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Riktlinjer för skolskjutsverksamheten i Vadstena 

kommun 
 

1. Rätt till skolskjuts 
Enligt skollagen har elever i förskoleklass och grundskola med offentlig huvudman 
rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens 
folkbokföringsadress, till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka. Det gäller om 
sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens 
funktionshinder eller någon annan särskild omständighet. Motsvarande gäller elev i 
grundsärskola och gymnasiesärskola. Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att 
studera i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem 
eller som studerar i en annan kommuns grundskola.  

Kommunens beslut om skolskjuts kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

2. Skolskjuts mellan skola och fristående fritidshem 
Enligt lagen är kommunen inte skyldig att anordna skolskjuts mellan skolan och de 

fristående fritidshemmen, men om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska 

svårigheter ska Vadstena kommun även erbjuda skolskjuts mellan skola och fristående 

fritidshem om det sker utmed ordinarie skolskjutslinje och enligt begränsningen enligt 

punkt 3. 

3. Färdväg 
Med färdväg avses kortaste trafiksäker sträcka mellan folkbokföringsadress och 

infarten till skolan. Vägen ska vara säker att gå längs med. Avståndsbedömning görs av 

kommunen och mätning sker med hjälp av geografisk informationsteknik, GIS. 

Elevens väg till anvisad skolskjutshållplats ska jämställas med färdväg. För att ha rätt 

till skolskjuts ska färdvägens längd eller avstånd till anvisad skolskjutshållplats vara 

längre än nedanstående avståndsgränser: 

 

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. 

 

Elever folkbokförda på adress där avståndet till anvisad skola överstiger avståndet i 

tabellen ovan, behöver inte ansöka om skolskjuts utan berörda vårdnadshavare får 

information om resväg och skolskjutshållplats. 

4. Res- och väntetider 
Skolskjuts planeras efter skolans ramtider, inte efter varje elevs schema. Planeringen 

ska ske med en strävan att om möjligt undvika långa restider.  
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Den maximala restiden får inte överstiga 60 minuter enkel resa. Med angivna tider 

menas tid i skolskjutsfordon.  

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. 

Skolan ramschema är utgångspunkt vid bedömningen. Väntetider som uppstår 

tillfälligt på grund av förseningar eller tillfälligt inställda turer påverkar ej. 

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 
Skolskjuts är upphandlad trafik och utförs för de elever som har beviljats skolskjuts. 

Tillstånd krävs för att elev ska kunna åka med fordonen. Fordonen är dimensionerade 

för antalet elever som har beviljats skolskjuts. Även färdvägen är anpassad utifrån de 

elever som har beviljats skolskjuts. 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. Blankett finns tillgänglig på Schoolsoft. 

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.  
Lista över skolskjutsberättigade elever upprättas i samverkan mellan huvudentreprenör 
och förvaltning i slutet av vårterminen inför kommande läsår. Turlistor anslås på 
kommunens hemsida och individuell turlista distribueras till varje skolskjutsberättigad 
elev vid läsårsstart. 

8. Anmälan om växelvis boende 
Elev kan ha rätt till skolskjuts vid växelvis boende inom Vadstena kommun. Med 

växelvis boende avses vårdnadshavare som inte bor tillsammans men där eleven ändå 

är varaktigt bosatt lika mycket hos båda vårdnadshavarna. Båda vårdnadshavarna ska 

vara folkbokförda i kommunen. 

Skolskjuts vid växelvis boende kan beviljas från elevens båda hem till den skolenhet 

som kommunen placerat eleven vid med hänsyn till folkbokföringsadressen, förutsatt 

att avståndskriterier och övriga föreskrifter uppfylls. 

Skolskjuts vid växelvis boende, då en elev väljer att gå i en annan skolenhet än den 

som kommunen anvisar till, anordnas av kommunen om det kan ske utan 
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organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Skolskjuts vid växelvis 

boende ska ske enligt ett i förväg angivet och regelbundet schema. 

Vårdnadshavare gör en ansökan och en individuell prövning görs i varje enskilt fall. 

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende ska göras för varje läsår. Förändrade 

förhållanden ska omgående anmälas till skolskjutssamordnare. 

9. Funktionsnedsättning 
Elev kan ha rätt till skolskjuts på grund av medicinska skäl. Behovet av skolskjuts ska 

styrkas av elevhälsa eller annan vårdinstans. Vårdnadshavare gör en ansökan och en 

individuell prövning görs i varje enskilt fall. 

10. Tillfälligt behov av skjuts 
Tillfälliga funktionshinder till exempel olycksfall eller liknande berättigar inte till 
kommunal skolskjuts. Hit räknas arm- eller benbrott, stukningar med mera. Samtliga 
barn och elever inom Vadstena kommuns verksamhetsområden omfattas av en 
olycksfallsförsäkring.  
Kostnader för skjuts till skolan täcks av kommunens olycksfallsförsäkring, se 
kommunens hemsida. Vårdnadshavare ordnar själv med läkarintyg och tar nödvändiga 
kontakter.  

11. Skolskjuts för elever i grundsärskolan 
I skollagen 2010:800 kap 11 § 31 finns bestämmelser för skolskjuts gällande särskolan. 

I Vadstena kommun har samtliga folkbokförda elever i kommunen som är inskrivna i 

särskolan och har behov av skolskjuts, rätt till skolskjuts. Detta är oavsett avståndet 

mellan hemmet och skolan. De har även rätt till skjuts till alternativ adress före och 

efter skoltiden.  

För de elever som är beviljade insats, enligt 9§ Lag (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, gäller skolskjuts även mellan plats där undervisning bedrivs 

och den plats där LSS-insatsen verkställs eller mellan hem och korttidstillsyn med 

högst två resor om dagen. 

12. 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.  

13. 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. 

14. Ansvar 

 Kommunen, aktuell skola, entreprenör, förälder och elev har alla del i ansvaret 

under resan mellan hemmet och skolan. 

 Östgötatrafiken ansvarar för driften av kommunens skolskjutsverksamhet. Det är 

endast kommunens skolskjutsamordnare som kan beställa eller avbeställa 

skolskjutsar. 
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 Vadstena kommun ansvarar för att skolskjuts erbjuds samt att elever som åker 

skolskjuts förses med reflexväst.   

14.1 Kultur- och utbildningsförvaltningens ansvar 

Kultur- och utbildningsförvaltningen ansvarar för att samråda med skolor och 
entreprenören, samt att information om turlistor lämnas till skolor, elever och 
vårdnadshavare. 

14.2 Vårdnadshavares ansvar 

 Vårdnadshavare förutsätts svara för att eleven förbereds och tränas på att klara 

sin skolväg på så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att barnet måste följas 

till skolan eller skolskjutshållplatsen under så lång tid som behövs för att barnet 

ska klara att gå till skolan eller skolskjutshållplatsen på egen hand. 

 Vårdnadshavare är skyldig att meddela skolskjutsföretag om eleven inte ska åka 

med bussen till eller från skolan. 

 Vårdnadshavare ansvarar för att elev i skolskjutsen inte medför skrymmande 

bagage samt föremål som kan vålla skada för medpassagerare. 

 En elev som gör sig skyldig till skadegörelse på ett fordon i samband med 

skolskjuts kan bli skyldig att betala skadestånd. Elev som med uppsåt vållar skada 

kan i vissa fall anmälas av rektor till socialtjänsten eller polisen. 

 Om en elev missat bussen är det vårdnadshavare som har ansvar för att eleven 

kommer till skolan. 

 Om skolskjutsen av någon anledning måste ställas in ansvarar vårdnadshavare för 

att eleven kommer till skolan. 

14.3 Entreprenörens ansvar 

 Entreprenören ska i början av varje läsår i samråd med skolan genomföra 

genomgång med elever rörande förhållningssätt i och kring fordonet, regler för 

resandet och övning i utrymning av fordonet. 

 På bussen ansvarar föraren för säkerheten. Alla elever ska ha en egen sittplats och 

vara bältade under transport. Ordningsreglerna ska följas. 

 Chauffören har skyldighet att anmäla händelser av kränkande behandling till 

skolans personal, som för informationen vidare till rektor. 

14.4 Skolans ansvar 

 Rektor ansvarar för ordning och säkerhet vid skolans hållplats. 

 Rektor ansvarar för att ordningsregler för skolskjuts upprättas i samråd med 

elever och entreprenören. 

 


