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1. Skolskjuts  
Med begreppet skolskjuts avses resor mellan anvisad på- och avstigningsplats i hemmets 
närhet och av kommunen anvisad eller beviljad skola.  
Skolskjuts omfattar elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskolan.  
Skolskjuts omfattar inte förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och 
gymnasieskola. 
Elever inom gymnasieskolan får ersättning för elevresor i form av busskort eller 
inackorderingsbidrag. 

1.1 Former för skolskjuts 
För särskild anordnad skolskjuts medges två dagliga resor, dessa mellan hemmet och 
skolan och skolan och hemmet. 
 
Skolskjuts anordnas i form av: 

 Resor med allmän kollektivtrafik. Länstrafikens busslinjer, lokaltrafiken 
(busskort/skolkort). 

 Resor med särskild upphandlad skolskjuts i form av skolbuss och skoltaxi. 
 Ekonomisk ersättning. Utgår med samma belopp som för resa med egen bil i 

tjänsten enligt skatteverket. Kan beviljas om det innebär en organisatorisk och 
ekonomisk fördelaktig lösning för kommunen vid en svårlöst skolskjutssituation. 
Ersättningen skall följa skatteverkets ersättningsnivå för ”skattefri ersättning för bil 
i tjänsten” som år 2102 är fastställd till 18,50 kronor per mil. 

 

1.2 Färdsätt vid verkställighet 
Skolskjutsarna i Gällivare kommun skall i första hand utföras av allmän kollektivtrafik och 
i andra hand med särskild skolbuss eller skoltaxi (särskild skoltransport).  Transporter fram 
till uppsamlingsplats/hållplats för allmän kollektivtrafik kan också förekomma. Skolskjuts 
innebär normalt inte en transport från dörr till dörr. Samtliga elever som erhåller skolskjuts 
kan bli hänvisade att ta sig till en hållplats eller uppsamlingsplats. Lämplig 
uppsamlingsplats ska så långt det är möjligt, placeras så att flera barn kan hämtas på 
samma plats. 
 

1.3 Berättigade till skolskjuts  
Elever i grundskolan (åk 1-9) grundsärskolan och gymnasiesärskolan som är folkbokförda 
i Gällivare kommun och går på anvisad skola som enligt dessa riktlinjer och uppfyller 
kraven ifråga om: 

 avstånd 
 trafikförhållande, 
 funktionsnedsättning 
 eller annan särskild omständighet  

 
Är berättigande till skolskjuts. 
 
Även vid eget val av skola inom kommunen är det avståndet, folkbokföringen i kommunen 
och övriga villkor som avgör rätten till skolskjuts. 
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1.4 Gymnasieskola 
Kommunens ansvar för gymnasieelevernas dagliga resor till och från skolan regleras i 
lagen om kommunernas skyldigheter att svara för vissa elevresor SFS 1991:1 110 och 
förordningen om kommunernas skyldigheter att svara för vissa elevresor SFS 1991:1 120      
Kommunernas ansvar omfattar resor där färdvägen är minst 6 kilometer. 
 

1.5 Växelvis boende 
Skolskjuts erhålls normalt till skolan med utgångspunkt från elevens folkbokföringsadress. 
Elever till föräldrar med gemensam vårdnad där eleven bor växelvis hos båda föräldrarna 
har rätt till skolskjuts och uppfyller avståndskravet mellan skola och hem hos minst en av 
föräldrarna och om övriga villkor för rätt till skolskjuts är uppfyllda 
 

1.6 Elever från annan kommun 
Kommunen har ingen skyldighet att arrangera eller beställa skolskjuts för elever från annan 
kommun 
 

1.7 Att kunna åka med i mån av plats 
Om det finns önskemål för en icke skolskjutsberättigad grundskoleelev/gymnasieelev att 
åka med skolskjuts i mån av plats kan detta undantagsvis medges som en extra service 
enligt gällande beslut. Gäller endast busslinjer som skolan själva upphandlat. 
 

2. Avstånd till skola och hållplats 
För att erhålla skolskjuts, gäller att gång eller cykelavstånd mellan hemmet och 
skola/hållplats skall vara. 
 
För elever i åk 1-3 minst 3 kilometer 
För elever i åk 4-6  minst 4 kilometer 
För elever i åk 7-9 minst 5 kilometer 
 
Avståndet till skolan/hållplats mäts från den naturliga tomtinfarten eller motsvarande infart 
vid skolan. Gång eller cykelväg gäller. 
Om avståndet mellan hemmet och närmsta hållplats/uppsamlingsställe överstiger ovan 
angivna kilometeravstånd kan elev i grundskola/grundsärskola/gymnasiesärskola beviljas 
särskild anordnad skolskjuts (taxi) 
 

2.1 Likformighet inom bostadsområde 
Likformighet skall eftersträvas inom ett väl avgränsat bostadsområde när det gäller rätten 
till skolskjuts. Detta kan innebära att vissa elever får skolskjuts trots att de har kortare 
skolväg än vad föreskrifterna säger. 
Om avsteg sker från avståndsgränsen för att tillgodose kravet på likformig behandling 
inom ett bostadsområde gäller att avståndet för huvuddelen av området avgör rätten till 
skolskjuts. 
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3. Trafikförhållanden 
Elever skall kunna färdas till skolan på ett trafiksäkert sätt. 
Elever ska erbjudas skolskjuts om trafikförhållandena vid färdvägen bedöms vara 
osäkra. Beslutet om skolskjuts gäller så länge trafikförhållandena är oförändrade. 
Faktorer som har betydelse vid bedömningen är: 

 Siktförhållanden 
 Vägens bredd 
 Belysning 
 Förekomst av gångbana 
 Trafikförhållanden 
 Trafikbelastningen och andelen tung trafik 
 Fordonens hastighet 
 Övriga faktorer som kan vara av betydelse 

 
Alla barn kan inte hantera sin situation i trafiken på egen hand på ett tillfredställande sätt. 
För att kunna bedöma trafiken krävs erfarenhet och omdöme. Erfarenheten kan man få 
genom att röra sig i trafiken. Barn behöver träning i att generalisera sina trafikkunskaper 
för att kunna bedöma trafiksituationer som inte är exakt likadana som dem de är vana vid. 
Barnen är alltså mer hjälpta av att gå till skolan med sina föräldrar och på så sätt få hjälp, 
vägledning och träning. 
I publikationer från VTI (Statens väg och transportforskningsinstitut) och Vägverket (Idag 
trafikverket) har kommunerna funnit stöd i att barn under 12 år bedöms inte kunna hantera 
sin situation i trafiken på egen hand på ett tillfredställande sätt vilket ställer ett större 
ansvar på föräldrarna och skolan. Barn som är 12 år eller äldre antas kunna hantera sin 
situation i trafiken på egen hand på ett tillfredställande säkert sätt. Att så sker är 
föräldrarnas ansvar. Gymnasieelever antas kunna hantera sin situation i trafiken på egen 
hand på ett tillfredställande sätt, så som vuxna . 
Elever i åk 1-3 förutsätts ha tillsyn före och efter skolan så att det finns en vuxen som vid 
behov kan följa och möta eleven vid skolan eller hållplatsen/uppsamlingsstället. Det 
innebär att undantag med hänsyn till trafikförhållanden ej medges om inte särskilda 
omständigheter föreligger. 
Eleven skall alltid lämnas från vuxen till vuxen vid särskilt anordnad skolskjuts (taxi). 
Vårdnadshavaren kan skriftligen medge avsteg från denna regel. 
 

3.1 Individuella omständigheter 
Elever och vårdnadshavare kan uppleva förhållandena kring skolvägen mycket olika. 
Om Barn utbildning och kulturförvaltningen och vårdnadshavare gör olika bedömningar av 
trafiksäkerhetsförhållanden gäller förvaltningens bedömning. 
  
Om det gäller upplevelser av skolvägen t.ex. att det är mörkt, att den går genom tät skog 
eller att det finns annat som ett barn kan uppfatta som skrämmande är det ett 
föräldraansvar att stödja eleven, så att denna kan klara sin skolväg eller väg till hållplatsen. 
 
Oavsett nämnda avståndsregler kan skolskjuts beviljas om gång- eller cykelvägen bedöms 
trafikfarlig. Bedömningen görs av Barn utbildning och kulturförvaltningen. 
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4.0 Funktionsnedsättning och annan särskild omständighet 
För elever i grundskolan, grundsärskola och gymnasiesärskola, görs en individuell 
bedömning. Behovet av skolskjuts och vilken typ av skolskjuts som är nödvändig ska 
bedömas årligen med hänsyn till elevens funktionsnedsättning, ålder och utveckling. För 
särskild anordnad skolskjuts med taxi medges två dagliga resor, dessa mellan hemmet och 
skolan och skolan och hemmet. En tredje resa, exempelvis mellan fritidshemmet och 
bostaden medges inte som fri skjuts. 
Barn med funktionsnedsättning som inte omfattas av skolskjuts hänvisas till färdtjänst.     
Gymnasieelev som behöver särskild ordnad skolresa på grund av funktionsnedsättning 
hänvisas till färdtjänsten. 
 

4.1 Annan särskild omständighet 
Sådan annan särskild omständighet kan vara social eller pedagogiska skäl som kan  
bedömas väsentliga för att eleven ska klara sin skolgång på ett bra sätt. Beslut ska  
grundas på utredning/samråd med personal inom skolenheten med god kännedom av 
elevens personliga förhållanden och efter yttrande från elevhälsan. 
Resor till och från modersmålsundervisning omfattas inte av rätt till fri skolskjuts med  
taxi. 
 

4.2 Andra skäl för skolskjuts 
Skolskjuts och avsteg från avståndsreglerna kan tillfälligt eller periodvis behövas för  
vissa elever t.ex. medicinska, psykosociala eller emotionella skäl. Beslut ska grundas  
på utredning eller annan sakkunnig bedömning och efter yttrande från elevhälsan. 
 

4.3 Tillfällig skolskjuts 
 För elev som till följd av olycka, sjukdom eller skada har behov av tillfällig skolskjuts  
 Till och från skolan är det elevens egen försäkring som ska finansiera skolskjutsen. I de  
 fall olycka eller skada har skett under skoltid eller resa till och från skola omfattas detta  
 av kommunens försäkring och således kan skolskjuts beviljas. Läkarintyg ska lämnas  
 med ansökan för bedömning. 
 

5. Skolskjutstider, väntetider och samåkning 
Skolskjutsarna ska i möjligaste mån organiseras så att eleverna inte behöver åka hemifrån   
alltför lång tid före skolans början och inte komma hem alltför lång tid efter skolans slut. 
Eleverna bör så långt det är möjligt inte behöva lämna hemmet före 7.00 och de ska om  
möjligt komma hem senast 1 timme efter skoltidens slut.  Detta gäller även i de fall då 
elever behöver byta mellan buss/taxi under färdvägen: Vissa väntetider och förlängning av 
färdväg och färdtid kan vara nödvändig av ekonomiska och praktiska skäl för samordning 
av elever med olika skoltider och/eller bostadsställen. 
För att få samordningen av skolskjutsen på morgonen att fungera på ett tillfredställande 
sätt för alla, skall barnen som blivit beviljad särskild anordnad skolskjuts (Taxi) vara klar 
för hämtning 5 minuter före beställd tid. Skolskjutsen har rätten att komma 5 minuter före 
respektive 5 minuter efter beställd tid utan att det räknas som tidig eller sen transport. 
Skolskjutsen följer beslutad färdväg och gör inga extra stopp på vägen. Skolskjuts med taxi 
får inte användas för resa till läkare, tandläkare eller annan behandlingsresa. 
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Under väntetiden vid skolan för elever upp till åk.3 ska tillsyn ordnas. För äldre elever kan 
tillsyn behövas beroende på antalet elever. Elever som väntar på skolskjuts hem ska vid 
behov alltid kunna vända sig till vuxen på skolan och ha tillgång till lokal inomhus vid 
otjänlig väderlek. Tillsyn kan ordnas inom fritidshemsverksamheten. 
För att samordna skolskjutsarna kan eleverna få vänta på sin skolskjuts. Väntetiden för 
eleverna kan uppgå till 5 timmar per vecka. De först 15 minuterna efter lektionens slut 
räknas inte som väntetid. 
 

6. Undervisning och ordning 
Skolan bör ge förälder information om nollvision och generell trafiksäkerhet. Information 
bör även ges om vad som ryms inom föräldrarnas ansvar i samband med barn i 
trafikmiljöer. Viktigt att skjutsande föräldrar alltid parkerar på ”rätt sida ” i förhållande till 
buss hållplatsyta. 
 

7. Skolans och vårdnadshavarens ansvar 
Nollvisionen är bilden av en framtid där ingen dör eller skadas allvarligt i vägtrafiken. Det 
är det långsiktiga målet för trafiksäkerheten.  
En av förutsättningarna för Nollvisionen är att ansvaret i vägtrafiken delas mellan 
trafikanter och systemutformare. Systemutformare är de organisationer, myndigheter och 
företag som påverkar trafiksystemet. 
Trafikanterna har skyldighet att följa systemets regler och systemutformarna har skyldighet 
att utforma systemet så säkert att konsekvenserna av en olycka inte leder till svåra 
hälsoförluster. 
Enligt nollvisionen är det systemutformarna som har ansvaret att ingen ska dödas eller 
skadas allvarligt som en följd av en trafikolycka. Systemutformarna kan vara: 

 Trafikverket 
 Väghållaren 
 Länsstyrelsen 
 Entreprenören 
 Fordonstillverkaren 
 Vägtekniktillverkaren 

 
Trafikverket har dock det övergripande nationella ansvaret. Kommunen, skolan, 
transportören, föräldrar och eleven har också ett gemensamt ansvar för detta. 
 

7.1 Vårdnadshavarens ansvar 
Vårdnadshavaren har ansvaret för eleven mellan hemmet och fram till det eleven antingen 
stigit på sin upphandlade skolskjuts eller när eleven på överenskommen tid kommer till 
skolan. Föräldrarna förutsätts svara för att barn förbereds och tränas på att klara sin 
skolväg på ett så säkert sätt som möjligt i enlighet med föräldrabalken (SFS 1949:381) 6 
kap 2 §. Det kan innebära att barnet måste följas till skola eller hållplats, under så lång tid 
som det behövs för att barnet ska klara att gå till skolan eller hållplatsen på egen hand. 
Föräldrarna ansvarar också för att eleven följer gällande överenskommelser, ordningsregler 
och trafikregler enligt trafikförordningen (SFS 1998:1 276). 
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7.2 Skolans ansvar 
När eleven anländer till skolan med upphandlad skolskjuts är det skolan som tar över 
ansvaret för tillsyn och för att ordnings och säkerhetsregler efterföljs. Skolans ansvar gäller 
från det att eleven stigit ur skolskjutsen fram till dess eleven åter kan gå ombord på 
skolskjutsen. Skolans tillsyningsansvar innebär dock inte en skyldighet att sysselsätta 
eleven i väntan på hemtransport. 

 

7.3 Entreprenörens ansvar 
Under transporten är det entreprenören och föraren som ansvarar för att gällande 
trafikbestämmelser och ordningsregler följs. Det är inte tillåtet för föraren att släppa på 
eller av elever på andra ställen än de som finns angivna i skolskjutsplanen. Eventuella 
problem ska föraren och entreprenören lösa tillsammans med skola och skolskjutsansvarig. 

7.4 Missad skolskjuts 
Om elev missat sin upphandlade skolskjuts till skolan är det förälderns som har ansvaret 
för att eleven kommer till skolan. Vårdnadshavaren får inte beställa extra skolskjuts. Om så 
sker betalar Gällivare kommun ej denna extra kostnad 
Om elev p.g.a. egen förskyllan missar särskild anordnad skolskjuts upprepade gånger kan 
rätten till skolskjuts upphöra. 
Vid fler än 1 tillfälle där elev/vårdnadshavare inte avbokat sin skjuts senast en timme före 
avresan blir vårdnadshavaren ersättningsskyldig för den kostnad som kommunen i sin tur 
får betala.  
Endast i de fall där elev på grund av undervisningen missat upphandlad skolskjuts från 
skolan är det skolans skyldighet att ordna för elevens transport till den bestämda 
hållplatsen eller hemmet. 
 

8. Ansökan och beslut 
 

8.1 Ansökan om skolskjuts  
Görs på särskild blankett 
 

8.2 Beslut 
Beslut om skolskjuts enligt Barn utbildning och kulturnämndens riktlinjer fattas av rektor 
på respektive skola och verkställighet görs av den tjänsteman som fått i uppdrag att 
handlägga skolskjutsfrågor för respektive skola. 
Beslut om särskild anordnad skolskjuts (taxi) fattas för högst en termin i taget. Förändring 
av folkbokföringsadress och/eller övriga grunder för ansökan kan medföra att rätt till 
skolskjuts upphör under pågående termin. 
 

8.3 Överklagande 
Information om hur ett överklagande går till sänds med det skriftliga beslutet från 
kommunen. 
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Vissa beslut om skolskjuts kan överklagas med förvaltningsbesvär, enligt skollagen 28 
kap, se nedan. För övriga beslut gäller laglighetsprövning enligt kommunallagen 
(1991:900) 10 kap. Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens 
beslut prövad genom att överklaga dem hos förvaltningsrätten. 
 

9. Vad säger lagen 
För att stärka elevperspektivet formuleras skolskjutsen som en rättighet för eleven. Detta 
innebär att beslut om skolskjuts kan överklagas genom förvaltningsbesvär, till skillnad från 
tidigare då ett beslut om skolskjuts endast kan överklagas genom laglighetsprövning. 
 
Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskolan, 
grundsärskolan och gymnasiesärskolan för elever som behöver det. Skälen kan liksom idag 
vara att färdvägen är lång, att trafikförhållandena är svåra, att eleven har en 
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Kommunen ska pröva dessa 
förutsättningar individuellt i varje enskilt fall, men får sedan fritt organisera skolskjutsen 
som det är lämpligt utifrån exempelvis trafikförhållandena. 
Rätten till skolskjuts innebär inte att sådan skolskjuts måste anordnas från bostadsadressen 
till den plats som där utbildningen bedrivs eller att skolskjutsen måste anpassas till varje 
elevs skoltider. Eleven kan till exempel hänvisas till särskilda uppsamlingsplatser. 
 
Ibland har en elev, med hänsyn till sina personliga förhållanden, särskilda skäl att få gå i en 
skola som anordnas av en annan kommun än hemkommunen. Om eleven måste övernatta i 
skolkommunen har hon eller han rätt till skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden och den 
plats där utbildningen bedrivs under samma förutsättningar som gäller för elever som bor i 
kommunen. Även den här rätten gäller för elever i grundskolan, grundsärskolan och 
gymnasieskolan. 
 
Skolskjuts till fristående eller andra kommunala skolor 
 
Huvudregeln vid skolskjuts är alltså att kommunen ska ordna kostnadsfri skolskjuts till och 
från den skola som kommunen placerat eleven i. 
 
Kommunen kan dock ibland varav skyldig att anordna skolskjuts även för elever som går i 
fristående skolor eller i annan kommunal skola än den som kommunen placerat eleven i. 
Det här gäller dock bara om skolskjutsen kan organiseras på ett sådant sätt att det inte 
skulle medföra organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen att låta 
skolskjutsen ta med även dessa elever. 
När man bedömer om det skulle kosta lite extra eller leda till organisatoriska svårigheter 
för kommunen ska man utgå ifrån vilka åtagande kommunen skulle haft om eleven gick i 
den skola som kommunen skulle  ha placerat henne eller honom i. 
 
I de här fallen går det inte att överklaga besluten annat än genom laglighetsprövning enligt 
kommunallagen. 
 
Elever i specialskola och sameskolan 
 
Elever i specialskolan och sameskolan har rätt till de resor som krävs för utbildningen. 
Staten ska stå för kostnaden för resorna. Det är Specialpedagogiska skolmyndigheten 
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respektive Sameskolstyrelsen som beslutar om kostnadsfria resor för elever i respektive 
skolform. Även dessa beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 
 
Aktuella bestämmelser och förarbeten 
 
Det här materialet grundar sig på bestämmelser i skollagen (2010:800) och förarbetena i 
Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet prop. 2009/2010:165 
 

 Skolskjuts för elever i grundskolan:10 kap 32,33 och 40 §§ 
 Skolskjuts för elever i grundsärskolan: 11 kap. 31, 32 och 39 §§ 
 Skolskjuts för elever i gymnasiesärskolan: 19 kap. 20, 21 och 28 §§ 
 Överklagande av skolskjuts: 28 kap. 5§5 punkten 
 Kostnadsfria resor inom specialskolan: 12 kap 25 § 
 Kostnadsfria resor inom sameskolan 13 kap 16 § 
 Överklagande av kostnadsfria resor inom specialskolan 28 kap. 7 § 
 Överklagande av kostnadsfria resor inom sameskolan: 28 kap 8 § 

 
Grundskola med offentlig huvudman 
Skolskjuts i hemkommunen 
 
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 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 annan kommun än hemkommunen. 
10 kap 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 hemmahörande i kommunen. 
Den kommun som anordnar utbildningen ska ombesörja att skolskjutsen anordnas enligt 
första stycket. Kommunens kostnader för detta ska ersättas av elevens hemkommun. 
 
Fristående grundskola 
Skolskjuts 
10 kap 31 § Elever i grundsärskolan 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, trafikförhållande, 
elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. 
Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i annan skolenhet än den där kommun 
annars skulle placerat dem eller som går i 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. 
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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 
som gäller för elever hemmahörande i kommunen. 
Den kommun som anordnar utbildningen ska ombesörja att skolskjuts anordnas enligt 
första stycket. Kommunens kostnader ska ersättas av elevens hemkommun. 

 
Fristående grundsärskola 

 
Skolskjuts 
39 § Hemkommunen ska anordna skolskjuts för elever som går i en fristående 
grundsärskola inom kommunen under samma förutsättningar som enligt 31 § andra stycket 
andra meningen gäller för elever som valt en annan skolenhet än den där kommunen 
annars skulle placerat dem. 

 
Skollagen 19 kap utbildning på program i gymnasiesärskola 

 
Utbildning på program vid en gymnasiesärskola med offentlig huvudman  

 
Skolskjuts i hemkommunen 
20 § Elever i gymnasiesärskola 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 
gymnasiesärskola med stöd av 13 eller 14 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska 
eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.  
Elevens hemkommun eller det landsting som anordnar utbildningen ska ombesörja att 
skolskjuts anordnas enligt första stycket.  

 
Skolskjuts i en annan kommun än hemkommunen  
21 § En elev som med stöd av 13 § går i en annan kommuns gymnasiesärskola 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 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  

 
Utbildning på program vid en fristående gymnasiesärskola  
Skolskjuts  
28 § Hemkommunen ska anordna skolskjuts för elever som går i fristående 
gymnasiesärskola inom kommunen under samma förutsättningar som enligt 20 § andra 
stycket andra meningen gäller för elever som valt en annan skolenhet än den där 
kommunen annars skulle ha placerat dem.  
 
Skollagen 28 kap. Överklagande 
  

11 
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Överklagande hos allmän förvaltningsdomstol  
Beslut av en kommun eller ett landsting  
5 § Beslut av en kommun eller ett landsting får 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 § första stycket, 19 kap. 20 § första stycket eller 19 kap. 21 § 
första stycket.  

10. Elevresor för elever i gymnasieskolan  
Lag (1991:1 110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor.  
1 § Kommunerna skall svara för kostnaderna för elevresor enligt vad som framgår av 
denna lag.  
2 § För en elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1 395), ska den 
kommun som enligt 29 kap. 6 § skollagen (2010:800) är elevens hemkommun, ansvara för 
elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Ansvaret gäller för sådana 
resor där färdvägen är minst sex kilometer. Stödet ska ges kontant eller på annat lämpligt 
sätt enligt kommunens bestämmande. Om stödet ges kontant är kommunen inte skyldig att 
ge högre ersättning än vad som motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som eleven har kostnader för resor 
mellan bostaden och skolan. Lag (2010:1 250).  
3 § Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter för tillämpningen av denna lag. Sådana 
föreskrifter får innebära att kommunens ansvar för elevens resor begränsas.  
 
Förordning (1991:1 120) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor. 
1 § I lagen )1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor finns 
bestämmelser om kommunernas ansvar för kostnader för vissa elevresor. I denna 
förordning finns ytterligare bestämmelser om kommunernas ansvar för sådana resor.  
 
2 § Kommunen får bestämma hur resorna skall ske.  
 
Utan hinder av 2 § i den ovan nämnda lagen gäller att om resorna inte rimligen kan ske 
med annat kollektivt färdmedel än flyg skall kommunen ersätta eleven för hans 
resekostnader med skäligt belopp. 
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