
 
 
 
 
Riktlinjer för skolskjuts 
 
Som skolskjuts räknas resor mellan anvisad på-/avstigningsplats i bostadens närhet eller 
uppsamlingsplats och skola. Skolskjutsverksamhet sker med upphandlade fordon samt med 
ordinarie kollektiv- och länstrafik. 
 
Kommunen är inte skyldig att ordna eller bekosta skjuts till eller från 
skolbarnomsorg/förskola.  
 
Resor inom skolans verksamhet, för studiebesök och utflykter, räknas inte som skolskjuts. 
 

Skolskjutsar – allmänt 
Elev i grundskola år 1-9 har enligt skollagen rätt till kostnadsfri skolskjuts, från bostadens 
närhet eller anvisad uppsamlingsplats till den skola kommunen anvisar, om det behövs med 
hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev eller annan 
särskild omständighet.  
 
För elever i förskoleklass finns ingen lagreglerad skyldighet för kommunen att besörja 
skolskjuts men i Nordmalings kommun har även elever i förskolklass möjlighet till skolskjuts 
om regler för skolskjuts i övrigt uppfylls. 
 

1. Ordinarie skolskjuts är skjuts mellan bostad eller uppsamlingsplats och skolan på 
grund av att färdvägens längd överskrider avståndsgränserna i kommunens riktlinjer. 
Denna skjuts behöver man inte ansöka om. 

2. Särskild skolskjuts är skolskjuts p g a växelvis boende, trafikförhållanden, 
funktionshinder hos elev eller annan särskild omständighet. Denna skjuts måste man 
ansöka om. Ansökan görs på Barn- och utbildningskontoret och i så god tid som 
möjligt. 

 
Om skolskjuts inte kan anordnas med hjälp av kommunens entreprenörer kan ett avtal träffas 
mellan vårdnadshavare och Nordmalings kommun angående så kallad självskjuts. Ersättning 
utgår enligt skatteverkets ersättningsnivå för bilersättning. Utbetalning sker månadsvis via 
Personalkontoret och anvisad blankett. 

 

Avståndsgränser 
För att elev ska få kostnadsfri skolskjuts ska närmaste vägen från bostaden till skolan vara 
minst 3 km. Detta avstånd gäller alla årskurser inklusive förskoleklass. 
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Elev som går i annan skola än den kommunen anvisade 
Elev som väljer att gå i annan skola än den kommunen anvisar eller fristående skola har inte 
rätt till kostnadsfri skolskjuts om det medför organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för 
kommunen (Skollagen 2010:800). 
 
Elev som flyttar till bostad utanför sin skolas upptagningsområde och väljer att gå kvar i 
samma skola har inte rätt till kostnadsfri skolskjuts till och från sin nya adress. 
 
Undantag: För att undvika skolbyte i årskurs 9 har elev möjlighet att få skolskjuts mellan hem 
och skola, om linjetur nyttjas. Varje ansökan prövas individuellt. 
 

Växelvis boende 
Elev var föräldrar har gemensam vårdnad och eleven bor växelvis hos vårdnadshavarna har 
rätt till kostnadsfri skolskjuts om: 
 

1. Reglerna för skolskjuts uppfylls 
2. Elev och båda vårdnadshavare är folkbokförda i Nordmalings kommun 
3. Det gäller regelbundet växelvis boende enligt ett fast arrangemang. Tillfälliga resor 

omfattas inte. 
 
Skolskjutsen gäller till och från vårdnadshavares folkbokföringsadress eller närbelägen 
uppsamlingsplats. 
 
Varje ansökan ska prövas individuellt och ett läsår i taget. 
 

Lagstiftning 
Rätt till skolskjuts enligt Skollagen 2010:800, 10 kap. 32 §, 33 §, 40 §, 11 kap. 31 §, 32 §, 39 
§ 19 kap. 20 §, 21 §. 
 

Beslut 
Beslut fattas på delegation av skolskjutsansvarig. Skolskjutsbeslut kan överklagas antingen 
via förvaltningsbesvär eller via laglighetsprövning. 
 

Ansvarsfördelning 
Under transporten är det entreprenören som ansvarar för eleverna och att gällande 
trafikbestämmelser följs. Föraren är skyldig att meddela om ordnings- eller säkerhetsproblem 
uppstår under transporten. Tillbud ska alltid rapporteras. 
När eleven anländer till skolan är det skolan som ansvarar för tillsyn.  
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