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RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTSVERKSAMHETEN I VADSTENA 
KOMMUN 
 
 

1. Rätt till skolskjuts i hemkommunen          
Enligt skollagen 2010:800 har elever i förskoleklass och grundskola rätt till skolskjuts från en plats i 
anslutning till elevens hem och till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka. Detta gäller om sådan 
skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller 
någon annan särskild omständighet. Rätten gäller endast i hemkommunen. 
 
Kommunens beslut om skolskjuts får enligt skollagen överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 

 
2. Skolskjuts mellan skola och fritidshem 
Enligt lagen finns inget krav på att kommunen ska anordna skolskjuts mellan skolan och fritidshemmen, 
men om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska Vadstena kommun även 
erbjuda skolskjuts mellan skola och fritidshem om det sker utmed ordinarie skolskjutslinje och enligt 
begränsningen enligt punkt 3. 

  
3. Färdvägens längd 
Skolskjuts anordnas för elever i förskoleklass upp till och med årskurs 9 om avståndet mellan hemmet 
(alternativt fritidshemmet enligt punkt 2) och skolan är minst: 
 
Elever i förskoleklass och till och med årskurs 3  2 kilometer 
Elever i årskurs 4 och till och med årskurs 9   3 kilometer 
Avstånden avser faktiskt avståndet utifrån farbar och lämplig väg. 
 
Utgångspunkten för denna begränsning är att eleverna inte ska få orimligt långa restider. 

 
4. Väntetid på skolskjuts 
Den maximala väntetiden för hemfärd efter det sista lektionspasset för elever i årskurs F-6 får inte 
överstiga 40 minuter och för årskurs 7-9 inte överstiga 60 minuter. 
 

5. Gymnasieelevers rätt att åka med på skolskjutsar 
Gymnasieelever som är skrivna i Vadstena kommun har rätt att åka med på beställda skolskjutsar för 
grundskolan om det tidsmässigt passar. I regel finns det plats på bussarna, men om platsbrist uppstår har 
förskoleklasselever och grundskoleelever företräde. 

 
6. Rätt för övriga elever att åka med på skolskjutsarna 
För att ge elever som är boende på landsbygden möjlighet att umgås med kamrater efter skoldagens slut 
får kamrater i mån av plats åka med på skolskjutsarna. För elever upp till och med årskurs 6 (som inte har 
rätt till skolskjuts) gäller att ett intyg från vårdnadshavaren ska visas upp för bussvärden och chauffören. 
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7. Anmälan om skolskjuts 
Vårdnadshavaren behöver normalt sett inte anmäla om eleven är i behov av skolskjuts. Med utgångspunkt 
från folkbokföringsadressen och placeringsskolan gör huvudentreprenör en planering utifrån den elevlista 
som förvaltningen tillhandahåller. Om det sker in- och utflytting, eller om det sker någon annan 
förändring, ska respektive skolas administratör anmäla detta till huvudentreprenören.  
 

8. Anmälan om växelvis boende 
Enligt rättspraxis har en elev rätt till skolskjuts även vid växelvis boende inom kommunen. 
Vårdnadshavaren ska skriftligen (via e-post) till huvudentreprenören anmäla om behov finns och vilka 
tider som önskas.  

 
9. Skolskjuts för elever i grundsärskolan 
Elever som är inskrivna i grundsärskolan har rätt till skolskjuts oberoende av avstånd. De har även rätt till 
skjuts till alternativ adress före och efter skoltiden. 
 

10. Skolgång i en annan kommun 
Då rätten till skolskjuts endast gäller i hemkommunen ansvarar vårdnadshavaren själv för eventuella 
kostnader till och från en skola i annan kommun.  

 
11. Elev från annan kommun   
För en elev som tillhör en annan kommun och önskar gå i någon av kommunens skolor har Vadstena 
kommun inte någon skyldighet att anordna skolskjuts. Denna fråga hanteras av hemkommunen. 
 

12. Säkerhet  
  

• Kultur- och utbildningsförvaltningen ska förse elever som åker skolskjuts med reflexväst samt 
uppmana vårdnadshavarna att se till att dessa används av eleverna. 

• Till och från på- och avstigningsplatsen ansvarar vårdnadshavaren för säkerheten. 

• Säkerheten kring på- och avstigningsplatsen ska bedömas i samråd med huvudentreprenören. 
 

13. Tillämpningsbeslut 
Tillämpningsbesluten utifrån dessa riktlinjer och enligt skollagen fattas av kultur- och 
utbildningsnämndens utredare som ansvarar för verksamheten. Bedömningar ska göras utifrån färdvägens 
längd, trafikförhållanden, funktionshinder och andra särskilda omständigheter enligt skollagen och dessa 
lokala riktlinjer. 
 

 


