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Rektorer i grundskolor i Nacka 

Resurssamordnare (särskola och 

gymnasiesärskola) 

Rektor i Nackas gymnasieskolor 

Anvisningar och mallar för hantering av beslut angående 

skolskjuts  

Beslut 
Bifogade riktlinjer och mallar för handläggning av ansökningar om skolskjuts ska användas 

vid hantering av dessa ärenden. 

 

Ärendet 

I Nacka kommun beviljas skolskjuts normalt i form av SL:s skolkort. Beslut att bevilja eller 

avslå en ansökan om skolskjuts fattas av rektor såvida det inte avser grund- eller 

gymnasiesärskola då resurssamordnare fattar beslut enligt kultur och utbildningsdirektörens 

vidaredelegationsordning.  

 

När den nya skollagen trädde i kraft förändrades bestämmelserna delvis när det gäller 

skolskjuts, bland annat ökade möjligheterna för elever vid fristående skolor att få skolskjuts. 

Beslut att avslå en ansökan om skolskjuts kan numera överklagas för en materiell prövning 

enligt skollagen. Det finns dock fortfarande möjlighet att pröva ett beslut via 

förvaltningsbesvär.  

 

Skolskjutsreglerna kräver en tydlig tillämpning i Nacka kommun där skolvalet bygger på 

kundval och inte på skolor med fastställda upptagningsområden. Det behövs därför en 

gemensam tillämpning av skolskjutsregler i kommunen. Skolstyrelsen fastställde vilka 

avståndsregler som ska gälla för skolskjuts 1991. Därefter har beslut tillkommit om 

skolskjuts vid växelvis boende 2001. Föreliggande dokument sammanfattar tillämpningen av 

bestämmelser om skolskjuts utifrån Utbildningsnämndens beslut (och tidigare motsvarande 

nämnder) samt den nya skollagen.  

 

Bilagor 

Riktlinjer och mallar för hantering av avslag på ansökningar om skolskjuts och 

överklaganden.  
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Susanne Nord  Per Gunnar Rosengren 

Kultur- och utbildningsdirektör Utbildningsexpert 

 

Detta beslut är fattat med stöd av punkt C. i nämndens delegationsordning. 
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Riktlinjer för skolskjuts och elevresor (2 bilagor, 

beslutsmall samt mall för prövning av överklagande) 

Bakgrund 

Rätten till skolskjuts regleras huvudsakligen i skollagen (2010:800). Skolskjuts är en rättighet 

för de elever i grundskola, särskola och gymnasiesärskola med offentlig huvudman som går i 

den skolenhet där kommunen har placerat dem. Elever i andra kommunala skolor än dem 

där kommunen har placerat dem och elever i fristående skolor kan under särskilda 

omständigheter vara berättigade till skolskjuts. 

 

En prövning av rätten till skolskjuts ska ske i varje enskilt fall med utgångspunkt i de 

författningsbestämmelser som reglerar rätten till skolskjuts. Samtliga förutsättningar som 

kan grunda rätt till skolskjuts skall prövas och det ska framgå i varje enskilt fall att 

prövningen har haft en sådan omfattning. 

 

I gymnasieskolan har inte eleverna rätt till skolskjuts, enligt skollagen. Dessa elevers rätt till 

resor till skolan grundas istället i lagen om kommunernas skyldighet att tillhandahålla visa 

elevresor (SFS 1991:1110)(senaste ändring 2010:1250). Observera att dessa bestämmelser 

inte har samma starka juridiska ställning som de rättigheter som regleras i skollagen. Längst 

bak i pm:en finns ett avsnitt om elevresor i gymnasieskolan. 

 

Vem är berättigad till skolskjuts i Nacka? 

Nacka kommun har fattat beslut (skolstyrelsen i Nacka fattade beslut om avståndsreglerna 

den 13 februari 1991, § 35) om vilka avståndsregler som ska gälla för att elever i 

grundskolan ska vara berättigade till skolskjuts. 

 

Berättigade är elever som har längre  

 skolväg än 2 km i skolår 1-2 

 skolväg än 3 km i skolår 3-6 

 skolväg än 4 km i skolår 7-9 

 

Tillämpningen är att elever i kommunala som inte har valt den närmaste skolan inte har rätt 

till skolkort eller skolskjuts. Om man däremot sökt den närmaste skolan och inte fått plats i 

denna ska skolkort beviljas om avståndet till den nya skolan berättigar till skolskjuts. Elever 

med elevvårdsskäl har också rätt till skolskjuts. Det sistnämnda motsvarar punkten tre 

nedan ur nya skollagen, annan särskild omständighet. 

 

Elever som går i fristående skolor har endast i undantagsfall rätt till skolskjuts. 
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Det är emellertid inte tillräckligt att bevilja eller avslå en ansökan om skolskjuts med 

hänvisning till avståndsreglerna. En prövning måste också göras utifrån: 

 

 Trafikförhållandena. Är trafiken sådan att det är säkert för eleverna att ta sig till 

skolan utan skolskjuts? Hur ser trafikförhållandena ut vid eventuella byten? Vilka 

eventuella väntetider har eleverna? Här måste man ta hänsyn till elevens mognad 

och eventuellt konsultera trafikingenjör om tveksamhet föreligger. 

 

 Funktionshinder. Har eleven ett funktionshinder som gör att eleven bör beviljas 

skolskjuts? Elevens vårdnadshavare ska presentera relevant underlag för 

bedömningen om det krävs, t.ex. läkarintyg.  

 

 Annan särskild omständighet. Skollagen innehåller även en skyldighet för 

kommunen att anordna skolskjuts för elever på grund av ”annan särskild 

omständighet”. Det är alltså fråga om att fånga upp situationer som inte täcks in av 

de övriga punkterna. Det kan vara fråga om hotsituationer, särskilda sociala 

omständigheter eller omständigheter som gör att det är nödvändigt eller motiverat 

att bevilja skolskjuts. 

 

 

I Nacka beviljas skolskjuts normalt i form av ett terminskort på SL. Skolans ersättning för 

kostnaden för SL-korten ska täckas av elevchecken (grundskola). Det finns ingen särskild 

ersättning som skolorna kan rekvirera.  

 

Beslut om ersättning för elever i behov av särskilt stöd samt för elever mottagna i särskolan, 

fattas av kommunens resurssamordnare. Då sker skolskjuts ofta i form av taxi. 

 

Beslut om skolskjuts gäller per termin dvs. så länge som terminskortet gäller. 

 

Elever som är bosatta på öar utan reguljär båtförbindelse kan erbjudas s.k. 

självskjutsersättning för transport till närmaste skolskjutshållplats. 

 

Tillfälliga funktionshinder 

I bestämmelsen anges att elever kan ha rätt till skolskjuts även vid funktionshinder. 

Eftersom skolan ska vara avgiftsfri ankommer det enligt skollagen på kommunen eller 

skolan att lösa detta. Skolan har dock inget ansvar för att bekosta skolskjuts under mycket 

tillfälliga funktionshinder. Vårdnadshavarna kan eventuellt använda en privat försäkring för 

att bekosta sina utlägg för detta. Rektor kan också överväga hemundervisning för mycket 

tillfälliga funktionshinder. 
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Kommunen har ansvar för ersättning för skolskjuts vid tillfälliga funktionshinder till följd av 

olyckshändelse, men den försäkring som Nacka kommun har upphandlat för eleverna ska 

användas för att bekosta resorna.  

 

Elevens bostadsadress och växelvis boende 

Utgångspunkten för prövningen av elevens rätt till skolskjuts är elevens bostadsadress, 

vilken normalt är detsamma som elevens folkbokföringsadress. Om en elev bor i 

korttidsboende är detta inte folkbokföringsadress men bostadsadress. 

 

Om vårdnadshavarna är skiljda men har gemensam vårdnad och eleven bor växelvis på två 

ställen kan eleven anses ha två adresser. För att då ha rätt till skolskjuts krävs - förutom att 

kraven ovan är uppfyllda 

 

 Båda bostadsadresserna ska finnas i Nacka kommun 

 Boende ska bygga på ett fast och varaktigt arrangemang och vara likvärdigt fördelat 

på bägge adresserna. Förhållande bör styrkas av vårdnadshavarna genom skriftlig 

överenskommelse. 

 Det räcker med att avståndskraven är uppfyllda till den ena förälderns adress om 

skolskjuts ges i form av busskort. 

 

Observera att Skolverket anser att elever har rätt till skolskjuts även när elevernas växelvisa 

boende inte avser samma kommun. SKL och kommunerna anser dock att det växelvisa 

boendet måste avse samma kommun. Domstolarna dömer också enligt denna praxis, dvs. 

att rätten till skolskjuts bara föreligger vid växelvis boende inom samma kommun. 

Förvaltningsrätten i Stockholm avslog den 14 juni 2012 ett överklagande med en elev med 

växelvis boende i Tyresö och Nacka kommuner. Eleven hade inte rätt till skolskjuts enligt 

Nackas avståndsregler men ville ha skolskjuts till Tyresö. Förvaltningsrätten konstaterar att 

enligt rättspraxis har kommunen ingen skyldighet att anordna skolskjuts utanför 

kommunens gränser (mål nr. 4054-12).  

 

Dåvarande Barnomsorgs- och utbildningsnämnden i Nacka fattade beslutade att ersättning 

för växelvis boende skulle utgå i Nacka den 25 januari 2001 § 7. 

 

Skolskjuts enligt tilläggsregeln 

I skollagen anges att elever kan ha rätt till skolskjuts till andra skolor inom kommunen än 

där eleven skulle ha placerats eller till fristående skolor om detta kan ske utan ekonomiska 

eller organisatoriska svårigheter för kommunens (skollagen 10 kap. 32 § och 40 §). 

Utgångspunkten för jämförelsen är då vad skolskjutsen skulle kosta till placeringsskolan och 

om det blir dyrare till den fristående eller till den kommunala skola som inte är 

placeringsskola. Blir det dyrare, föreligger ekonomiska svårigheter.  
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I Nacka regleras ersättningen för skolskjuts genom checken/skolpengen som anses täcka 

skolans kostnader för elever berättigade till skolskjuts och dessutom gäller kundval för 

skolplacering snarare än geografiska upptagningsområden. Utifrån kundvalsprincipen borde 

då skolskjuts beviljas om avståndsreglerna är uppfyllda, men eftersom skollagen anger att 

kommunen endast behöver betala för skolskjuts enligt tilläggsregeln om detta kan ske utan 

organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, finns ingen skyldighet att 

ersätta. Det är tydligt att en sådan tillämpning skulle öka kommunens kostnader för 

skolskjuts jämfört med idag.  

 

Resonemanget om kostnader ovan, bör gälla för fristående skolor i Nacka, dvs. det finns 

ingen skyldighet att erbjuda skolskjuts för dem heller. Men i skillnad mot tidigare finns 

möjlighet för en elev i fristående skola att få skolskjuts. För fristående skolor i Nacka finns 

då ersättning i elevpengen på samma sätt som för kommunala skolor. 

 

Det innebär att eftersom fristående skolor har samma checkbelopp som kommunala skolor 

har de – allt annat lika - samma förutsättningar som kommunala skolor att besluta om 

skolskjuts. Det är dock vanligt att fler elever reser till fristående skolor varför kostnaderna 

skulle bli högre för skolan än för en kommunal skola om detta tillämpades fullt ut.  

 

Överklagande 

Tidigare var det bara möjligt att överklaga skolskjuts genom laglighetsprövning enligt 

kommunallagen. I den nya skollagen finns däremot en rätt att överklaga beslut om 

skolskjuts (28 kap. 5 § 5. skollagen), dvs. att en prövning om beslutet är riktigt och inte bara 

att det är formellt riktigt. Det som kan överklagas är rätt till skolskjuts från hemmet till 

kommunens placeringsskola enligt de fyra grunderna ovan. Elever som kan tvingas till 

övernattning för att gå i en annan kommuns grundskola kan också överklaga om de nekas 

skolskjuts. Motsvarande lagrum för grundsärskolan och gymnasiesärskolan kan också 

överklagas. 

 

Detta innebär att rektor måste fatta skriftliga beslut när rätt till skolskjuts inte föreligger. 

Det är viktigt att alla fyra grunder har prövats i beslutet och att det framgår. Om inte detta 

har skett kan förvaltningsrätten återförvisa ärendet. 

 

Beslutet ska innehålla s.k. besvärshänvisning och överklagandet ska ske in inom tre veckor 

till den instans som fattade beslutet. Delegaten ska då kontrollera om överklagandet har 

kommit in i rätt tid och pröva om det finns anledning att ändra beslutet. Om det inte gör 

det och överklagande har kommit in i rätt tid ska ärendet skickas vidare till 

förvaltningsrätten. 

 

Elevens rättighet till skolskjuts till en fristående skola i Nacka är dock inte lika stark som för 

en kommunal skola och kan t.ex. inte överklagas. Om en gymnasieelev nekas rätt till 
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elevresor kan inte eleven eller vårdnadshavaren överklaga beslutet genom 

förvaltningsbesvär. 

 

Förkomna busskort 

Nacka kommun eller skolan har ingen skyldighet att ersätta förkomna busskort. Däremot 

kan eleven eller vårdnadshavaren registrera busskortet hos SL och har därigenom möjlighet 

att få ersättningskort om busskortet skulle förkomma. 

Extrema förhållanden 

Vid vissa extrema förhållanden som oframkomligt väglag, naturkatastrofer eller andra 

extraordinära omständigheter kan kommunen inte garantera att skolskjuts kan utföras i 

enlighet med vad som annars gäller. 

Grundsärskola och gymnasiesärskolan 

Resurssamordnare i Nacka fattar beslut om skolskjuts för elever inom gymnasiesärskolan 

enligt bestämmelserna i 19 kap. skollagen. 

Gymnasieskolan 
Resor till och från gymnasieskolan regleras enligt lagen om kommunernas skyldighet att 

tillhandahålla visa elevresor (SFS 1991:1110)(senaste ändring 2010:1250) och inte i 

skollagen. Rättigheten till transport från bostad till skola är inte lika starkt reglerad för 

gymnasieskolan eftersom någon skolplikt inte finns och gymnasieskolan är en frivillig 

skolform. T.ex. finns ingen skyldighet för skolan att ordna transport vid tillfälliga eller 

kortare funktionshinder utan det ankommer på eleven/vårdnadshavarna själva att lösa såna 

här problem. I vissa fall kan det dock lösas genom färdtjänst som regleras i färdtjänstlagen. 

Då krävs ett funktionshinder med minst tre månaders varaktighet. 

 

Enligt denna lag krävs 6 km avstånd för att få ett busskort beviljat. Ersättning för detta 

ingår inte i programpengen. Nacka kommun har dock beslutat att samtliga elever som har 

antagits till gymnasieskolor i Nacka har rätt att få ett SL-kort oavsett avstånd. Det krävs 

emellertid att eleven också har rätt till studiestöd, enligt studiestödslagen för att kunna få 

reseersättning. Ersättning för elevresor betalas, i de flesta fall, direkt till skolan som delar ut 

skolkort till eleverna. Det gäller både fristående och kommunala skolor. 

 

De skolor som meddelat att skolan har för avsikt att dela ut skolkort till eleverna får en 

utbetalning för skolkortens kostnad enligt antalet elever från Nacka på skolan i februari 

resp. september. Utbetalningen görs tillsammans med utbetalningen av programpengen. 

 


