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1. Inledning 

Enligt skollagen (2010:800) ska utbildning i förskoleklass, grundskola och 

grundsärskola vara kostnadsfri. Det innebär att om vissa krav uppfylls har eleven rätt 

till skolskjuts som bekostas av kommunen. 

2. Syfte och omfattning 

Värmdö kommun ansvarar för att erbjuda elever som är folkbokförda i kommunen, 

och i behov av det, skolskjuts. Dessa riktlinjer förtydligar hanteringen av 

skolskjutsfrågor i förskoleklass, grundskola och grundsärskola i kommunen. 

Riktlinjerna är ett styrdokument som fastställs av grundskolenämnden och anger 

regler som kommunala tjänstemän ska följa. 

3. Definitioner 

Med en persons hemkommun menas den kommun där personen är folkbokförd. 

Om en person inte är folkbokförd i Sverige är det istället den kommun där personen 

stadigvarande vistas i eller för tillfället uppehåller sig i som är hemkommun. 

En elevs hem är den bostadsadress där eleven är folkbokförd. Om en elev bor 

växelvis hos två vårdnadshavare på olika adresser räknas båda adresserna som elevens 

hem. Om en elev bor varaktigt på korttidsboende under vardagar eller är placerad i 

familjehem av socialtjänsten likställs dessa boenden med hem. Korttidsboendet eller 

familjehemmet ska i så fall vara beläget i Värmdö kommun. 

4. Rätt till skolskjuts i hemkommunen 

Elever som är folkbokförda i Värmdö kommun och går i förskoleklass, grundskola 

och grundsärskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till 

hemmet till den skola där kommunen placerat eleven och tillbaka till hemmet om det 

behövs med hänsyn till;  

− färdvägens längd  

− trafikförhållanden  

− elevens funktionsnedsättning  



Sida 3 av 8 
 

Besöksadress: Skogsbovägen 9–11, 134 81 Gustavsberg  •  Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg 

08-570 470 00  •  varmdo.kommun@varmdo.se  •  www.varmdo.se 

− annan särskild omständighet  

Skolskjuts anordnas mellan hemmet eller närmaste SL-/skolskjutshållplats och en 

plats i närheten av den skola där eleven är placerad.  

4.1 Skolskjuts för elev placerad i kommungemensam särskild 

undervisningsgrupp, KSU 

Elev placerad i kommungemensam särskild undervisningsgrupp har rätt till 

skolskjuts förutsatt att avståndskravet är uppfyllt.  

Mätning görs mellan folkbokföringsadressen och den skola där den 

kommungemensamma särskilda undervisningsgruppen är lokaliserad.  

Skolskjuts beviljas även för KSU-elev som är inskriven i fritidshem. 

5. Val av annan skola 

Skolskjuts beviljas elev som valt en annan skolenhet inom eller utanför kommunen 

om det inte innebär organisatoriska svårigheter eller merkostnad för kommunen. Det 

gäller elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskolan oavsett om eleven går på 

en skola i egen eller fristående regi. 

Bedömningen görs utifrån den skola där eleven skulle ha varit placerad i av Värmdö 

kommun, enligt Riktlinjer för skolplacering i förskoleklass och grundskola i Värmdö 

kommun (avsnitt 1.2 Kriterier för skolplacering). De grundläggande 

förutsättningarna för skolskjuts ska vara uppfyllda (se punkt 2 ovan). 

5.1 Elever boende på öar utan broförbindelse 

Om en elev i årskurs 6 - 9 boende på öar utan broförbindelse väljer en skola på 

fastlandet har eleven rätt till skolskjuts. 

6. Rätt till skolskjuts i annan kommun 

En elev som med stöd av 9 kap. 13 §, 10 kap. 25 §, 11 kap. 25 § eller 19 kap. 35 - 37 



Sida 4 av 8 
 

Besöksadress: Skogsbovägen 9–11, 134 81 Gustavsberg  •  Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg 

08-570 470 00  •  varmdo.kommun@varmdo.se  •  www.varmdo.se 

§§1 skollagen går i en annan kommuns förskoleklass, grundskola eller 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 som är hemmahörande i den 

kommunen. 

7. Avstånd 

För att beviljas skolskjuts på grund av avstånd gäller att gångavståndet mellan hem 

och skola, alternativt SL-/skolskjutshållplats, ska vara minst: 

- 3 km för elever i årskurs förskoleklass och årskurserna 1–3  

- 4 km för elever i årskurs 4 - 9  

Elevens vårdnadshavare ansvarar för barnet till och från skolskjutshållplatsen och 

hemmet. 

8. Trafikförhållanden 

En elev kan beviljas skolskjuts med anledning av trafikförhållanden vid hållplatser 

och gångvägar. Bedömningen görs utifrån;  

− elevens ålder och trafikmognad  

− trafikförhållanden under den tid på dagen då eleven behöver komma till och 

från sin skola.2 

Kommunens bedömning görs utifrån en helhetsbild av trafikförhållandena. 

Trafikförhållandena kan i enskilda fall motivera att skolskjuts beviljas för kortare väg 

än avståndsreglerna. Efter en helhetsbedömning och individuell prövning kan 

skolskjuts i enskilda fall även beviljas på grund av särskilda omständigheter. 

 
1 Elev som med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att gå i en kommunal skola i 
annan kommun. 
2 trafikmängd, trafikslag, genomfartstrafik och andel tung trafik under färdvägen, vägens bredd och 
siktförhållanden, om det finns vägbelysning, om det finns gång-/cykelvägar. 
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9. Funktionsnedsättning 

Elev kan beviljas skolskjuts med anledning av funktionsnedsättning. Elevens behov 

ska, i varje ny ansökan, styrkas med läkarintyg eller intyg av annan extern expertis. 

Elever som har personlig assistans kan efter ansökan beviljas rätt att ta med 

assistansen på resan. Elevens behov ska styrkas med intyg. 

10. Särskilda omständigheter 

Efter en helhetsbedömning och individuell prövning kan skolskjuts beviljas med 

anledning av särskilda omständigheter. 

11. Enhetlighet inom område 

Likformighet ska eftersträvas inom ett väl avgränsat bostadsområde när det gäller 

bedömning av rätt till skolskjuts. Detta kan innebära att vissa elever får skolskjuts 

trots att de har kortare skolväg än riktlinjerna föreskriver. Det kan också innebära att 

ett område behandlas restriktivt och att därmed ingen elev inom området får 

skolskjuts trots att en del elever enligt avståndsreglerna har rätt till skolskjuts. Detta 

gäller inom: 

- Centrala Gustavsberg  

- Grisslinge-Mörtnäs 

12. Färdsätt 

Skolskjuts kan ske med:  

- Allmänna kommunikationsmedel i linjetrafik.3 

- Särskild skolskjuts (inhyrd skolskjuts).4 

- Självskjuts i eget fordon, om det bedöms vara lämpligt. Ersättning utgår 

enligt kommunens regler för milersättning.  

Skolskjuts ska i första hand ske med allmänna kommunikationsmedel. Skolskjuts 

 
3 T.ex. SL och Waxholmsbåt. 
4 Buss, bil, båt eller svävare med avtalade turer. 
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med taxi ska i möjligaste mån ske genom samåkning tillsammans med andra elever. 

13. Växelvis boende 

Skolskjuts beviljas endast till och från vårdnadshavares folkbokföringsadress i 

Värmdö kommun. Om ett barn bor växelvis hos två vårdnadshavare som är bosatta 

och folkbokförda i Värmdö kommun bedöms behovet av skolskjuts utifrån båda 

adresserna. De grundläggande kraven i riktlinjerna måste vara uppfyllda för att 

skolskjuts ska beviljas (se punkt 2). 

14. Färdbevis 

En elev som beviljas skolskjuts med ordinarie bussturer med SL får kostnadsfritt ett 

årskort av kommunen. En elev som beviljats skolskjuts med inhyrd skolbuss får ett 

färdbevis som ska visas upp på bussen.  

Värmdö kommun ersätter inte borttappat eller förstört SL-kort. Det är därför viktigt 

att vårdnadshavarna registrerar SL-kortet på www.sl.se. 

15.  Res- och väntetider 

Långa res- och väntetider ska om möjligt undvikas. Det måste dock tas hänsyn till 

planering och samordning av skolskjutsverksamheten. Väntetid kan därför uppstå. 

Väntetid kan också uppstå tillfälligt, vid exempelvis inställda lektioner eller inställda 

bussturer i ordinarie linjetrafik. Det gör inte att eleven har rätt till särskild skolskjuts. 

16. Ordningsregler 

I Värmdös skolskjutsar finns bälten som enligt lag ska användas. Elev ska under 

transport vara bältad. Om en elev trots tillsägelser inte använder bältet kommer 

elevens vårdnadshavare att kontaktas. Detta gäller även om eleven inte följer övriga 

ordningsregler som chauffören informerar eleverna om. 

17. Force Majeure 

Vid force majeure kan skolskjuts inte garanteras. Exempel på force majeure:  
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− oframkomligt väglag/väderpåverkan  

− arbetskonflikt  

− dålig väghållning på enskild väg  

− andra yttre omständigheter.  

Någon ersättning för utebliven skolskjuts på grund av force majeure beviljas inte. 

18. Försenade elever 

Om elev missat skolskjutsen har vårdnadshavarna ansvar för att eleven kommer 

till/från skolan. Om elev på grund av undervisning missar skolskjutsen hem har 

respektive skola skyldighet att ordna hemskjuts för eleven. 

19. Fritidshem 

Elever som har fritidshemsplats och deltar i fritidshemsverksamhet före och/eller 

efter skoldagen har inte rätt till skolskjuts till/från fritidshemmet. Undantag från 

detta kan göras i skärgården för att undvika merkostnad för kommunen. 

20. Lov 

Skolskjuts anordnas inte under lov eller skolans studiedagar.5 

21. Ansökan 

Ansökan om skolskjuts görs inför varje nytt läsår via Värmdö kommuns e-

tjänstportal. Värmdö kommun bedömer rätten till skolskjuts samt lämpligt färdmedel 

för varje ärende. Vid ändrade förhållanden, såsom byte av skola eller 

folkbokföringsadress, ska en ny ansökan göras. Vårdnadshavare är också skyldig att 

anmäla till Värmdö kommun om eleven inte längre har rätt till/behov av skolskjuts. 

22. Överklagan 

Beslut om skolskjuts enligt rubrik 2 och 4 kan överklagas som förvaltningsbesvär till 

 
5 Gäller taxi, upphandlad buss, båt/svävare. 
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förvaltningsrätten i Stockholms län.  

Övriga beslut om skolskjuts kan överklagas som laglighetsprövning till 

förvaltningsrätten i Stockholms län. 

23. Uppföljning 

Riktlinjerna följs upp och revidereras vid behov eller i samband med att nya 

bestämmelser införts eller att ny praxis tillkommit. 


