskolans elever 
om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos elev eller 
annan särskild omständighet. 

För barn i förskoleklass föreligger ingen skyldighet för kommunen att anordna skolskjuts, utan 
detta är ett frivilligt åtagande från kommunen. 

Definitioner 
Med skolväg avses kortast användbara väg mellan bostaden och skolan. (även gång- och 
cykelväg) 

Med bostad avses tomtgräns och med skola avses tillfart till skolområde. 

Rätt till skolskjuts 

För att beviljas kostnadsfri skolskjuts skall vägen mellan bostaden där eleven är folkbokförd och 
skolan överstiga för  

Förskoleklass, åk 1-3 2 km 

åk 4-9  3 km  

Rätten till skolskjuts innebär inte med automatik skjuts från bostaden till skolan. Skolskjutsens 
färdväg avgör var elev skall stiga på/av. Eleven får själv ta sig till anvisad på/avstigningsplats. 
Ovanstående avstånd är de avstånd som elev maximalt måste vara beredd att ta sig till hållplats. 

För elev som väljer att gå i annan skola än den kommunen normalt skulle ha anvisat anordnas 
skjuts endas i det fall det inte innebär någon merkostnad eller organisatorisk svårighet för 
kommunen. 

Elev som flyttar har enligt skollagen rätt att gå kvar i skolan läsåret ut respektive sista läsåret. Elev 
som flyttar till annans skolas upptagningsområde har ej rätt till skolskjuts annat än vad som gäller 
i stycket ovan 
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Om Kommunstyrelsen ur trafiksäkerhetssynpunkt bedömer skolväg som påtagligt riskfylld kan 
skolskjuts beviljas även om ovanstående avståndsgränser ej uppfylles.  

Likformighet 

Kommunstyrelsen har möjlighet att fastställa att likformighet ska gälla när det gäller rätten till 
skolskjuts för barn/elever boende i ett väl avgränsat bostadsområde. Härvid kan de i punkt 3 
angivna avstånd som elev själv får ta sig till skola/hållplats avvika.  

I Vimmerby tätort betraktas alla skolor som en enhet ur skolskjutshänseende. Avståndet mellan 
hem och skola mäts dock till den skola som ligger närmast hemmet. 

Skolskjuts av särskilda skäl/ elever i särskolan 
Skolskjuts kan anordnas till elev med ett sådant varaktigt rörelsehinder som gör att behov av 
skolskjuts föreligger.  

Bedömning huruvida skolskjuts ska beviljas pga. fysiskt eller psykiskt rörelsehinder eller annat 
särskilt skäl görs i varje enskilt fall. 

Vid bedömning av behovet av skolskjuts av särskilda skäl skall barn- och 

utbildningsförvaltningens åsikt efterhöras. 

Skolskjuts vid växelvis boende 
Elev som bor på två adresser i Vimmerby kommun pga. växelvis boende har rätt till skolskjuts om 
kommunens kriterier för skolskjuts uppfylles, samt att det växelvisa boendet är ett fast 
arrangemang förankrat i lagstiftningen där eleven bor lika stor del hos vardera föräldern. 

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende görs hos ansvarig nämnd. Ny ansökan skall göras 
inför varje läsår. 

Byte av adress/flyttning 
Elev som på grund av flyttning inte längre är beviljad skolskjuts skall omgående återlämna 
eventuella färdbevis till kommunen. 

Ansvar 
Vårdnadshavaren ansvarar för eleven på väg mellan hemmet och skolan eller till dess eleven stigit 
på skolskjutsen.  

Under transporten är det entreprenören och föraren som tillser att trafikbestämmelser och 
ordningsregler följs.  

Efter ankomsten till skolan ansvarar skolan för tillsyn och att ordningsregler och säkerhetsregler 
efterföljs. 
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Efter skoldagens slut anses ansvaret överlämnat till föräldrarna när eleven på överenskommen tid 
lämnar skolan, eller när elev stiger av skolskjutsen. 

Skolskjutsens anordnande 
Skolskjuts anordnas i första hand med ordinarie linjetrafik. I de fall linjetrafik saknas anordnas 
särskilt anordnad skolskjuts med buss eller taxi. Särskilt anordnad skolskjuts sker med av 
kommunen upphandlad entreprenör.  

För elever som reser med ordinarie linjetrafik (Kalmar läns trafik AB) gäller länstrafikbolagets 
regler avseende busskort etc. 

Särskild överenskommelse med vårdnadshavare om ersättning för att lösa skolskjutsfrågan för 
enskild elev kan i undantagsfall förekomma.  

Kapaciteten i skolskjutsarna är anpassade efter antalet skolskjutsberättigade. Som en följd av detta 
skall resa till och från skolan göras med den tur som anvisas. 

Den totala väntetiden före och efter skolan bör ej överstiga fem timmar per vecka. Max 2 timmar 
per dag. I undantagsfall kan dock längre väntetider förekomma.  

Skolskjuts anordnas i anslutning till skolans ramtider. Ramtid avser den tidpunkt då skoldagen 
börjar respektive slutar. Inom skoldagen kan så kallade håltimmar förekomma. Håltimmar kan 
påbörja eller avsluta skoldagen. Med väntetid avses tid utanför ramschemat. Rast eller håltimmar 
räknas ej in i tiden. 

Skolskjuts anordnas endast till skolan från folkbokföringsadress/förälders adress (vid delad 
vårdnad).  

Elev som ej är berättigad till skolskjuts kan få medfölja skolskjuts under förutsättning att det ej 
medför några organisatoriska svårigheter eller kostnader för kommunen. Skjuts i mån av plats 
beviljas av kommunstyrelsen. 


