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Inledning  

Skolskjutsreglerna är beslutade av barn- och utbildningsnämndens politiker.  

  

Är du som förälder missnöjd med beslutade regler kan du göra en besvärsskrivelse. För 

att få ditt ärende prövat ska du ställa besvärsskrivelsen till Förvaltningsrätten, men 

skicka den till Barn- och utbildningsnämnden i Skara.  

  

Kommunen upprättar en skolskjutsorganisation med transporter utifrån ekonomiska 

och rationella utgångspunkter. Utifrån vilket upptagningsområde ni bor i erbjuds 

skolskjuts till Ardalaskolan, Gällkvistskolan, Valleskolan och Varnhemsskolan.  

 

Om du är osäker på vilken grundskola som hör till upptagningsområdet ni bor i, 

kontaktar du kommunens trafikplanerare.  

  

Kommunen har ingen generell skyldighet att tillhandahålla eller bekosta skjuts till 

någon annan skola än den anvisade skolan utifrån upptagningsområdet. Om en elev 

väljer att gå i grundskola/grundsärskola i annan kommun, eller i friskola i egen eller 

annan kommun, har eleven inte rätt till skolskjuts.  

  

Som förälder har du alltid ansvar för att ditt barn kommer till skolan. Det är du som 

ansvarar för att eleven är vid påstigningsplatsen i god tid, tar rätt buss från skolan och 

stiger av och på vid rätt hållplats. Genom praktisk övning ger du ditt barn kunskap om 

detta.  

  

Skolskjuts erbjuds på ordinarie skoldagar (inte studie- och lovdagar), till och från 

elevens hem samt till och från skolan. Chauffören släpper inte på eller av elever på 

andra ställen än de fastställda hållplatserna.  

  

I mån av plats tillåts kompisåkning, vilket helt är föräldrarnas ansvar. För att få 

kompisåka ska skriftlig information från förälder, om att eleven ska åka med bussen 

och var eleven ska gå av, lämnas till chauffören.  

  

Skolans personal åker inte med i skolskjutsen.   

Dnr Bun 16/ 97, 17/63 



Rätt till skolskjuts  

Rätten till skolskjuts regleras i Skollagen 10 kap 32-33§ och 40§ (grundskola), i 

Skollagen 11 kap 31-32§ och 39§ (grundsärskola) samt i Skollagen 19 kap 20§ 

(gymnasiesärskola).   

  

Elever i grundskolans årskurs 1-9, grundsärskolan och gymnasiesärskolan med 

offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts om skolskjuts behövs med hänsyn 

till färdvägens längd, trafikförhållande, elevens funktionsnedsättning eller någon 

annan särskild omständighet.   

  

Elever i förskoleklass erbjuds skolskjuts på befintliga turer (beslut av 

skolskjutsutskottet § 1/2007).  

  

Skolskjuts ska i första hand anordnas med kollektivtrafik (skolkort). I de fall att 

kollektivtrafiken inte är utbyggd, eller att något annat skäl gör att inte kollektivtrafiken 

kan nyttjas, ordnar kommunen skolskjuts genom upphandlade skolbussar eller skoltaxi. 

Om möjlighet finns för en elev att skolskjutsresan kan ske både med kollektivtrafik och 

egenupphandlad tur kan eleven välja egenupphandlad tur. Trafikhandläggaren 

informerar berörd elev.  

Färdvägens längd  

Färdvägens längd för eleven gäller den kortaste användbara vägen från hemmet 

(tomtgräns) till den anvisade kommunala skolan (tomtgräns).  

Avstånd för skolskjuts  

Skolskjuts för elever som har minst:  

• 3 km skolväg (gäller för elever i förskoleklass1 till och med årskurs 6)   

• 5 km skolväg (gäller för elever i årskurs 7 till och med årskurs 9)   

  

Skolskjutsarna anordnas efter de vägar som barn- och utbildningsnämnden beslutar.  

Avstånd till påstigningsplats  

Avståndet mellan elevens bostad och påstigningsplatsen ska inte överstiga:  

• 2 km för elever i förskoleklass till och med årskurs 6  

• 4 km för elever i årskurs 7 till och med årskurs 9  

 

 

 

 

                                           
1 Elever i förskoleklass erbjuds skolskjuts på befintliga turer (beslut av skolskjutsutskottet § 1/2007).  



Restid   

Restiden, det vill säga tiden från det att eleven stiger på skolskjutsen till dess att 

skoldagen startar, bör inte överstiga:  

• 2 timmar/dag för elever i förskoleklass till och med årskurs 6  

• 15 timmar/vecka för elever i årskurs 7 till och med årskurs 9  

  

Skolskjuts utifrån färdvägens längd beslutas av utsedd tjänsteman på delegation av 

barn- och utbildningsnämnden efter ansökan från vårdnadshavare. Ansökan görs på 

avsedd blankett.  

Trafikförhållanden  

Eleven bör inte gå någon längre sträcka utmed väg som klassats som trafikintensiv.   

  

Eleven bör inte ensam korsa en väg som markerats som trafikintensiv (se separat karta 

över trafikintensiva vägar som finns tillgänglig på www.skara.se). Eleven kan i vissa 

fall korsa en väg som markerats som trafikintensiv med hjälp av chauffören.   

  

Vägens klassning förändras med hänsyn till elevens ålder. Elever i årskurs 7 till och 

med årskurs 9 bör inte gå någon längre sträcka utmed väg E20, väg 49 och väg 184.   

  

Skolskjuts utifrån trafikförhållanden beslutas av utsedd tjänsteman på delegation av 

barn- och utbildningsnämnden efter ansökan från vårdnadshavare. Ansökan görs på 

avsedd blankett.  

Elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet  

Om du som förälder bedömer att ditt barns funktionsnedsättning, eller någon annan 

särskild omständighet, gör att ditt barn behöver skolskjuts kan detta prövas individuellt 

av chefen för Elevhälsa på delegation av barn- och utbildningsnämnden.  

  

Skolskjuts utifrån funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet beslutas av 

utsedd tjänsteman på delegation av barn- och utbildningsnämnden efter ansökan från 

vårdnadshavare. Ansökan görs på avsedd blankett.  

Självskjutsersättning  

Självskjuts innebär att en vårdnadshavare, tar över ansvaret för skolskjutsen. En sådan 

överenskommelse kan skrivas när någon skolskjuts inte är möjlig. Ersättningen vid 

självskjuts följer den skattefria delen av de normer som gäller för bilersättning enligt 

Skatteverket. För rätt till självskjutsersättning ska det finnas en skriftlig 

överenskommelse. Ta kontakt med kommunens trafikplanerare.  



Köp av kommunskolkort till resor med kollektivtrafik  

Enligt beslut av skolskjutsutskottet den 1 september 2016 § 3 kan kommunen inte sälja 

subventionerade kommunskolkort till elever som inte är skolskjutsberättigade 

Skolskjutsberättigade elever får kommunskolkort utan någon kostnad.   

Fritids eller korttidstillsyn (LSS) före och efter ordinarie skoltid  

Skolskjuts gäller endast i direkt anslutning till varje skolskjutsberättigad elevs skoldag. 

Om en elev har någon form av omsorg före och efter ordinarie skoltid (fritids, 

korttidstillsyn, eller annan form av tillsyn enligt Socialtjänstlagen) är det förälder som 

är ansvarig för skjuts till och från denna verksamhet.  

Elev som flyttar  

Om det återstår mindre än en termin av pågående läsår, har elev som flyttar inom 

kommunen, möjlighet till skolskjuts för att kunna gå kvar på den ”gamla” skolan under 

pågående läsår.  

  

När en elev i årskurs 6 eller årskurs 9 flyttar utanför kommunen och det återstår mindre 

än en termin av pågående läsår, och eleven är folkbokförd i den nya kommunen före 

den 15 februari, har eleven möjlighet till skolskjuts för att kunna gå kvar i 

grundskolan/grundsärskolan i Skara under pågående läsår.  

Elev med växelvis boende  

När en elev bor växelvis, och lika mycket hos vardera föräldern, ska behov av 

skolskjuts prövas från båda bostadsadresserna. En förutsättning är att de båda 

adresserna är inom Skara kommun.   

  

Vid annan fördelning vid växelvis boende beslutar skolskjutsutskottet rätten till 

skolskjuts.  

  

En skolskjutsberättigad elev, som är folkbokförd i Skara kommun och som bor lika 

mycket hos båda sina vårdnadshavare, har möjlighet att själv betala för 

mellanskillnaden av en uppgradering av befintligt enkommunskort till ett 

flerkommunskort i det fall att en av vårdnadshavarna bor utanför kommunen. 

Uppgraderingen ska förskottsbetalas och ansökan sker inför varje läsår och 

administreras på barn- och utbildningskontoret.  

 

 

 



Ordningsregler   

De allmänna regler som gäller i skolan för ordning och uppförande gäller även vid 

skolskjuts och på hållplatser. Förarens anvisningar ska följas för trafiksäkerhetens 

skull. Elever som är ohörsamma och/eller störande ska rapporteras till respektive 

klasslärare för vidare kontakt med hemmet. Hjälper inte detta kopplas skolledningen 

in. Uppsåtlig skadegörelse ersätts av elev och/eller förälder.   

Tidtabeller  

De tider för på- och avstigning som meddelas hemmen i samband med läsårsstart kan 

under pågående läsår behöva justeras och måste därför betraktas som ungefärliga.   

Skolskjutschauffören meddelar direkt till barnen de förändringar som måste göras. 

Aktuella tidtabeller finns tillgängliga på www.skara.se.  

Trafiksäkerhet  

Vid snöhinder, halt väglag eller andra hinder kan eventuellt uppgjord tidtabell inte 

följas. Vid dessa tillfällen får skolskjutsberättigade elever komma något senare till 

skolan för att inte trafiksäkerheten ska äventyras.  

  

Under vinterhalvåret kan vädret påverka att ett snabbt beslut behöver fattas om att ställa 

in skolskjutsarna av säkerhetsskäl. Så snart ett sådant beslut fattas läggs denna 

information ut som en "nyhet" på Skara kommuns webbplats. En sådan "nyhet" syns 

direkt på startsidan. Vid behov sprids också informationen via lokalradion.  

Är det dåligt väder är det viktigt att du som förälder själv söker information på 

kommunens webbplats och/eller lyssnar på lokalradion.  

  

Det finns också en jourtelefon med information om inställda skolskjutsar. 

Jourtelefonen har telefonnummer 0511-320 08.  

Bussbyte  

Om det blir aktuellt med fordonsbyte ska det avlämnade fordonet alltid invänta den nya 

transporten så att så kallad ”säker överföring” kan ske. ”Säker överföring” innebär att 

båda fordonen befinner sig ”stötfångare mot stötfångare”. Undantag kan göras för 

elever i årskurs 6 till och med årskurs 9 om fordonsbytet sker på trafiksäker plats.  

Kontakt  

Du når vår trafikplanerare via e-post skolskjuts@skara.se eller telefon 0511-38 68 02.  

  

Ansökningsblanketter och tidtabeller finns att hämta på www.skara.se/skolskjuts.  


