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Regler för skolskjuts i obligatoriska skolformer
Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en
plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka.
Skolskjuts beviljas med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där
kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns
grundskola.1 I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter
ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.

Vem är berättigad till skolskjuts
Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola vilka är
folkbokförda i Lysekils kommun (har rätt till skolskjuts). Elever som är bosatta i
Sverige utan folkbokföringsadress, avses vara folkbokförda i den kommun där eleven
stadigvarande vistas2.
Fritidshem är ingen obligatorisk skolform och skolskjuts beviljas inte till och från
fritidshemmets referens. Särskoleelever inskrivna på fritidshem kan utifrån individuell
prövning beviljas resor till och från fritidshemmet.
Växelvis boende
Vid gemensam vårdnad om eleven anses eleven ha två bostadsadresser. Dessa fall
benämns som växelvis boende. En bedömning för rätt till skolskjuts utgörs då från båda
adresserna.
Förutsättningar för rätt till skolskjuts från båda adresserna är:
- Båda bostadsadresserna ska vara belägna inom Lysekils kommun.
- Eleven har sin ena bostadsadress belägen inom området för den skola som anvisats
av kommunen.
- Boendet ska bygga på ett fast och varaktigt arrangemang och vara likvärdigt
fördelat på de båda adresserna (t.ex. boende varannan vecka på respektive adress).
Vid sådana fall ska ansökan styrkas genom att vårdnadshavarna uppvisar
domstolsbeslut eller skriftlig överenskommelse mellan parterna.
Avstånd
Elever som går i den skolenhet utifrån kommunens anvisning har rätt till skolskjuts om
avståndet mellan bostad och skola överstiger:
- 2 km för elev i förskoleklass – årskurs 6
- 4 km för elev i årskurs 7–9

Särskild skolskjuts
Skolskjuts sker i första hand med allmänna kommunikationer (linjetrafik). Särskild
skolskjuts (särskild skolbuss eller taxi) tillämpas då linjetrafik inte kan utnyttjas.
Gångavstånd
Särskild skolskjuts beviljas om gångavståndet mellan bostad och hållplats för linjetrafik
överstiger:
- 2 km för elev i förskoleklass – årskurs 6
- 4 km för elev i årskurs 7 – 9
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Väntetider
Särskild skolskjuts beviljas om eleven är berättigad till skolskjuts och väntetiderna med
den ordinarie linjetrafiken normalt överstiger
- 0,5 timme för elev i förskoleklass – årskurs 3 eller
- 1 timme för elev i årskurs 4 – 9
Samåkning
I de fall samåkning kan ske från angivna uppsamlingsställe ska elev själv ta sig till
uppsamlingsstället. Särskild skolskjuts beviljas om gångavståndet mellan bostad och
uppsamlingsstället överstiger:
- 2 km för elev i förskoleklass – årskurs 6
- 4 km för elev i årskurs 4 – 9
Trafikförhållanden
Om eleven har en farlig väg till busshållplatsen, är eleven enligt skollagen berättigad till
särskild skolskjuts. Med farlig väg avses bristande trafiksäkerhet.
Funktionhinder
Elev med funktionshinder är berättigad kostnadsfri skolskjuts utan hänsyn till avstånd.
En individuell bedömning görs för varje enskilt fall.
Annan särskild omständighet
Vid andra särskilda omständigheter som hotsituationer, mobbingsituationer, särskilda
sociala omständigheter etc. kan särskild skolskjuts beviljas.

Avbokning av särskild skolskjuts
Vid sjukdom eller annan tillfällig avbokning av särskild skolskjuts ska vårdnadshavare
snabbt meddela transportören. Information om telefonnummer och rutiner skickas ut
vid ansökan av skolskjuts.

Försenade elever
En skolskjuts väntar inte på elever som ankommer sent. Om eleven är försenad till den
fastställda avgångstiden beviljas inte någon extratur. Exempel; anges avgångstid för
skoltaxi till kl. 07.05 - 07.10, ska eleven vara på plats 07:05.

Ansökan om skolskjuts
Samtliga elever som väljer att gå i den anvisade skolan och uppfyller avståndskraven,
enligt reglerna, erhåller skolskjuts. Vårdnadshavare behöver då inte ansökan om
skolskjuts, vilket behövs om andra orsaker till skolskjuts åberopas. En individuell
prövning görs inför varje nytt läsår, vilket innebär att en ny ansökan lämnas varje år.
Då avgörs även om vilken typ av skolskjuts som beviljas – buss i linjetrafik, skollinje,
taxi eller specialfordon.
Ansökningsblanketter och kontaktuppgifter finns att ta del av på kommunens hemsida
www.lysekil.se
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Regler för elevresor i gymnasieskolan
Med elevresor avses gymnasieelevers resor mellan bostad och skolan för en elev som
har rätt till studiehjälp3. Den kommun som är elevens hemkommun ska ansvara för
elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan4.

Bidrag för elevresa
Hemkommunen ansvarar för sådana resor där färdvägen är minst sex kilometer. Stöd
ges i form av skolkort eller kontant ersättning motsvarande skolkortets värde. Eleven
måste välja kontant ersättning för hela läsåret eller per termin. Kontantbidraget betalas
inte ut för del av termin. Bidraget betalas ut till det bankkonto som anges på ansökan
som lämnas till skolan i början av terminen.
Hemkommunen är skyldig att svara för resekostnader även för elever i landstingens
gymnasieskolor samt för elever som går i fristående skolor. Hemkommunen har även
ansvaret för elever som studerar på annan ort, tillexempel studerande vid Uddevalla
kommun.
Elever med inackorderingsbidrag får inte busskort eller kontant resebidrag.
Anslutningsbidrag
Anslutningsbidrag kan beviljas om eleven har skolkort och mer än 6 km mellan
hemmet och närmaste hållplats. Information om ersättning samt ansökningsblankett
finns på Lysekil kommuns hemsida.
Växelvis boende
Avståndet beräknas från elevens folkbokföringsadress. Vid växelvis boende inom
Lysekils kommun beräknas avståndet från båda adresserna om boendet bygger på ett
fast och varaktigt arrangemang (t.ex. boende varannan vecka på respektive adress). Vid
sådana fall ska ansökan styrkas genom att vårdnadshavarna uppvisar domstolsbeslut
eller skriftlig överenskommelse mellan parterna.
Avstånd
Avståndsmätning utförs från bostaden till skolan, kortast användbara väg. Kortast
användbara väg kan vara bilväg, gångväg och/eller cykelväg.

Skolkort – en värdehandling
Elev som uppfyller kraven tilldelas av kommunen ett skolkort vid läsårsstart. Skolkortet
är en värdehandling och får endast användas för transport till och från skolan.
Vid borttappat skolkort betalas en avgift. Avgiften betalas av eleven till
skolexpeditionens personal i samband med att ersättningskortet överlämnas. Det
borttappade kortet spärras av skolexpeditionens personal. Elev med busskort som inte
längre är skolskjutsberättigad, ska omedelbart återlämna detta. Den som tar emot
bidrag på felaktiga grunder blir återbetalningsskyldig.

Överklagande
Beslut om skolskjuts kan överklagas genom förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning.
Förvaltningsbesvär
Förvaltningsbesvär innebär att förvaltningsrätten, som första insats, prövar ärendet
och kan fatta ett annat beslut. Beslutet ska ha gått parten emot. Domstolen prövar
överklagandet i sak. Tiden för överklagandet är tre veckor från den dag då beslutet
3
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tillkännagavs på Lysekil kommuns anslagstavla. Förvaltningsbesvär utesluter
laglighetsprövning. Om det inte finns någon särskild bestämmelse om överklagandet i
skollagen så kan ett beslut istället överklagas med laglighetsprövning5.
Laglighetsprövning
Ett beslut om skolskjuts kan i vissa fall överklagas kommunmedlem med så kallad
laglighetsprövning. Laglighetsprövning innebär att ett överklagat beslut ska upphävas
om det inte har tillkommit i laga ordning eller om beslutet inte räknas som en
angelägenhet för kommunen. Det ska också upphävas om det organ som har fattat
beslutet överskridit sina befogenheter eller om beslutet strider mot någon författning.
Tiden för överklagandet är tre veckor från den då beslutet tillkännagavs på Lysekil
kommuns anslagstavla.
Domstolen får inte ersätta det överklagande beslutet med ett nytt utan kan endast avslå
eller avvisa överklagandet. Det är frågan om en prövning av beslutets laglighet och inte
en prövning av beslutets lämplighet6.
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Postadress: 453 80 LYSEKIL
Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 44
Tel: 0523-61 30 00
E-post registrator@lysekil.se
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7

