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Riktlinjer för skolskjuts
Utbildningsnämnden beslutade 1 den 23 november 2015 om dessa riktlinjer.

Grundskola och grundsärskola
I Skollagen kap 10 32, 33 och 40 §§ finns bestämmelser för elever i grundskola och i kap 11 31, 32och 39
§§ för elever i grundsärskola.
Skolskjutsen ska prövas enligt följande ordning:
Länstrafikens bussar, upphandlad skolskjuts och därefter särskild ordnad skolskjuts
från årskurs F-9.
För säkerställande av en säker skolväg finns en trafiksäkerhetsmodell som är kopplad till riktlinjerna, det
är ett levande dokument som uppdateras kontinuerligt.
Skolskjuts i hemkommunen
De elever som går i någon av de grundskolor/särskolor, som kommunen har placerat dem i, har rätt till
kostnadsfri skolskjuts till och från skolan enligt kommunens riktlinjer.

Rätt till skolskjuts
Rätt till skolskjuts grundas på avståndet mellan bostad och skola enligt nedan:
Sexårsverksamhet och skolår 1-3 minst 3,0 km
Skolår 4-6
minst 4,0 km
Skolår 7-9
minst 4,0 km
Föräldrar kan själva välja skola för sitt barn men hemkommunen är inte skyldig att anordna skolskjuts för
elever, som valt att gå i annan grundskola/grundsärskola, inom eller utanför Heby kommun, än den som
kommunen normalt skulle ha placerat dem i, placeringsskolan, om detta inte kan ske utan ekonomiska
eller organisatoriska konsekvenser. Föräldrarna ordnar själva skolskjutsen om eleven valt en annan skola
än placeringsskolan.
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Avstånd mellan bostad och hållplats
Gångavståndet mellan bostad och skolskjutshållplats ska maximalt vara enligt följande:
Sexårsverksamhet och skolår 1-3 max 2,0 km
Skolår 4-6
max 3,0 km
Skolår 7-9
max 3,0 km

Res- och väntetider
Total maximal restid, inklusive väntetid vid skolan, vid enkel resa till eller från skolan, är 70 minuter.
Enskilda avsteg i särskilda fall, till exempel vid växelvis boende, kan förekomma.
Heby kommuns grundläggande målsättning är att de flesta elever vid resa till skola inte ska behöva stiga
ombord på något fordon före kl 07.00. Enskilda avsteg kan förekomma.
Ingen elev ska behöva vänta längre än 30 minuter mellan fordonets ankomsttid till skolan och skolstart.
Detsamma mellan skolslut och fordonets avgångstid. Enskilda avsteg kan förekomma.

Övrigt
Vårdnadshavaren ansvarar för att eleven kommer till och från på- och avstigningsplatsen på ett säkert och
tryggt sätt. Varje elev ska ha egen sittplats med säkerhetsbälte.
Skolskjuts till fler än en bostadsadress medges utöver ovanstående föreskrifter endast utifrån följande
förutsättningar:
Elevens vårdnadshavare har gemensam vårdnad.
Eleven bor växelvis hos vårdnadshavarna i ungefär samma omfattning.
Båda föräldrarna bor inom Heby kommun.
Skolskjutsen ska prövas enligt följande ordning:
Befintliga skolskjutsar, därefter länstrafikens bussar och till sist särskild ordnad skolskjuts.
För att få skolskjuts vid växelvis boende måste en särskild ansökan göras. Blanketten finns att ladda ner på
Heby kommuns hemsida.
I de fall där vårdnadshavare åtar sig skjutsansvaret mot ersättning, t ex till närmaste skolskjutshållplats,
ska överenskommelse göras och alltid godkännas av ansvarig skolskjutshandläggare.
Skolskjuts beviljas inte mellan fritids och bostad.
Utrymme för allmänheten på skolskjutsar under begreppet ”i mån av plats” avgörs alltid av föraren.
Heby kommun verkar för att göra skolvägar och skolskjutsar säkra för alla barn och för att samma
skolskjutsregler ska gälla oavsett om man åker befintlig skolskjuts eller länstrafikens bussar.

Gymnasieskolan
Ersättning för resor till gymnasieskola: Lag (1991:1110)
”1§ Kommunerna ska svara för kostnaderna för elevresor enligt vad som framgår av denna lag.
2§ För elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395), ska den kommun som enligt
29 kap. 6 § skollagen (210:800) är elevens hemkommun, ansvara för elevens kostnader för dagliga resor
mellan bostaden och skolan. Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen är minst sex kilometer. Stödet
ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt kommunens bestämmande. Om stödet ges kontant är
kommunen inte skyldig att ge högre ersättning än vad som motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2
kap. 6 och 7 §§ i socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som eleven har kostnader för resor
mellan bostaden och skolan. Lag (2010:1250).
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3 § Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter för tillämpningen av denna lag. Sådana föreskrifter får
innebära att kommunens ansvar för elevens resor begränsas.”
Med bostad avses den adress där eleven är folkbokförd.
För resande elever från Heby kommun med skolgång på annan ort ersätts inte lokalresor med stadsbussar
på gymnasieorten. Studerar eleven på en kommunal skola på annan ort och inte kan pendla mellan hem
och skola, kan eleven ansöka om inackorderingsbidrag där även resebidrag ingår.

Om avståndet mellan hemmet och busshållplatsen överstiger fyra km utgår anslutningsbidrag per termin.
Ersättning för resor eller särskilt anordnad transport beviljas om sådan behövs med hänsyn till
funktionshinder hos elev eller om annan särskild omständighet föreligger. Fysiska
handikapp/funktionshinder ska styrkas med läkarintyg och medges maximalt för ett år i taget.

Gymnasiesärskola
I Skollagen 19 kap. 20 och 21 §§ finns bestämmelser gällande skolskjuts för elever i gymnasiesärskolan.
Ersättning för elevresor utgår för elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen och där
avståndet från bostaden och skolan är minst sex km. Gymnasiesärelever har rätt till ersättning för resor
mellan bostad och skola. Med bostad avses den adress där eleven är folkbokförd. Merparten av Heby
kommuns gymnasiesärelever har sin skolgång i Uppsala. Om skolskjuts önskas till andra kommuner
beviljas det om det går att genomföra utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Resor för elever
med behov av särskilt anordnad transport ska styrkas med ett intyg från läkare eller psykolog och
omprövas varje år.

Överklagande av beslut enligt Skollagen kap 28 5 §
Kommunens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol i fråga om skolskjuts enligt:
10 kap 32 § första stycket: ”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, om sådan
skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller
någon annan särskild omständighet.”
10 kap 33 § första stycket: ”En elev som med stöd av 25 § går i en annan kommuns grundskola och som på
grund av skolgången måste övernatta i den kommunen har rätt till skolskjuts mellan den tillfälliga
bostaden och den plats där utbildningen bedrivs under samma förutsättningar som gäller för elever som är
hemmahörande i kommunen.”
11 kap 31 § första stycket: ”Elever i grundsärskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri
skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om
sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning
eller någon annan omständighet.”
11 kap 32 §: ”En elev som med stöd av 25 § går i en annan kommuns grundsärskola och som på grund av
skolgången måste övernatta i den kommunen har rätt till skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden och den
plats där utbildningen bedrivs under samma förutsättningar som gäller för elever som är hemmahörande i
kommunen.”
19 kap 20 §: ”Elever i gymnasiesärskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en
plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka om sådan skjuts
behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon
annan särskild omständighet.”
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19 kap § 21: ”En elev som med stöd av 13 § går i en annan kommuns gymnasiesärskola och som på grund
av skolgången måste övernatta i den kommunen har rätt till skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden och
den plats där utbildningen bedrivs under samma förutsättningar som gäller för elever som är
hemmahörande i kommunen.”

___________________________________________________________________________________________

Dessa riktlinjer träder i kraft den 30 juni 2017

Tomas Bergström
Ordförande i utbildningsnämnden
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Daniel Holmvin
Förvaltningschef
Barn- och utbildningsförvaltningen

