
Skolskjutsregler för Kristinehamns kommun 

(Fastställda av skolnämnden 2013-05-08, § 45) 

  

Regler Kommentarer 
1.  Fri skolskjuts Hemkommuns skyldighet att anordna 

kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs, 
regleras i skollagens 10 kap, 32 § och 40 § samt 
11 kap 31 § 

2.  Rätt till skolskjuts med hänsyn till     
skolvägens längd 
 
Förskoleklass  3 km 
Årskurs 1-3  3 km 
Årskurs 4-9  4 km 

Vid beräkning av skolväg avses kortaste 
promenadväg mellan elevens hem, d.v.s. 
folkbokföringsadress till av rektor anvisad 
skola.  
För elever med särskilda skäl/behov anpassas 
skolskjutsen individuellt efter prövning utom 
regelverket.  
Behovsbedömningen bör ske i samråd med 
exempelvis läkare, vårdnadshavare och rektor 
genom läkarintyg som styrker behovet och 
varaktigheten. 

3. Rätt till skolskjuts med hänsyn till 
avstånd till hållplats 
 
 Förskoleklass  2 km 
 Årskurs 1-3  2 km 
 Årskurs 4-9  3 km 
 

 
 
 
Om elev är berättigad till skolskjuts skall 
avståndet mellan hemmet och närmaste 
busshållplats/påstigningsplats uppgå till 
angivet km-avstånd. 
 
 

 4. Trafikförhållande 
 
 Om vägen bedöms som påtagligt besvärlig    
 och riskfylld kan skolskjuts beviljas utan  
 hänsyn till avståndet. 
 

 
 
Bedömningen görs av skolnämndens 
arbetsutskott på rekommendation av 
skolskjutssamordnare. 

5 . Färdtid 
 
Med färdtid avses restiden mellan 
skolskjutsens ordinarie på- och avstignings- 
plats. 
 

 
 
Kommunen svarar för att färdvägen och 
tidsplanen i möjligaste mån upprättas med 
hänsyn till att färdvägen inte överstiger  60 
minuter 



  

Regler Kommentarer 
6. Väntetid 
 
Upp till 15 minuter före första/efter sista 
lektionen betraktas som rasttid. Därutöver 
kan väntetider innan och efter skolstart/ 
skolslut inte helt undvikas men bör hållas på 
en rimlig nivå. 
 

 

7. Tillfällig skolskjuts 
Om elev skadar sig under skol- eller fritid kan 
tillfällig skolskjuts beviljas, i de fall ersättning 
erhålles från kommunens försäkringsbolag. 
 

 
Det ankommer på skolskjutssamordnaren att i 
samråd med vårdnadshavare beställa och 
organisera skolskjutsen. 

8. Skolskjuts vid växelvis boende 
Elev som växelvis bor hos sina vårdnads-
havare har rätt till skolskjuts under 
förutsättning att de är folkbokförda i 
Kristinehamns kommun och att övriga 
kriterier för skolskjuts är uppfyllda. 

Beviljas om båda vårdnadshavarna är folk-
bokförda i Kristinehamns kommun och att 
reglerna uppfylls.  
Med växelvis boende menas att elev vistas lika 
mycket och har ett varaktigt boende hos båda 
vårdnadshavarna.  
Förnyad ansökan görs varje nytt läsår och 
ansökan ska vara undertecknad av båda 
vårdnadshavarna. 

9. Färdmedel  
a) Allmänna kommunikationsmedel ska i 
första hand användas. 
b) Elev som är berättigad till skolskjuts 
erhåller respass.  
c) För elever som inte kan åka med allmänna 
kommunikationsmedel tillhandahåller 
kommunen separat skolskjuts 
 

 
a) Om allmänna kommunikationsmedel kan 
användas på morgonen men inte på 
eftermiddagen, ska allmänna 
kommunikationsmedel användas på 
morgonen. Detsamma gäller även tvärtom. 
b) Beviljat terminskort utlämnas på respektive 
skola.  

10. Val av annan skola 
Vårdnadshavare har möjlighet att välja 
annan skola än den som hör till 
upptagningsområdet. 

Rätt till kostnadsfri skolskjuts gäller inte elever 
som väljer att gå i annan skolenhet än den där 
kommunen annars skulle ha placerat dem eller 
i annan kommuns grundskola med stöd av 10 
kap 25-27 §§. I de fall det kan ske utan 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter 
ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa 
fall. 

11. Resa till och från fritidshem 
Skolskjuts gäller generellt inte för 
skolbarnsomsorg. 

Det innebär t.ex. att elev som åker skolskjuts 
till skolan och på eftermiddagen vistas på 
fritidshem i anslutning till skolan är inte 
berättigad till skolskjuts från fritidshemmet till 
bostaden. 

12. Elev från annan kommun 
Mottagande kommun har ingen skyldighet att 
arrangera eller bekosta skolskjuts. 
 

Elev kan erbjudas skolskjuts om 
hemkommunen betalar kostnaden. 



  

Regler Kommentarer 
13. Ansvarsfördelning 
Vårdnadshavare ansvarar för elev på vägen 
mellan hemmet och hållplatsen samt vid av- 
och påstigningsplatsen. Vårdnadshavare 
ansvarar för att elev följer gällande 
ordningsregler och anpassad väg till 
hållplatsen. Under transporten är det 
transportören och föraren som ansvarar för 
att gällande ordningsregler följs. När elev 
anländer till skolan är det skolan som 
ansvarar för att gällande trafikbestämmelser 
och ordningsregler följs.  
 

Den av kommunen tecknade kollektiva 
olycksfallsförsäkringen för barn och elever 
gäller. Eleverna är skyldiga att följa de 
ordningsregler som gäller under skolskjutsen. 
Kan inte ordningsfrågan lösas får 
vårdnadshavare eller annan vuxen i 
vårdnadshavarens ställe medfölja under resan. 

14. Skolskjutshållplats 
Huvudmannen svarar för att den anvisade 
hållplatsen är trafiksäker.  
 

För att synas på hållplatsen och för den egna 
säkerheten bör elev bära reflexer under mörka 
årstiden. 

15. Vid hållplatsen 
Elev ska invänta skolskjutsen en bit från 
vägbanan på anvisad påstigningsplats. 
Skolskjutsen har ingen skyldighet att vänta på 
elev som inte finns vid skolskjutshållplatsen 
på utsatt tid. 

Det är direkt olämpligt med lek och spring på 
hållplatsen av trafiksäkerhetsskäl.  
Det är viktigt att komma i rätt tid till anvisad 
skolskjutshållplats. 

16. Vid påstigning/avstigning 
Elev ska stå stilla tills bussen/taxin har 
stannat. Elev ska sitta kvar på sin plats tills 
bussen har stannat och dörrarna öppnas. 

När påstigning sker är det viktigt att alla tar det 
lugnt och inte knuffas eller springer mot 
bussen/taxin för då kan en olycka lätt hända. 
Elev ska stå stilla vid vägkanten tills bussen har 
kört iväg och fri sikt finns, innan de går över 
vägen. 

17. Under färd 
Elev ska sitta på sin plats och använda 
säkerhetsbälte 

Inget spring får förekomma i bussen. För att 
förbättra chaufförens arbetsmiljö och 
koncentration på körningen, måste det vara 
lugnt och råda god ordning i bussen. Väskor 
får inte läggas i gången och heller inte uppta en 
extra sitsplats. Detta för att de inte ska utgöra 
hinder vid en eventuell utrymning och är även 
en säkerhetsåtgärd. Skadegörelse som elev 
orsakar i bussen polisanmäls. 

18. Vem får följa med separat skolskjuts? Endast elev som är berättigad till aktuell 
skolskjuts får följa med. 



 

Regler Kommentarer 
19. Skolskjutsvägar 
Skolskjutsvägar är allmänna vägar samt 
enskilda vägar som i överensstämmelse med 
gällande regler och krav avseende vägarnas 
standard och utformning uppbär statliga 
och/eller kommunala underhållsbidrag. 
 

I andra fall prövas rätten till skolskjuts i varje 
enskilt fall av kommunen. Vid sådan prövning 
ska vidstående definition av skolvägen vara 
vägledande. 

20. Väghållning/framkomlighet 
För att skolskjutsfordon skall trafikera 
skolskjutsväg krävs att vägen är farbar ur 
trafiksäkerhetssynpunkt, exempelvis plogad 
och sandad. 
Inställd skoltur/hållplats sker på eget beslut 
av transportören/föraren efter dennes 
bedömning av säkerhetsriskerna. 

Vid svåra väderleksförhållanden kan 
skolskjutsarna helt eller delvis komma att 
ställas in. Vid utebliven hämtning av elever ska 
transportören informera och orientera 
kommunen om situationen samt bistå 
kommunen med information till berörda 
vårdnadshavare. 

21. Undantag från 
skolskjutsbestämmelserna 
 

Vårdnadshavare har rätt att begära 
omprövning. En prövning av rätten till 
skolskjuts ska ske individuellt i varje enskilt fall 
med utgångspunkt i de författnings-
bestämmelser som reglerar rätten till 
skolskjuts. Samtliga förutsättningar som kan ge 
rätt till skolskjuts skall prövas och det skall i 
varje enskilt fall framgå att prövningen haft en 
sådan omfattning. 

22. Incident/avvikelserapportering 
Incidenter och tillbud i samband med 
skolskjutsverksamheten ska alltid rapporteras 
till kommunens skolskjutssamordnaren på 
framtagen blankett. 
 

Skola och entreprenör ansvarar för att 
dokumentera eventuella avvikelser i 
skolskjutsverksamheten. Skolskjutssamordnare 
lämnar sammanställning till skolnämnden 2 
gånger/år. 

23. Ansökan 
De elever som har rätt till skolskjuts p.g.a. 
färdvägens längd får beslut, utan att ansöka. 
 

Om vårdnadshavare vill få rätten till skolskjuts 
prövad p.g.a. trafikförhållande, elevens 
funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet görs ansökan hos skolnämndens 
arbetsutskott. Detsamma gäller om man inte 
anser sig ha fått rätten till skolskjuts prövad 
med anledning av färdvägens längd. 
Blanketter för omprövning av skolskjuts finns 
hos skolskjutshandläggare samt på 
skolförvaltningens hemsida. 
 

24. Överklagande 
Beslut om skolskjuts kan överklagas enligt 
Skollagen såsom förvaltningsbesvär hos 
Förvaltningsrätten i Karlstad.  
 

Förvaltningslagens bestämmelser om 
handläggning, anteckningsskyldighet och 
skriftlig meddelande vid avslag gäller, likaså 
bestämmelserna om anmälan av 
delegeringsbeslut (KL 6 kap 35 §) 
 


