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• Lagtext 
Skollagen 10 kap 32 § 
Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till 
kostnadsfri skolskjuts, om sådan skjuts behövs med hänsyn till 
färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos en elev 
eller någon annan särskild omständighet. Hemkommunens 
skyldighet omfattar inte sådana elever som väljer att gå i en annan 
grundskola än den som kommunen annars skulle ha placerat dem 
i. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska 
svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. 
 
Skollagen 10 kap 40 § 
Hemkommunen ska anordna skolskjuts för elever som går i en 
fristående grundskola inom kommunen under samma 
förutsättningar som enligt 32 § andra stycket andra meningen 
gällande elever som valt en annan skolenhet än den där 
kommunen annars skulle ha placerat dem. 
 
Barn- och utbildningsnämnden tog 2010-12-15, BUN § 126; 
beslut om att elever på friskola, utan kostnad, kan åka med 
befintliga skolskjutsturer. 
                       

• Ansvarsfördelning 
Föräldrarna har ansvar för eleverna tills de stigit på skolbussen på 
morgonen samt efter det att de stigit av bussen på eftermiddagen. 
 
Länstrafiken Kronoberg har, genom busschauffören, ansvar för 
eleverna under tiden de sitter i bussen till/från skolan. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har, genom skolorna, ansvar 
för eleverna från det att de stigit av skolbussen vid skolan tills det 
att de på eftermiddagen stiger på bussen.  

 
• Trafiksäkerhetsregler 

− Av- och påstigning för alla elever i förskoleklass – åk 6 sker på 
rätt sida av vägen (alternativt att chaufför följer eleven över 
vägen) för riksvägar och vissa länsvägar där hastigheten är 
minst 70 km och det inte finns andra alternativa trafik-
säkerhetsåtgärder som ex gångtunnel, enligt förteckning/karta. 
För äldre elever minimeras den sträcka de måste gå på dessa 
vägar. 

 
− I samtliga fordon i den upphandlade skolskjutstrafiken skall 

trepunktsbälten finnas vid samtliga sittplatser, aven tillgång till 
bälteskudde skall finnas. 

 



− Sittplatsgaranti skall finnas för alla elever i den upphandlade 
abonnerade trafiken. 

 
− Samtliga fordon i den upphandlade skolskjutstrafiken är 

utrustade med alkolås.. 
 

− En genomgång av ordnings- och säkerhetsregler samt en 
utrymningsövning anordnas regelbundet för berörda elever 
varje läsår. 

 
• Krav på förare 

 -     Behärska svenska språket i tal 
 -     Ålder (max 70 år) 
 -     Utdrag ur belastningsregistret 
 
• Ordningsregler 

På- och avstigning skall ske lugnt. Eleverna skall sitta stilla under 
färd och till dess bussen stannat vid avstigningsplatsen. 
Säkerhetsbälten skall användas, chauffören skall uppmana 
eleverna att använda bältena. 
 
Chaufförens tillsägelse skall åtlydas och chauffören är skyldig att 
rapportera förseelser/mobbing etc till rektor/barn-och 
utbildningsförvaltningen. Om elev missköter sig kan denne bli 
avstängd från ordinarie skoltransport. 
 
Ersättningsanspråk kan komma att riktas mot den eller dem som 
orsakar skada på skolskjutsfordon.  

 
• Kompisåkning 

Enligt nämndsbeslut 2005-09-15 BUN § 109 kan kompisåkning 
på abonnerade busslinjer ske utan avgift för eleven. I övriga 
abonnerade skolskjutsfordon gäller att man i mån av plats samt 
med dialog av chaufför kan åka med. 

 
• Avståndsregler 

 
Åldersgrupp Avstånd bostad – 

skola (km) 
Avstånd bostad – 
hållplats (km) 

Förskoleklass, åk 1 - 3 2 1 
Åk 4 - 6 3 2 
Åk 7 – 9  4 3 
Wasa , gy-elever 4 4 

Gymnasieelever har möjlighet att ansöka om anslutnings-ersättning 
om man har mer än 4 km till hållplats 

 



• Väntetider 
Elevs ankomst före skolstart/eller avförd efter skolslut bör inte 
överstiga 30 minuter.  
 

• Ansökan om skolskjuts enligt skolagen 10 kap 40§ samt 32 § 
görs inför varje läsårsstart och prövas av förvaltningens 
skolskjutsplanerare i samråd med skolchef som har delegation 
i ärendet. Beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För ytterligare information ring gärna 
Yvonne Martinsson 
Skolskjutsplanerare 
Tel 0477-444 06 
Barn.utbildning@tingsryd.se  
 
Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 2009-09-23 
Reviderad 2012-11-21 
 
 

     
 
               
          

mailto:Barn.utbildning@tingsryd.se

