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1. Information om skolskjuts i Uppvidinge kommun 

1.1. Vem har rätt till skolskjuts?  
Kommunen är enligt skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i 
grundskolan årskurs F-9.  

1.2. Lagar och förordningar  
I lagar, förordningar och föreskrifter anges vad kommunen under vissa förutsättningar har 
att iaktta för att barn skall kunna färdas mellan bostad och skola. Kommunen påverkar och 
utformar inriktningen på skolskjutsverksamheten.  

Kommunens ansvar att ordna skolskjuts regleras i skollagen (2010:800) 10 kap 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". 

1.3. Handläggning av skolskjutsärende 
Handläggningstid inom förvaltning av ett skolskjutsärende kan uppgå till 2 veckor.  

Detta beroende på om turer behöver läggas om till exempel. 

1.4. Beslut om ändrat skolskjutsreglemente  
Barn- och utbildningsnämnden ser över skolskjutsreglementet vid behov och minst vart 
fjärde år. Om barn- och utbildningsnämnden beslutar att ändra i riktlinjerna upphör tidigare 
reglemente att gälla. 

1.5. Allmänna krav för skolskjutsar  
Avståndet mellan elevens bostad och skolan samt avståndet mellan elevens bostad och 
hållplatsen tas med i bedömningen om eleven är berättigad till skolskjuts eller inte.  

Skolskjuts kan erbjudas med anledning av särskilda skäl. Det är då vanligen fråga om 
trafikfarlig väg, barn i behov av särskilt stöd eller med tillfällig fysisk begränsning.  

Skolskjuts sker med linjelagd trafik och upphandlad skolskjuts. För skjuts i linjelagd trafik 
erhåller eleven ett färdbevis som är en personlig värdehandling. Vid förlorat färdbevis är 
man ersättningsskyldig i vissa fall, t ex om färdbeviset är utlånat.  

Skolskjutsförordningen ställer krav på bältesanvändning. Där står att ”den som färdas i 
personbil som används för skolskjutsning ska använda bilbälte”. Dessutom gäller enligt 
trafikförordningen att ”den som färdas i en buss på en sådan sittplats som är utrustad med 
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bilbälte ska använda bältet”. Den som inte använder bilbältet kan enligt 
skolskjutsförordningen dömas till penningböter. 

1.6. Egen skjuts av barn till och från skola  
Vårdnadshavare som skjutsar elev till skolan har ansvar tills eleven har kommit till skolan 
och även ansvar för att eleven släpps av på hänvisad trafikplats i närheten av skolområdet. 
Avlämning av eleven får inte ske tidigare än vad som överenskommits med skolan eftersom 
det måste finnas personal på plats på skolan. 

1.7. Tillfällig taxi vid elevolycksfall  
I situationer då elever drabbas av kortvariga funktionshinder och har svårt att ta sig till och 
från skolan gäller kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring. Vårdnadshavaren skall 
vända sig direkt till försäkringsbolaget för att få deras godkännande innan transport ordnas.  

Att först ordna transport för att sedan återkräva kostnaderna från försäkringsbolaget 
godkänns inte.  

1.8. Val av kommunal skola  
Om eleven och vårdnadshavaren väljer en annan kommunal skola än den anvisade skolan så 
har kommunen ingen skyldighet att anordna skolskjuts. För elever i F-klass-år 6 är anvisad 
skola närmaste skola och för elever i årskurs 7-9 den skola som anvisas enligt den 
kommunala skolorganisationen. Väljer man annan skola och har möjlighet att utnyttja 
skolskjuts till annan kommunal skola än den ordinarie kan det under vissa förutsättningar 
vara möjligt att få utnyttja denna skjuts.  

I de fall en elev flyttar under en termin eller till början av skolstart och bostaden ligger inom 
en annan skolas upptagningsområde har man i vissa fall möjlighet att få skolskjuts under en 
begränsad tid. 

1.9. Kompisåkning  
Kompisåkning innebär att en elev, vid enstaka tillfällen kan åka med en skolskjutsberättigad 
kamrat från skolan i ett av kommunens upphandlade skolskjutsfordon under förutsättning 
att det finns ledig sittplats. Grundansvaret för att elev får åka med ligger på vårdnadshavare. 
Därför ska vårdnadshavare vid varje tillfälle i förväg kontakta entreprenören.  

Kompisåkning kan inte erbjudas elever vars skolskjuts sker med linjetrafik. Dock finns det 
möjlighet för eleven att lösa en biljett enligt Länstrafikens regler.  

1.10. Försenad skolskjuts på morgonen samt rutiner när något oförutsett hänt  
Om skolskjutsen är försenad mer än 30 minuter på morgonen går eleven antingen hem eller 
till en plats som familjen kommit överens om. Skolan och Länstrafiken informeras omgående 
vid tekniskt fel, olycka eller annan oförutsägbar händelse. Skolassistenterna informerar 
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vårdnadshavarna. Om det skulle bli störningar i skolskjutsarna på grund av svåra 
väderförhållanden är det viktigt att Du som vårdnadshavare har en beredskap för detta. Det 
är Du som ansvarar för Ditt barn till dess hon/han har stigit på skolskjutsen och efter 
avstigning på eftermiddagen. 

 

2. Servicemått för erhållande av skolskjuts i Uppvidinge kommun 

Fastställda av kommunfullmäktige 1996 § 95, 1997 § 33 och 2003 § 131.  

2.1. Avstånd  
Avstånd från hem eller kommunal barnomsorgsplats till skola för erhållande av skolskjuts:  

Förskoleklass 1,5 kilometer 

Grundskola år 1-3 2,0 kilometer 

Grundskola år 4-6 3,0 kilometer 

Grundskola år 7-9 4,0 kilometer 

 

Längsta avstånd från hem eller kommunal barnomsorgsplats till hållplats för erhållande av 
skolskjuts:  

Förskoleklass 1,0 kilometer 

Grundskola år 1-3 1,0 kilometer 

Grundskola år 4-6 2,0 kilometer 

Grundskola år 7-9 3,0 kilometer 

 

För bedömning av avstånd från hem eller kommunal barnomsorgsplats till skola gäller att 
avståndet räknas från bostadsgrind fram till närmaste ingång (infart) till skolområdet.  

2.2. Väntetid  
Maximal väntetid är 1 timme per dag.  

2.3. Särskilda skäl  
Undantag av särskilda skäl medges av förvaltningschefen enligt delegationsordning. 
Exempel på detta kan vara vinterväglag där vägren saknas till följd av höga plogvallar. 
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3. Regler vid växelvis boende 

3.1. Skolskjuts vid växelvis boende  
En elev som har två adresser på grund av växelvis boende har rätt till skolskjuts om vägen 
mellan bostäderna och elevens skola uppfyller kommunens avståndskriterier för skolskjuts. 
Hänsyn skall också tas till säker skolväg.  

Det växelvisa boendet skall vara lika mycket hos vardera vårdnadshavare och båda skall 
vara bosatta inom kommunen. Rätten till skolskjuts gäller till/från någon av de skolor vars 
upptagningsområde någon av bostadsadresserna tillhör.  

Ansökan görs på särskild blankett ”Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende”. Schema 
över behov av skolskjuts ska bifogas ansökan.  

Rutin för handläggning av skolskjuts vid växelvis boende: 

1. Ansökan sker inför varje nytt läsår. 
2. Kommunens skolskjutsregler gällande avstånd, trafikförhållande och 

funktionshinder ligger till grund för rätten till skolskjuts. 
3. Beslut om skolskjutsform fattas av förvaltningschefen på delegation från barn- och 

utbildningsnämnden. 
4. Skolskjutshandläggaren beställer skolskjuts utifrån förvaltningschefens beslut.  

Vårdnadshavaren har rätt att överklaga beslutet och skall f den upplysningen tillsammans 
med beslutet och information om hur man överklagar.  

3.2. Ingen skolskjuts mellan olika kommuner  
Genom rättspraxis är det nu klarlagt att kommunerna inte har någon skyldighet att ordna 
skolskjuts till och från en vårdnadshavare som bor i en annan kommun än elevens 
hemkommun. Som skäl för detta kan åberopas den så kallade lokaliseringsprincipen i 
kommunallagen, som säger att en kommun skall vara verksam för sina medlemmar och 
inom sitt område. Av kommunallagen följer också att det endast är kommunmedlemmar 
som kan överklaga fattade beslut. 

4. Säkerhets- och ordningsregler för skolskjuts 

Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 2003 § 139.  

4.1. Ansvarsfördelning  
Huvudmannen för skolan ska verka för att särskilt anordnade hållplatser utformas så att 
olyckor i möjligaste mån undviks samt att eleverna inför varje läsår undervisas och 
informeras om trafiksäkerhets- och ordningsregler vid hållplats samt vid på- och avstigning.  
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Vårdnadshavaren har ansvaret för eleven på dennes väg mellan hemmet och skolan eller 
skolskjutsen, liksom på skolskjutshållplatsen. I takt med barnets ålder och mognad övergår 
ansvaret på barnet självt att följa trafikregler samt att visa respekt och hänsyn. Detta 
överensstämmer med föräldrabalken (1949:381) 6 kap 2 § som säger att vårdnadshavaren 
svarar för att barnet får tillsyn med hänsyn till dess ålder och utveckling. Efter skolan skall 
kommunen anses aktivt ha överlämnat ansvaret till föräldrarna när elev på överenskommen 
tid går från förskola, skola eller stigit av skolskjuts.  

Huvudmannen för skolan har ansvaret för eleverna i skolskjutsfordonen, vid skolans 
hållplats och i skolan. Vårdnadshavaren skall på morgonen anses aktivt ha överlämnat 
ansvaret till kommunen när elev stiger på skolskjuts eller när elev kommer till förskola eller 
skola på överenskommen tid. 

Föraren och det företag som bedriver skolskjutsningen är ansvarig för att gällande regler och 
bestämmelser efterföljs under själva transporten. Om en elev blir skadad eller får 
tillhörigheter förstörda täcks dessa genom fordonets trafikförsäkring. Elev som åsamkar 
skada på fordonet blir ersättningsskyldig gentemot entreprenören som kan rikta 
skadeståndskrav. Oavsiktlig skada kan i vissa fall täckas av vårdnadshavares hemförsäkring.  

4.2. Säkerhets- och ordningsregler  
Det är viktigt att vårdnadshavaren tillsammans med skolskjutseleven går igenom säkerhets- 
och ordningsregler. Resan till och från skolan med skolskjuts betraktas som skoltid. Därför 
gäller skolans allmänna ordningsföreskrifter. Dessutom gäller följande särskilda 
ordningsregler för skolskjuts: 

• Om eleven inte kommer i tid till hållplatsen/påstigningsplatsen och missar 
skolskjutsen är det föräldrarnas ansvar att eleven kommer till skolan på annat sätt.  

• Om eleven inte skall åka med skolskjuts till skolan på morgonen skall 
vårdnadshavaren meddela entreprenören detta.  

• Den som cyklar till hållplatsen skall ställa sin cykel så att den inte är till hinder för 
andra trafikanter. 

• På- och avstigning skall ske lugnt när chauffören ger tecken. Av- och påstigning för 
alla elever i förskoleklass till och med årskurs 6 sker på rätt sida av vägen för 
riksvägar och vissa länsvägar där hastigheten är minst 70 km och det inte finns andra 
alternativa trafiksäkerhetsåtgärder. Som ett alternativ kan chauffören följa eleven 
över vägen.  

• Eleverna skall sitta stilla på anvisade platser. Säkerhetsbälten skall alltid användas.  
• Skolbagar, gymnastikpåsar etc skall inte stå i gången eller ta upp ett säte. Dessa skall 

förvaras på golvet under sätet eller i knäet. Detta gäller även för instrument som 
eleverna har med sig Det finns också en hylla där väskor och övrigt kan förvaras.  
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• Eleverna får inte bråka eller föra oväsen, eftersom det kan innebära hot mot 
säkerheten. Alla elever måste känna sig trygga under färden. Om elev missköter sig 
kan skolan avstänga eleven från den ordinarie skolskjutstransporten.  

• Chaufförens tillsägelser skall åtlydas. Chauffören är skyldig att rapportera eventuella 
förseelser till rektor. 

• Ersättningsanspråk kommer att riktas mot den eller dem som orsakar skada på 
skolskjutsfordon eller annat. Trafikutövaren skall alltid meddela skolan om 
skadegörelse skett, samt själv fakturera elevens vårdnadshavare. Oavsiktlig skada 
kan i vissa fall täckas av vårdnadshavarens hemförsäkring.  

 


