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Riktlinjer för skolskjuts på grundskola, 
grundsärskola och gymnasiesärskola i Oxelösunds 
kommun 

Utgångspunkt  
Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för de elever  
i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola som är  
i behov av det på grund av färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.  

Skolskjuts anordnas till och från skolan, från i förväg bestämd påstignings- 
och avstigningsplats. Oxelösunds kommun organiserar skolskjuts i första 
hand med buss via Sörmlandstrafiken och eleverna får Skolkortet zon 
Nyköping/Oxelösund, giltigt för tre resor/skoldag. Trafikförhållanden, 
funktionshinder eller annan särskild omständighet kan vara skäl till att 
skolskjuts anordnas med skoltaxi. Skoltaxi är att jämställa med allmän 
kollektivtrafik. 

Målgrupp 
Riktlinjerna för skolskjuts gäller för elever i förskoleklass, grundskola 
årskurs 1-9, grundsärskola årskurs 1-10 och gymnasiesärskola årskurs 1-4.  

Syfte 
Riktlinjerna för skolskjuts i Oxelösund är fastställda av Utbildningsnämnden 
och förtydligar vad som gäller vid skolskjuts samt kompletterar aktuella 
lagar och förordningar. Syftet är också att säkerställa att barn och 
ungdomar i Oxelösunds kommun hanteras likvärdigt vid bedömning och 
beslut om skolskjuts. 

Beslutsfattare  
Utbildningsnämnden har delegerat till Utbildningsförvaltningen att besluta 
om skolskjuts i enlighet med denna riktlinje.  

Ansökan, beslut och överklagan 
Ansökan om skolskjuts görs via självservice på oxelosund.se. Ansökan ska 
göras senast 15 april för att skolskjuts ska kunna garanteras till skolstart 
kommande läsår. Kommunen ska pröva ansökan individuellt i varje enskilt 
fall. Beslutet skickas per post och kan överklagas hos förvaltningsrätten i 
enlighet med den anvisning som framgår av beslutet, skollagen 28 kapitlet 
5 §.  
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Om förutsättningarna som beslutet om skolskjuts grundar sig på förändras 
och detta påverkar rätten till skolskjuts upphör beslutet att gälla från och 
med det datum då förändringen skedde.  

Ansvar  
Vårdnadshavaren ansvarar för eleven mellan hemmet och hållplats eller 
anvisad uppsamlingsplats samt för elever som åker med allmän 
kollektivtrafik från hemmet till skolan. Vårdnadshavarna förutsätts svara för 
att barn förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt 
som möjligt. Det kan innebära att barnet måste följas till skola eller hållplats 
under så lång tid som behövs för att det ska klara att gå till och från 
skolan/hållplatsen på egen hand. Vårdnadshavare ansvarar även för att 
eleven vet vilka regler som gäller ombord på skolskjutsen och att eleven tar 
ansvar för att följa dessa. 

Vid bedömning av behov av skolskjuts med hänsyn till trafikförhållandena 
utgår handläggare från barnperspektivet, men väger också in det 
föräldraansvar som alltid finns med för barnet i stort i enlighet med 
föräldrabalken (Föräldrabalk 1949:381) 6 kap 2§.  

Under resan med skoltaxi till skolan är det föraren som har huvudansvaret 
för eleven.  

Rektors ansvar börjar när eleven kommer inom skolans område.  

När elev som åker skoltaxi är sjuk eller ledig ansvarar vårdnadshavaren för 
att meddela Taxi. Om en elev behöver åka hem tidigare från skolan är det 
vårdnadshavarens ansvar att meddela Taxi och hämta eleven.  

Om eleven missar skolskjutsen ansvarar vårdnadshavaren för att eleven 
kommer till och från skolan. Missar eleven skolskjutsen på grund av att 
undervisningen är tillfälligt flyttad eller försenad ansvarar kommunen för 
hemtransport. 

Rätt till skolskjuts  
Rätten till skolskjuts omfattar elever folkbokförda i Oxelösund på 
grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola. Eleven är berättigad till 
skolskjuts av den typ som kommunen hänvisar eleven till, i anslutning till 
skoldagens början och slut. 

För att ha rätt till skolskjuts gäller som huvudregel att vårdnadshavare inte 
har önskat och fått placering på en annan skolenhet än vad kommunen 
annars hade placerat eleven på. I vissa fall kan undantag göras på grund 
av särskilda skäl.  

Vid ansökan om skolskjuts på grund av avstånd, trafikförhållanden, 
funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet görs en individuell 
bedömning utifrån varje enskilt fall. 
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Färdvägens längd och trafikförhållanden  

Avstånd mellan hem och basplaceringsskola 

Eleven är berättigad till skolskjuts om avståndet mellan hemmet och 
basplaceringsskola överstiger: 

 3 km årskurs F-2 

 4 km årskurs 3-6 

 5 km årskurs 7-9 

Avståndet mäts alltid den kortaste vägen (i första hand gång- och cykelväg) 
mellan hemmet och skola. 

Avstånd mellan hem och hållplats/uppsamlingsplats 

Elev som beviljats skolskjuts på grund av färdvägens längd bör inte ha 
längre till hållplats/uppsamlingsplats än: 

 1 kilometer för elev i årskurs F-3 

 2 kilometer för elev i årskurs 4-6 

 3 kilometer för elev i årskurs 7-9 

Trafikförhållanden 

Ditt barn kan få skolskjuts om färdvägen bedöms som särskilt besvärlig och 
riskfylld, även om avståndsreglerna inte uppfylls. 

På skolväg som upplevs som särskilt trafikfarlig att gå eller cykla på, görs 
en trafiksäkerhetsbedömning. I bedömningen tas bland annat hänsyn till 
mängden trafik, hastighet, om det finns vägren eller gångbana, tyngre 
fordon, vägens bredd, belysning, väglag, obevakad järnvägsövergång och 
elevens ålder. 

Busskort (skolkort) 
Busskorten, de så kallade skolkorten administreras av Kommuncenter. 
Eleven behåller skolkortet till och med gymnasiet. Skolkortet aktiveras inför 
varje nytt läsår. Skolkortet är personligt och är en värdehandling. Tappar 
eleven bort sitt skolkort eller det går sönder får eleven ett nytt skolkort mot 
aktuell administrationsavgift. Blir skolkortet stulet får eleven ett nytt skolkort 
mot uppvisande av polisanmälan. Handläggningstiden för ett nytt skolkort 
är max fem arbetsdagar.  

Elev med funktionsnedsättning  
Elev med funktionsnedsättning kan ha rätt till skolskjuts. Vårdnadshavare 
ansöker via e-tjänst och bifogar intyg från läkare, psykolog, kurator eller 
pedagog. En individuell bedömning görs i varje enskilt fall.  
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Annan särskild omständighet 
Elev kan erbjudas skolskjuts under en period om det finns särskilda 
omständigheter. Skolskjuts kan även anordnas för elev som på grund av 
operation eller sjukdom bedöms behöva skolskjuts. Vårdnadshavare 
ansöker via e-tjänst och bifogar intyg. En individuell bedömning görs i varje 
enskilt fall. 

Huvudregeln är att elever samåker. Ensamåkning beviljas endast vid 
synnerligen särskilda skäl.  

När elev på grund av olyckshändelse har skadat sig och behöver skolskjuts 
tar vårdnadshavare kontakt med kommunens försäkringsbolag och gör en 
skadeanmälan. Mer information finns på oxelosund.se 

Elever på gymnasiesärskola 
Elever, folkbokförda i Oxelösund och som är inskrivna på gymnasie-
särskola har rätt till skolskjuts till och från skolan. Elev som klarar att resa 
till och från skolan på egen hand med allmän kollektivtrafik erbjuds ett 
skolkort. För elev som inte klarar resor med allmän kollektivtrafik sker 
resorna med skoltaxi. Kommunens barn- och elevhälsa gör en individuell 
bedömning i varje enskilt fall.  

Skolskjuts till och från fritidshem/pedagogisk omsorg 
Rätten till skolskjuts omfattar inte resor till och från fritidshem och 
pedagogisk omsorg. Undantagna från denna regel är: 

 elever som har behov av skolskjuts mellan kommunens fritidshem 
och Stenviks omsorg på kvällar, nätter och helger måndag till och 
med fredag 

 elever med beviljad insats enligt Lagen om särskilt stöd och service 
till vissa funktionshindrade, LSS, som är berättigade till skoltaxi 
mellan hem och skola och har behov av korttidshem eller fritidshem  

 elever på särskola inriktning träningsskola som har behov av 
fritidshem. 

Rätten till skolskjuts för fritidshem gäller inte på lov och helger. Undantagna 
från denna regel är: 

 elever på särskola inriktning träningsskola, som har rätt till 
skolskjuts även under loven.  

Växelvis boende inom Oxelösunds kommun 
Elever som bor växelvis hos sina föräldrar har rätt till skolskjuts från båda 
sina föräldrars adresser, enligt gällande avståndsregler, om båda 
föräldrarna är folkbokförda i Oxelösunds kommun.  
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Växelvis boende utanför Oxelösunds kommun 
Elever som är folkbokförda hos den ena föräldern i Oxelösunds kommun 
har rätt till skolskjuts från den förälderns adress enligt gällande avstånds-
regler. Elever har inte rätt till skolskjuts från föräldern som är bosatt utanför 
Oxelösunds kommun.  

Restid och väntetid 
Restid och väntetid för en elev som beviljats skoltaxi ska vara så kort som 
det är möjligt. För att skolskjutsen ska kunna samordnas på ett effektivt sätt 
kan det för vissa elever uppstå längre restider och väntetider. 

Force majeure 
Om skolskjutsens förare bedömer att skolskjutsen, på grund av väderlek, 
vägens skick eller dylikt inte kan köras på ett trafiksäkert sätt ställs 
skolskjutsen in. Ersättningsskjuts anordnas inte. 

Lagar och förordningar 
Lagar och förordningar som tillsammans med domar och rättspraxis 
reglerar rätten till skolskjuts finns i: 

 Skollagen (SFS 2010:800), 10 kap. 32, 33 och 40 § för elever i 
grundskolan  

 Skollagen (SFS 2010:800), 11 kap. 31, 32 och 39 § för elever i 
grundsärskolan 

 Skollagen (SFS 2010:800), 18 kap. 30, 31 och 35 § för elever i 
gymnasiesärskola 
Skollagen (SFS 2010:800), 28 kap. 5 § överklagan skolskjuts 

 Föräldrabalken (SFS 1949:381) kapitel 6.  

 


