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Inledning
Under våren 2012 fattade programnämnd Barn och utbildning beslut om nya regler
för skolskjutsar i Örebro kommun. Reglerna utgår från den nya skollagen
(2012:800).
Reglerna gäller för grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan. Regler för grundsärskolan och gymnasiesärskolan har skrivits
in i ett och samma regelverket vilket innebär en tydligare individuell prövning. Ett
sammanhållet regelverk för de olika skolformerna ger förutsättningar för en
likvärdig och rättvis bedömning för eleverna i Örebro kommun och en enklare
hantering av ansökningarna.
Reglerna inkluderar även barn i förskoleklass, trots att detta inte är en skyldighet
för kommunen. Däremot inkluderas inte resor till och från fritidshem och förskola.
Nyheter utifrån lagen är bland annat skolskjuts vid växelvis boende och möjlighet
till skolskjuts till fristående grundskola eller annan kommunal skola än den
anvisade.
Busskort för resor med ordinarie kollektivtrafik kan likställas med skolskjuts för
elever i grundskolan eller särskolan. Inga exakta åldersgränser är angivna. Detta
kan innebära såväl fördelar som nackdelar ur ett barnperspektiv och bygger på
individuella prövningar och bedömningar.
Hanteringen av elevresor för gymnasieelever sker som tidigare genom
gymnasiebusskort med ordinarie kollektivtrafik, det innefattar buss eller tåg i
Örebro län. Gymnasieelever kan även ansöka om ersättning för resekostnader vid
dagpendling och kontantersättning för anslutningsresa.
Beslut gällande skolskjuts kan överklagas som förvaltningsbesvär hos allmän
förvaltningsdomstol.
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Styrande dokument
Skollagen
SFS 2010:800
10 kap 32§
10 kap 40§
11 kap 31§
11 kap 39§
19 kap 28§
29 kap 6§
Kommunallagen
Likställighetsprincip
Lag om ersättning för elevresor
SFS 1991:1110 2§ (Ändrad t o m SFS 2010:1250)
Studiestödslagen
1999:1395
Socialförsäkringsbalken
2 kap 6 och 7§§

Regler
Örebro kommuns regler för skolskjuts grundar sig på skollagen och tar hänsyn till
kommunallagens likställighetsprincip.
Avståndsbedömningar
Avståndsbedömningar baseras på mätningar på kartlager från Trafikverkets
nationella vägdatabas (NVDB). Underlaget uppdateras årligen.
Sammanhållet bostadsområde
Elever som bor i ett sammanhållet bostadsområde kan behandlas lika vid
bedömning av rätt till skolskjuts även om det geografiska avståndet skiljer. Det kan
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till exempel innebära att gångavstånd till skolan eller till på-/avstigningsplatsen kan
avvika från angivna avstånd för elever som bor i området.
Med sammanhållet bostadsområde avses ett område som i något avseende är
avgränsat, till exempel genom avgränsning till park, skog mot annan närliggande
bebyggelse eller genom att all tillfart till området sker från samma punkt.
Busskort
Skolskjuts kan i vissa fall utgöras av busskort för resor med ordinarie
kollektivtrafik.
Ansvar
Vårdnadshavaren har ansvaret för eleven mellan hemmet och
hållplats/påstigningsplats till dess att eleven stigit på skolskjutsen. Då eleven åker
hem återgår ansvaret till vårdnadshavaren i samband med att eleven stiger av
skolskjutsen.
Självskjutsersättning
Självskjutsersättning, när vårdnadshavare skjutsar sitt barn, kan utgå till/från
anvisad hållplats/påstigningsplats.
Vid andra särskilda omständigheter kan ersättning till självskjuts utgå om detta
leder till en organisatorisk och ekonomisk fördelaktig lösning i en svårlöst
skolskjutsfråga.
Ersättningsbelopp utgår enligt Skatteverkets normer för skattefri
kilometerersättning för tjänsteresor med egen bil.
Överklagan av beslut
Beslut gällande skolskjuts kan överklagas som förvaltningsbesvär hos allmän
förvaltningsdomstol.

Vem har rätt till skolskjuts inom grundskolan och
grundsärskolan?
Kriterier för skolskjuts
För att en elev ska beviljas skolskjuts ska något av följande kriterier uppfyllas:
Elev i grundskolan och grundsärskolan har rätt till skolskjuts om avståndet mellan
hemmet och skolan uppgår till minst:
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3 km

(år 1-3)



4 km

(år 4-6)



5 km

(år 7-9)

Elev i förskoleklass ges möjlighet till skolskjuts om avståndet mellan hemmet och
skolan uppgår till minst 3 km.
Avståndet från hemmet till den hållplats/påstigningsplats där eleven stiger på
skolskjutsen ska uppgå till högst 2 km.
Elever som har kortare avstånd till skolan eller hållplats/påstigningsplats än vad
som anges i reglerna kan ändå få skolskjuts på grund av särskilda skäl efter
individuell bedömning. Särskilda skäl kan t.ex. vara trafikförhållanden eller
funktionsnedsättning.
Restiden (från hållplats/påstigningsplats fram till skolan eller omvänt) bör inte
överstiga 60 minuter. Målet bör vara avsevärt kortare restid, i synnerhet för yngre
barn.
Växelvis boende
Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare i samma kommun har rätt till
skolskjuts från båda bostadsadresserna om kriterierna för rätt till skolskjuts är
uppfyllda. Med växelvis boende menas vanligtvis att barnet vistas ungefär lika
mycket, och har ett varaktigt boende, hos båda vårdnadshavarna.

Fristående eller annan kommunal skola
Elever som valt att gå i en annan kommunal skola än den de anvisats till eller en
fristående grundskola eller grundsärskola inom kommunen, har rätt till
skolskjuts under samma förutsättningar som elever som går i sin anvisningsskola
om detta kan ske utan ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen
(Skollagen 10 kap 40§).
Bedömningen ska i dessa fall göras utifrån vilken skyldighet kommunen hade haft
om eleven valt att gå i den kommunala anvisningsskolan.

Vem har rätt till skolskjuts inom gymnasiesärskolan?
Kriterier för skolskjuts
För att en elev ska beviljas skolskjuts ska följande kriterier uppfyllas:

6

Elev i gymnasiesärskola har rätt till skolskjuts om avståndet mellan hemmet och
skolan uppgår till minst sex kilometer.
Avståndet från hemmet till den hållplats/påstigningsplats där eleven stiger på
skolskjutsen ska uppgå till högst fyra kilometer.
Elever som har kortare avstånd till skolan eller hållplats/påstigningsplats än vad
som anges i reglerna kan ändå få åka skolskjuts på grund av särskilda skäl efter
individuell bedömning. Särskilda skäl kan t.ex. vara trafikförhållanden eller
funktionsnedsättning.

Fristående gymnasiesärskola
Elever som valt att gå i en fristående gymnasiesärskola inom kommunen har rätt
till skolskjuts under samma förutsättningar som elever som valt en kommunal
gymnasiesärskola om detta kan ske utan ekonomiska eller organisatoriska
svårigheter för kommunen (Skollagen 11 kap 39 § och 19 kap 28§).
Bedömningen ska i dessa fall göras utifrån vilken skyldighet kommunen hade haft
ifall eleven valt en kommunal gymnasiesärskola.

Vem har rätt till elevresor inom gymnasieskolan?
Kriterier för elevresor
För att en elev ska beviljas ersättning för elevresor ska följande kriterier uppfyllas:
Elev som är folkbokförd i Örebro kommun får färdbevis för ordinarie
kollektivtrafik för sina dagliga resor mellan bostaden och skolan.
För de elever som dagpendlar till skola i annat län fastställs ersättningen för
reskostnaden utifrån individuell prövning.
Elev som studerar vid en gymnasieskola i Örebro kommun kan ansöka om
kontantersättning för anslutningsresa, förutsatt att eleven är folkbokförd i Örebro
kommun. Ersättningen utgår enligt kilometertaxa för resa på morgonen och åter på
eftermiddagen. Avståndet mellan bostaden och närmaste hållplats/påstigningsplats
ska vara minst fyra kilometer. Avståndet måste uppges i ansökan.
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