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Skolskjuts
Med skolskjuts menas kostnadsfri transport mellan folkbokföringsadress och anvisad skola
med:



Särskild upphandlad skolskjuts i form av skolbuss, skoltaxi och sjötransport eller,
Resekort för resor med allmän kollektivtrafik.

Skolskjuts omfattar högst två resor per skoldag.
När ett beslut om skolskjuts fattas prövas i första hand rätten till skolskjuts med särskild
upphandlad skolskjuts, i andra hand skolskjuts med allmän kollektivtrafik. En elev som kan
åka i befintlig upphandlad skolskjuts kan inte erhålla resekort.
En elev som beviljas skolskjuts kan bli hänvisad att ta sig till en hållplats/uppsamlingsplats i
anslutning till hemmet (Skollagen 9 kap. 15b §; 10 kap. 32 §; 11 kap. 31 §; 18 kap. 30 §) eller
skolan. Lämplig hållplats/uppsamlingsplats ska, så långt det är möjligt, placeras så att flera
barn kan hämtas och lämnas på samma plats. En elev får inte släppas av längs en väg eller vid
annan än anvisad hållplats/uppsamlingsplats.
Skolskjuts fram till allmän kollektivtrafik kan också förekomma.

Rese- och väntetid
Med rese- och väntetid avses dels tiden mellan skolskjutsens avgång från
hållplats/uppsamlingsplats och 10 minuter före skoldagens början och dels 10 minuter efter
skoldagens slut till skolskjutsens ankomst till hållplats/uppsamlingsplats. Tid som faller
inom ramen för den samlade skoldagen betraktas inte som väntetid.

Resor inom skolans verksamhet
Skolskjuts inkluderar inte resor inom skolans verksamhet. Till resor inom skolans
verksamhet räknas exempelvis skjuts till och från annan skola eller andra lokaler för
undervisning, studiebesök eller besök på kulturevenemang.

Ansvar vid skolskjuts




Vårdnadshavare ansvarar för eleven till, från och vid hållplats/uppsamlingsplats.
Chauffören ansvarar för eleven och dennes säkerhet under resan.
Skolan ansvarar för eleven från avstigning vid skolans hållplats till påstigning vid
skolans hållplats.

Återkrav
Om en elev som beviljats skolskjuts inte längre uppfyller villkoren för skolskjuts måste
vårdnadshavare omedelbart meddela aktuell skola detta. Beviljat resekort ska omedelbart
återlämnas. Vårdnadshavare är återbetalningsskyldig för ersättning som erhållits på felaktig
grund.
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Villkor för skolskjuts för elever i förskoleklass och
grundskola
För att en elev i förskoleklass och grundskola (Skollagen kap. 9 § 15b; kap. 10 § 32) ska vara
berättigad skolskjuts ska eleven:




Vara folkbokförd i Varbergs kommun.
Gå i anvisad förskoleklass eller grundskola i Varbergs kommun.
Uppfylla villkoren för färdvägens längd eller särskilda skäl.

Skolskjuts på grund av färdvägens längd
En elev i förskoleklass eller grundskolan är i regel berättigad till skolskjuts om avståndet
mellan folkbokföringsadress och anvisad skolan överstiger:




2 km för elev förskoleklass och årskurs 1–3
3 km för elev i årskurs 4–6
4 km för elev i årskurs 7–9

Avståndsbestämmelserna mellan folkbokföringsadress och anvisad skola gäller också mellan
folkbokföringsadress och busshållplats/uppsamlingsplats.
Om en elev uppfyller villkoren för skolskjuts på grund av färdvägens längd behöver
vårdnadshavare inte göra någon ansökan om skolskjuts.
Undantag från bestämmelserna om färdvägens längd

Elever boendes i tätort som kan ta sig till skolan med hjälp av gång- och cykelvägar samt
lokala vägar är inte alltid berättigade till skolskjuts, även om avståndet normalt berättigar
det.
Mätning av avstånd mellan folkbokföringsadress och anvisad skola

Avståndet mellan folkbokföringsadress och den anvisad skolan mäts med Varbergs kommuns
geografiskt informationssystem (GIS). Avståndet beräknas efter kortast möjliga färdväg på
gång eller cykelväg. Mätningen startar vid närmaste punkt från gatan vid
folkbokföringsadress till närmaste punkt i direkt anslutning till skolans område, varifrån
eleven utan omväg kan ta sig direkt in på skolans område. Mätning görs inte inne på privat
område.

Skolskjuts vid särskilda skäl
I vissa fall kan trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet
berättiga att en elev beviljas skolskjuts. Om en elev bor växelvis hos sina vårdnadshavare kan
eleven vara berättigad skolskjuts från båda adresserna.
För att en elev ska beviljas skolskjuts av särskilda skäl ska vårdnadshavare göra en ansökan.
Ny ansökan görs inför varje nytt läsår.
En individuell prövning görs i varje enskilt fall.
Trafikförhållanden

En elev kan beviljas skolskjuts om trafikförhållandena på skolväg utgör en särskild fara för
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eleven. Det som ligger till grund för en bedömning är exempelvis antal fordon som trafikerar
vägen, andel tyngre fordon, hastighetsbegränsning, förekomst av vägren eller skolgång/cykelbana, vägens belysning och elevs ålder.
Funktionsnedsättning

En elev med en funktionsnedsättning kan beviljas skolskjuts. Läkarintyg ska bifogas ansökan.
Annan särskild omständighet

En elev kan beviljas skolskjuts om det finns annan särskild omständighet som gör att eleven
har behov av skolskjuts tillfälligt.
En annan särskild omständighet kan vara att en elev på grund av operation eller sjukdom
inte kan gå eller cykla den sträcka som anges under färdvägens längd. Ansökan ska då
kompletteras med läkarintyg.
Växelvist boende

En elev som bor växelvis lika mycket hos båda vårdnadshavarna kan beviljas skolskjuts till
och från båda adresserna, under förutsättning att båda adresserna är belägna inom Varbergs
kommun och att eleven går i anvisad skola. En bedömning av rätten till skolskjuts görs då
utifrån elevens två bostadsadresser. Båda vårdnadshavarna ska intyga att barnet vistas lika
mycket och har ett varaktigt boende hos dem båda. Avtal eller dom som visar hur boendet är
upplagt ska bifogas.
Skolskjutsen ges för hela veckor (måndag-fredag) till en adress. Skolskjuts vid växelvist
boende omfattas inte av reglerna för rese- och väntetid.

Villkor för skolskjuts för elever i grundsärskola och
gymnasiesärskola
För att en elev i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan (Skollagen 11 kap. 31 §; 18 kap. 30 §)
ska vara berättigad skolskjuts ska eleven:




Vara folkbokförd i Varbergs kommun.
Gå i anvisad grundsärskola eller gymnasiesärskola Varbergs kommun.
Ha ett behov av skolskjuts mellan folkbokföringsadress och den anvisade skolan.

Elever i grund- och gymnasiesärskolan behöver som regel inte göra en ansöka om skolskjuts.
Inför varje nytt läsår meddelar vårdnadshavare aktuell skola vilka behov eleven har så att
skolskjutsen kan anpassas.
Om en elev i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan är placerad på korttidshem är eleven
berättigad skolskjuts även från denna adress.

Skolskjuts vid olycksfall
Varbergs kommun har ingen skyldighet att anordna skolskjuts för en elev som på grund av
olycksfall har en tillfällig funktionsnedsättning och är i behov av transport mellan hemmet
och skolan. Istället kontaktas det försäkringsbolag som Varbergs kommun har upphandlat
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för olycksfallsförsäkring. Försäkringsbolaget kan besluta om rätt till och ordna transport
mellan hemmet och skolan.

Skolskjuts vid val av skola
Vid val av annan skola än den anvisade har Varbergs kommun generellt ingen skyldighet att
anordna skolskjuts för en elev om inte skolskjuts kan ske på ett sådant sätt att det inte
medför organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen bedömt utifrån vilken
skyldighet kommunen hade haft om eleven valt att gå i den anvisade skolan (Skollagen kap. 9
§ 15b, 21a; kap. 10 § 32, 40; kap. 11 § 31, 39; kap. 18 § 30, 35).
Det kan finnas skäl att bevilja skolskjuts till en annan kommunal skola än den anvisade
skolan eller till fristående skola. För att Varbergs kommun ska pröva en elevs rätt till
skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade måste vårdnadshavare göra en ansökan.
Ansökan ska göras inför varje nytt läsår.
Skolskjuts kan inte beviljas en elev som valt annan skola än anvisad om:





Eleven inte är berättigad skolskjuts till den anvisade skolan.
Eleven är beviljad skolskjuts med särskild upphandlad skolskjuts till anvisad skola
och ansöker om resekort med kollektivtrafik till vald skola. Det skulle innebära en
merkostnad för Varbergs kommun.
Eleven valt en fristående skola i annan kommun.

Skolskjuts kan beviljas till en elev som valt annan skola än anvisad om:




Eleven är beviljad resekort med kollektivtrafik till anvisad skola. Eleven har då
möjlighet att ansöka om ett resekort för att åka med kollektivtrafik till sin valda skola.
Det innebär ingen merkostnad för Varbergs kommun.
Eleven är beviljad skolskjuts för att åka till anvisad skola och bor så att han eller hon
kan åka med befintlig skolskjuts till sin valda skola. Förutsättningen är att det finns
ledig plats på bussen samt en hållplats/uppsamlingsplats inom det avstånd från
folkbokföringsadressen som avståndsreglerna anger. Det innebär ingen merkostnad
för Varbergs kommun.

När en elev flyttar men inte byter skola

Om en elev väljer att gå kvar i nuvarande skola efter att eleven flyttat har eleven inte rätt till
skolskjuts såvida det inte kan beviljas utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för
Varbergs kommun, i enlighet med de regler som gäller vid val av annan skola än den
anvisade.
Elever som flyttar under årskurs 9, har som regel rätt att gå kvar i sin nuvarande skola hela
grundskolan och rätt till ett resekort med kollektivtrafik.
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Överklaga beslut om skolskjuts
Beslut om skolskjuts kan överklagas. Olika regler för överklagan gäller beroende på om
eleven går i anvisad skola eller om eleven gjort ett val av skola.
Överklagan av beslut om skolskjuts för elev som går i anvisad skola

Ett beslut om skolskjuts för elev som går i anvisad skola kan överklagas genom
förvaltningsbesvär till Förvaltningsrätten.
Överklagande ska ha inkommit till Varbergs kommun senast tre veckor efter det att
vårdnadshavare fått del av beslutet. Kommunen prövar först om beslutet ska ändras. Om
kommunen väljer att inte ändra beslutet enligt vårdnadshavares önskan skickas det vidare till
Förvaltningsrätten.
Överklagan av beslut om skolskjuts för elev som valt annan skola än den anvisade

Ett beslut om skolskjuts till annan skola än den anvisade kan överklagas enligt 10 kap.
Kommunallagen, så kallad laglighetsprövning, till Förvaltningsrätten.
Överklagan ska ha kommit till Förvaltningsrätten inom tre veckor efter det att beslutet
anslagits på Varbergs kommuns anslagstavla på www.varberg.se.
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