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Riktlinjer för skolskjuts för Kumla kommuns grundskolor samt 
grundsärskola och gymnasiesärskola. 
 
Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts. I de fall där kommunen 
finner att skolskjuts beviljas ska den vara kostnadsfri.  
 
I skollagen står att elever har rätt till skolskjuts från en plats i anslutning till 
elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka.  
 
Detta gäller förskoleklass (SL 9 kap. 15 §) grundskola (SL 10 kap. 32, 33 och 40 
§§), grundsärskola (SL 11 kap. 31, 32 och 39 §§) samt gymnasiesärskola (SL 18 
kap. 30, 31 och 35 §§). 
 
Vid upphandling av skolskjutsentreprenör ställs krav på säkerhet, kvalitet och 
miljömål. 
 
Skolskjuts sker i första hand med linjetrafik och i andra hand med abonnerad 
buss eller taxi.  
 
Denna riktlinje ersätter beslut om avgift för borttappade grundskolekort, daterat 
2010-06-28 (BUN 2010/264). 

§ 1 Avstånd mellan hem och skola 
Elev i grundskolan (inklusive förskoleklass), grundsärskolan och 
gymnasiesärskolan har rätt till skolskjuts om avståndet mellan hemmet och 
skolan uppgår till minst: 
 
Elev skolår F-3           2 km 
Elev skolår 4-9           4 km 

§ 2 Avstånd mellan hem och hållplats 
Avståndet från hemmet till den hållplats/påstigningsplats där eleven stiger på 
skolskjutsen ska uppgå till högst: 
 
Elev skolår F-3              2 km 
Elev skolår 4-9              4 km 

 
Avsteg från ovanstående kan komma att göras om skolskjuts inte kan genomföras 
av säkerhetsskäl. 

§ 3 Särskilda skäl 
Elever som har kortare avstånd till skolan eller hållplats/påstigningsplats än vad 
som anges i riktlinjerna kan ändå få skolskjuts på grund av särskilda skäl efter 
individuell bedömning. Särskilda skäl kan till exempel vara funktionsnedsättning 
eller trafikförhållanden (exempelvis en väg som klassats som farlig enligt 
Trafikverket).  



 
 

Beslut om skolskjuts av särskilda skäl gäller ett läsår i taget om inte annat anges i 
beslutet.  
 
Beslutet för läsåret om skolskjuts av särskilda skäl gäller så länge förhållandena 
som fanns vid tid för beslutet inte ändras. Förhållande som ändras kan 
exempelvis vara byte av skola eller flytt till ny adress.  
 
Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl kan göras via Kumla kommuns  
e-tjänstportal.  

§ 4 Likformighet 
Likformighet ska eftersträvas inom ett väl avgränsat geografiskt område.  
Detta innebär att avsteg kan förekomma från strikt tillämpning av § 1 och § 2. 

§ 5 Trafikfarlig väg 
Elever vars färdväg till och från skola understiger kilometergränserna i § 1, men 
där färdvägen bedöms av kommunen som trafikfarlig är berättigade till 
skolskjuts.  
 
Bedömningen görs individuellt utifrån elevens ålder, tillåten hastighet, 
trafikmängd, förekomst av tung trafik samt tillgång till gång- och cykelvägar. 
Möjlighet finns att bevilja skolskjuts under del av läsår av trafiksäkerhetsskäl. 

§ 6 Skolskjutsskola 
Skolskjutsberättigande gäller till och från den skola som kommunen skulle ha 
placerat barnet på enligt närhetsprincipen. Information om vilken den anvisade 
skolskjutsskolan är ska vårdnadshavare/elev få innan val av skola. 

§ 7 Endast inom kommunen 
Kommunen ordnar endast skolskjuts inom kommunen. 

§ 8 Elever i grundsärskola och gymnasiesärskola 
För elever i grundsärskola eller gymnasiesärskola tas funktionshinder i 
beaktande. 

§ 9 Fullgöra skolplikt på annan skola 
Skolskjuts av elever som socialnämnden beslutat ska fullgöra sin skolplikt på 
annan skola än den som följer av § 6 bekostas av socialnämnden. 



 
 

§ 10 Växelvis boende 
I de fall elever har växelvis boende hos vårdnadshavare med gemensam vårdnad 
ska skolskjuts prövas från båda vårdnadshavarnas adresser om adresserna är 
inom kommunen. Växelvis boende avser att elev i ett regelbundet mönster bor 
hos båda vårdnadshavarna. 

§ 11 Vårdnadshavares ansvar 
Vårdnadshavare ansvarar för att eleven kommer till skolan i de fall eleven inte 
infunnit sig på hållplats vid anvisad tid i samband med färd till skolan. 
 
Vårdnadshavare ansvarar för att eleven följer chaufförens uppmaningar, 
anvisningar samt för eventuell uppkommen skadegörelse som orsakats av eleven. 
 
Vårdnadshavare har ansvaret för eleven på vägen till och från skolskjuts 
inklusive väntetid. 

§ 12 Chaufförens ansvar 
Under skolskjutstransport har chauffören ansvar för eleven. 

 

§ 13 Avgift för borttappat busskort 
Busskort till skolskjutsberättigade delas ut kostnadsfritt. Vid borttappade kort 
ersätts de mot en administrativ avgift enligt nedan: 
 
Första borttappade kortet: 50 kronor 
 
Andra (och följande) borttappade kortet: 100 kronor 

§ 14 Gällande lagar och förordningar 
Utöver vad som sägs i dessa regler gäller vad som sägs genom lag, förordning, 
föreskrift, upphandling, kungörelse eller annan av behörig instans beslutad 
reglering. 

§ 15 Avsteg från riktlinjer 
Avsteg från dessa riktlinjer kan medges efter prövning av nämnd för livslångt 
lärande i det enskilda ärendet.  

 
 


	Innehållsförteckning
	§ 1 Avstånd mellan hem och skola
	§ 2 Avstånd mellan hem och hållplats
	§ 3 Särskilda skäl
	§ 4 Likformighet
	§ 5 Trafikfarlig väg
	§ 6 Skolskjutsskola
	§ 7 Endast inom kommunen
	§ 8 Elever i grundsärskola och gymnasiesärskola
	§ 9 Fullgöra skolplikt på annan skola
	§ 10 Växelvis boende
	§ 11 Vårdnadshavares ansvar
	§ 12 Chaufförens ansvar
	§ 13 Avgift för borttappat busskort
	§ 14 Gällande lagar och förordningar
	§ 15 Avsteg från riktlinjer

