
  1(10) 

2020-02-26  

Dnr BGN 2020/15-69,  

GNN 2020/8-69 

 

 
 

 

   

STAB UTBILDNING   

   

1. Riktlinjer för skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola och gymnasiesärskola   

Bestämmelserna om skolskjuts i skollagen omfattar elever i förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola och gymnasiesärskola. Elever i gymnasieskolan omfattas däremot inte. 

Bestämmelser om skolskjuts för elever i förskoleklass finns i 9 kap. 15 b-d § och 21 a §. För 

elever i grundskola finns bestämmelserna i 10 kap 32-33 §§ och 40 §. För elever i 

grundsärskola finns bestämmelserna i 11 kap. 31-32 §§ och 39 §. För elever i 

gymnasiesärskolan finns bestämmelserna i 18 kap 30-31 §§ och 35 §. 

Rätten till skolskjuts utgår från bestämmelserna i skollagen men också från kommunernas 

riktlinjer. Det finns utrymme för kommunerna att bevilja skolskjuts utöver vad skollagen 

kräver. Under vissa förutsättningar beviljar Täby kommun skolskjuts utan att det följer av 

skollagen. Skollagen lämnar också i många fall till kommunerna att precisera bestämmelserna, 

t.ex. avseende avståndsgränser och med vilka färdmedel skolskjutsen genomförs.  

Varje kommun ansvarar för sina invånares skolskjuts. Detta innebär att Täby kommun 

ansvarar för elever som är folkbokförda i Täby kommun, oberoende av var de går i skolan. 

Elever som är folkbokförda i en annan kommun men går i skolan i Täby kommun ska ansöka 

om skolskjuts i folkbokföringskommunen. En ny ansökan görs för varje läsår.  

1.1 Läsanvisningar 

Riktlinjerna är uppdelade i sex kapitel. Det centrala avsnittet är kapitel 2. Där redogörs för de 

villkor som måste uppfyllas för att eleven ska ha rätt till skolskjuts. Kapitlet är indelat efter 

vilken kategori av skola som eleven går i. Först i varje skolkategori presenteras skollagens 

miniminivå och efter detta följer Täby kommuns tilläggsregler, där Täby kommun beviljar 

skolskjuts trots att det inte följer av skollagen. 

I kapitel 3 redogörs sedan för kriterierna för skolskjuts. Endast elever som går i den närmaste 

kommunala skola som kunnat erbjuda plats har rätt till skolskjuts enbart genom att uppfylla 

ett av kriterierna. För elever som går i andra skolor krävs att ytterligare villkor är uppfyllda. 

Avsnitt 2 och 3 måste därför läsas tillsammans. 

I kapitel 4 finns övriga regler kring rätten till skolskjuts samlad, t.ex. vad som gäller för fritids. 

I det näst sista kapitlet, 5, presenteras de färdsätt som skolskjuts kan beviljas genom. 

Riktlinjerna avslutas med kapitel 6, där reglerna för överklagande av beslut beskrivs.   
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2. Rätt till skolskjuts beroende på val av skola  

De villkor som ska vara uppfyllda för att eleven ska ha rätt till skolskjuts är olika omfattande 

beroende på vilken kategori av skola som eleven går i. Nedan framgår villkoren som måste vara 

uppfyllda för olika kategorier av skolor. Först i varje avsnitt redogörs för villkoren som måste 

vara uppfyllda enligt skollagen. Efter detta redogörs för Täby kommuns tilläggsregler, där Täby 

kommun beviljar skolskjuts trots att det inte följer av skollagen. Reglerna i 2.1-2.3 avser 

förskoleklass och grundskola. För grundsärskolan och gymnasiesärskolan, se avsnitt 2.4 

respektive 2.5.   

2.1 Elev som går i den närmaste kommunala skola som kunnat erbjuda plats 

2.1.1 Skollagen 

Elev som går i den närmaste kommunala skola som kunnat erbjuda plats har enligt skollagen 

rätt till skolskjuts om följande villkor är uppfyllt: 

- Eleven uppfyller minst ett av kriterierna för skolskjuts, se avsnitt 3.  

2.2 Elev som går i annan kommunal skola i eller utanför Täby kommun eller 
fristående skola i Täby kommun 

2.2.1 Skollagen 

Elev som går i en annan kommunal skola i eller utanför Täby kommun eller en fristående skola 

i Täby kommun har enligt skollagen rätt till skolskjuts om samtliga följande villkor är 

uppfyllda:  

- Eleven uppfyller minst ett av kriterierna för skolskjuts till den valda skolan, se avsnitt 3, och 

- Eleven uppfyller minst ett av kriterierna för skolskjuts till den närmaste kommunala skola 

som kunnat erbjuda plats, och 

- Skolskjutsen till den valda skolan kostar inte mer än vad det skulle ha kostat att erbjuda 

skolskjuts till den närmaste kommunala skola som kunnat erbjuda plats.  

2.2.2 Täby kommuns tilläggsregler 

Elev som går i kommunal eller fristående resursskola i Täby kommun 

Skolskjuts beviljas elev som går i fristående eller kommunal resursskola i Täby kommun, även 

om det inte följer av skollagen, om följande villkor är uppfyllt:   

- Eleven uppfyller kriteriet för funktionsnedsättning till den valda skolan, se avsnitt 3.3. 
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Elev som går i kommunal resursskola utanför Täby kommun. 

Skolskjuts beviljas elev som går i kommunal resursskola utanför Täby kommun, även om det 

inte följer av skollagen, om samtliga följande villkor är uppfyllda: 

- Eleven uppfyller kriteriet för funktionsnedsättning till den valda skolan, se avsnitt 3.3, och 

- Likvärdig utbildning kan inte erbjudas i Täby kommun, och 

- Skolan finns i en närliggande kommun, och 

- Täby kommun har beslutat att det med hänsyn till elevens rätt till utbildning är av stor vikt 

att eleven går i denna skola.   

Elev med omfattande fysisk funktionsnedsättning av varaktig karaktär som går i 

kommunal eller fristående skola i Täby kommun.  

Skolskjuts beviljas elev som går i kommunal eller fristående skola i Täby kommun, även om 

det inte följer av skollagen, om samtliga följande villkor är uppfyllda: 

- Eleven har en omfattande fysisk funktionsnedsättning av varaktig karaktär, och 

- Eleven uppfyller kriterier för funktionsnedsättning till den valda skolan.  

Observera att denna punkt enbart gäller skolor i Täby kommun. För kommunala eller 

fristående skolor utanför Täby kommun gäller inte denna tilläggsregel.  

2.3 Elev som går i fristående skola utanför Täby kommun 

2.3.1 Skollagen 

Elev som går i fristående skola utanför Täby kommun har ingen rätt till skolskjuts enligt 

skollagen. 

2.3.2 Täby kommuns tilläggsregler 

Elev som går i fristående resursskola utanför Täby kommun.  

Skolskjuts beviljas elev som går i fristående resursskola utanför Täby kommun, även om det 

inte följer av skollagen, om samtliga följande villkor är uppfyllda:  

- Eleven uppfyller kriteriet för funktionsnedsättning till den valda skolan, se avsnitt 3.3, och 

- Likvärdig utbildning kan inte erbjudas i Täby kommun, och 

- Skolan finns i en närliggande kommun, och 
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- Täby kommun har beslutat att det med hänsyn till elevens rätt till utbildning är av stor vikt 

att eleven går i denna skola. 

2.4 Grundsärskolan 

2.4.1 Skollagen  

Rätten till skolskjuts enligt skollagen för elever i grundsärskolan är utformad på samma sätt 

som beskrivs i punkt 2.1.1, 2.2.1 och 2.3.1 ovan.  

2.4.2 Täby kommuns tilläggsregler  

Elev som går i kommunal eller fristående grundsärskola i Täby kommun 

Skolskjuts beviljas elev som går i annan kommunal eller fristående grundsärskola i Täby 

kommun, även om det inte följer av skollagen, om följande villkor är uppfyllt:  

- Eleven uppfyller kriteriet för funktionsnedsättning till den valda skolan. 

Elev som går i kommunal eller fristående grundsärskola utanför Täby kommun 

Skolskjuts beviljas elev som går i kommunal eller fristående grundsärskola utanför Täby 

kommun, även om det inte följer av skollagen, om samtliga följande villkor är uppfyllda: 

- Eleven uppfyller kriteriet för funktionsnedsättning till den valda skolan, se avsnitt 3.3, och 

- Likvärdig utbildning kan inte erbjudas i Täby kommun, och   

- Skolan finns i en närliggande kommun, och 

- Täby kommun har beslutat att det med hänsyn till elevens rätt till utbildning är av stor vikt 

att eleven går i denna särskola.   

2.5 Gymnasiesärskolan 

2.5.1 Skollagen 

Rätten till skolskjuts enligt skollagen för elever i gymnasiesärskolan är utformad på samma 

sätt som beskrivs i punkt 2.1.1, 2.2.1 och 2.3.1 ovan. Samtliga kommunala gymnasiesärskolor i 

Täby kommun bedöms dock enligt 2.1.1 istället för 2.2.1.  
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2.5.2 Täby kommuns tilläggsregler 

Elev som går i en kommunal gymnasiesärskola utanför Täby kommun eller i en fristående 

gymnasiesärskola i eller utanför Täby kommun beviljas skolskjuts, även om det inte följer av 

skollagen, om samtliga följande villkor är uppfyllda: 

- Eleven uppfyller kriteriet för funktionsnedsättning till den valda skolan, se avsnitt 3.3, och 

- Eleven läser ett nationellt program, och 

- Skolan ligger i Stockholms län.  
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3. Kriterierna för skolskjuts 

Observera att detta avsnitt måste läsas tillsammans med avsnitt 2.  

Elev som går i den närmaste kommunala skola som kunnat erbjuda plats har rätt till skolskjuts 

om minst ett av kriterierna är uppfyllt. Elev som går i en annan kommunal skola i eller utanför 

Täby kommun eller en fristående skola i Täby kommun behöver uppfylla ytterligare villkor, se 

avsnitt 2.2. Elever som går i en fristående skola utanför Täby kommun har ingen rätt till 

skolskjuts enligt skollagen men i vissa fall enligt Täby kommuns tilläggsregler, se avsnitt 2.3.  

3.1  Färdvägens längd 

Detta kriterium uppfylls om avståndet mellan elevens hem och skola är: 
 
Minst 2 km för förskoleklass samt årskurs 1, 2 och 3  
 
Minst 3 km för årskurs 4, 5 och 6  
 
Minst 5 km för årskurs 7, 8 och 9  

Med färdvägens längd avses närmaste gång- eller cykelväg mellan elevens bostad och skola. 

Med bostad avses tomtgräns vid infart och med skola avses närmaste ordinarie iordningställda 

inpassage till skolområde. Mätning genomförs med Google Maps. Vid resultat precis under 

avståndsgränsen görs även kontrollmätning med kommunens upphandlade karttjänst.  

Skolskjuts på grund av färdvägens längd beviljas i form av SL-kort. 

3.2 Trafikförhållandena  

Detta kriterium uppfylls om skolvägen av Täby kommun är klassad som särskilt trafikfarlig 

eller riskfylld. 

3.3 Funktionsnedsättning 

Detta kriterium uppfylls om eleven har en varaktig funktionsnedsättning som gör att eleven 

har väsentliga svårigheter att ta sig till och från skolan.  

3.4 Någon annan särskild omständighet  

Detta kriterium uppfylls om det utifrån en samlad bedömning eller någon särskilt 

omständighet framkommer att eleven har behov av skolskjuts trots att ingen av de övriga 

kriterierna är uppfyllda. Detta kriterium används restriktivt och bara om det finns speciella 

omständigheter i det enskilda fallet.  
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4. Rätt till skolskjuts i övrigt  

4.1 Elev som av personliga skäl går i kommunal skola i annan kommun och på 
grund av skolgången måste övernatta i den kommunen 

4.1.1 Skollagen 

Elev som av personliga skäl går i en kommunal skola i annan kommun och på grund av 

skolgången måste övernatta i den kommunen omfattas av bestämmelserna om skolskjuts 

enligt skollagen. Elevens rätt till skolskjuts är den samma som för elever som är folkbokförda i 

den andra kommunen. Det är också den andra kommunen som ska handlägga ansökan och 

ordna skolskjutsen vid beviljat beslut. Täby kommun ska dock stå för kostnaderna för 

skolskjutsen.  

4.2 Fritidshem  

4.2.1 Skollagen 

Skolskjuts är en rättighet som utgår från elevens skolplikt. Den är därför kopplad till 

skoldagens början och slut. Någon rätt till skolskjuts till eller från fritidshem finns därför inte 

enligt skollagen. 

4.2.2 Täby kommuns tilläggsregler 

Täby kommun beviljar skolskjuts till och från fritidshem om samtliga följande villkor är 

uppfyllda: 

- Eleven är beviljad skolskjuts, och 

- Fritidshemmet ligger i anslutning till skolan, och 

- Eleven åker till fritidshemmet på morgonen och/eller från fritidshemmet på eftermiddagen. 

- Resorna sker enbart på skoldagar. 

Täby kommuns tilläggsregler för skolskjuts till och från fritidshem under lov 

Täby kommun beviljar även skolskjuts till och från fritidshem under lov under förutsättning att 

samtliga följande villkor är uppfyllda:  

- Alla villkor i punkten ovan (4.2.2) är uppfyllda, och 

- Eleven har skolskjuts på grund av funktionsnedsättning, och 

- Eleven har särskilda behov av lovverksamhet 
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Från 1 juli det år eleven fyller 13 år krävs istället beviljat LSS-beslut. Resorna ordnas då av 

socialtjänsten i Täby kommun. 

Täby kommuns tilläggsregler för särskild fritidsverksamhet på annan plats än i 

skolan 

Elev som har särskild fritidsverksamhet kan beviljas skolskjuts mellan denna verksamhet och 

skolan.  

4.3 SL-kort till elev som vid flytt vill gå klart årskurs 9 i sin gamla skola 

4.3.1 Skollagen 

Elev som flyttar under eller i anslutning till att eleven börjar årskurs 9 har ingen automatisk 

rätt till skolskjuts enligt skollagen om de väljer att gå kvar i sin gamla skola. 

4.3.2 Täby kommuns tilläggsregler 

Elev som går i skola i Stockholms län, och som flyttar i anslutning till att eleven börjar årskurs 

9, beviljas skolskjuts i form av SL-kort om eleven väljer att gå kvar i sin gamla skola och 

uppfyller något av kriterierna för skolskjuts till denna skola. Observera att detta bara gäller SL-

kort. Skolskjuts i form av skolskjutsfordon eller självskjuts ges inte på denna grund.  

4.4 Växelvis boende 

4.4.1 Skollagen 

Elev med växelvis boende har rätt till skolskjuts enligt skollagen om båda bostadsadresserna är 

belägna i Täby kommun och det är ett växelvis boende av varaktig karaktär enligt ett fast 

arrangemang där eleven har två likvärdiga hem. Om en av bostadsadresserna ligger utanför 

Täby kommun finns ingen rätt till skolskjuts till denna adress.    

4.5 Korttidsboende 

4.5.1 Skollagen 

Det finns enligt skollagen ingen rätt till skolskjuts till eller från en elevs korttidsboende.  

4.5.2 Täby kommuns tilläggsregler 

Korttidsboende som beviljats av socialtjänsten i Täby kommun likställs med elevens hem. 

Detta gäller även när korttidsboendet ligger utanför Täby kommun. 
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5. Färdsätt för skolskjutsen 

Skolskjuts beviljas för ett läsår i taget och sker genom: 

 

- Kollektiva färdmedel. Eleven beviljas lämpligt SL-kort som gäller för resor mellan hem och 

skola.  

 

- Skolskjutsfordon. Fordon som är avsedda för att transportera flera elever till och från skolan 

enligt en planerad slinga. 

 

- Självskjuts. Elevens vårdnadshavare skjutsar eleven i egen bil mot ekonomisk ersättning. 

 

Skolskjuts beviljas alltid i första hand i form av SL-kort. Om eleven på grund av särskilda 

behov inte kan åka med kollektiva färdmedel kan skolskjuts beviljas med skolskjutsfordon eller 

genom självskjuts.  

 

5.1 Bedömning av färdsätt för skolskjutsen för elever med funktionsnedsättning 
i grundskolan 

Vilket färdsätt som är nödvändig utreds årligen med hänsyn till elevens funktionsnedsättning, 

ålder och mognad i kombination med skolvägens beskaffenhet och kollektivtrafikens 

tidtabeller och hållplatsplaceringar.  

 

Särskilt i högstadiet förväntas vårdnadshavare hjälpa till att träna sina barn att åka i 

kollektivtrafiken. I gymnasiet är inte längre reglerna om skolskjuts tillämpliga och de elever 

som inte har rätt till färdtjänst förväntas klara att åka kollektivt till gymnasieskolor i andra 

kommuner.  

 

Täby kommun strävar efter att göra övergången mellan grundskolan och gymnasiet så smidig 

som möjligt. Utifrån en individuell bedömning i det enskilda fallet kan därför en utfasning av 

skolskjutsen i form av skolskjutsfordon komma att ske under årskurs 8 och 9.  

 

Observera att denna punkt enbart gäller för grundskolan, inte grundsärskolan eller 

gymnasiesärskolan. En individuell bedömning utifrån elevens behov görs dock även i dessa 

skolformer.  
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6. Överklagande 

Beslut om skolskjuts kan överklagas genom förvaltningsbesvär (28 kap 5 § skollagen). Beslut 

om skolskjuts som gäller elever som valt att gå i en fristående skola eller i en annan kommunal 

skola än den närmaste som kunnat erbjuda plats kan överklagas genom laglighetsprövning 

enligt kommunallagen (13 kap). Beslut gällande resor till och från fritidshem kan överklagas 

genom laglighetsprövning. 

 

 

 


