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Vad säger lagen
Enligt skollagen 2011:800 10 kap 32§ har elev i grundskola med offentlig
huvudman 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.
Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i annan skolenhet än den
där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i annan kommuns
grundskola I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.
Skolskjuts
Med skolskjuts menas resa som bekostas av kommun mellan hemmet eller närmaste SLhållplats/skolskjutshållplats och den av kommunen hänvisade skolan.
Skolskjuts kan ske med:
 allmän linjetrafik (SL, Waxholmsbåt)
 särskild skolskjuts (buss, bil, båt, hydrokopter, svävare)
 självskjuts
Inför varje läsår görs en bedömning om färdsätt i de fall där skolvägen trafikeras av både
inhyrd skolskjuts och av SL-buss. Allmänna kommunikationer skall i första hand användas
för skolskjuts.
När skjuts med allmän linjetrafik eller inhyrd skolskjuts inte kan anordnas kan en
överenskommelse göras med kommunens skolskjutssamordnare om så kallad självskjuts med
egen bil. Ersättning utgår enligt kommunens regler för milersättning.
Avstånd
För att erhålla skolskjuts gäller att gångavståndet mellan hemmet och skolan, SL-hållplats
eller skolskjutshållplats skall vara minst
3 km för elever i år 1-3
4 km för elever i år 4-9
Väg- och trafikförhållandena kan i enskilda fall motivera att skolskjuts medges även för
kortare avstånd än de angivna.
Till och från den av kommunen anvisade hållplatsen är det vårdnadshavaren som har ansvaret
för eleven.
Enhetlighet inom område
Likformighet ska eftersträvas inom ett väl avgränsat bostadsområde när det gäller rätten till
skolskjuts. Detta kan innebära att vissa elever får skolskjuts trots att de har kortare skolväg än
vad föreskrifterna säger.
Det kan också innebära att ett område behandlas restriktivt och att därmed ingen elev inom
området får skolskjuts trots att en del elever enligt avståndsreglerna har rätt till skolskjuts.
Detta gäller inom centrala Gustavsberg och Grisslinge-Mörtnäsområdet.
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Res- och väntetider
Långa res- och väntetider ska om möjligt undvikas och måste avvägas med hänsyn till
planering och samordning av skolskjutsverksamheten. De elever som kommer med inhyrd
skolskjuts eller med ordinarie SL-tur till vilken de hänvisats av skolskjutssamordnare har
skolan ansvar för från det de kommer till skolan.
Övriga elever ansvarar skolan för 15 minuter före skolstart och överlämnas till målsman 15
minuter efter skolslut. Avlämning av eleven får inte ske tidigare än vad som överenskommits
med skolan eftersom det måste finnas personal på plats på skolan.
Väntetider som uppstår tillfälligt, tex. på grund av inställda lektioner eller liknande, berättigar
inte till särskild skolskjuts. Förseningar eller inställda turer i den ordinarie linjetrafiken
berättigar inte till särskild skolskjuts.
Force Majeure
Vid force majeure kan skolskjutsen inte garanteras. Som exempel kan nämnas oframkomligt
väglag, naturkatastrofer, andra yttre omständigheter, arbetskonflikt m.m.
Någon ersättning för utebliven skolskjuts på grund av force majeure medges ej.
Väghållning på enskild väg
För att skolskjutsfordon ska trafikera enskild väg krävs att vägen är i farbart skick. Tex.
plogad och sandad och röjd från nedhängande kvistar och grenar.
Ledig plats i skolbuss
Om utrymmet i skolbussarna (ej SL) så medger, får elev i Värmdös kommunala skolor åka
med skjutsen, även om eleven inte är berättigad till skolskjuts. Bussen får dock av
säkerhetsskäl ej belastas med fler passagerare än den är besiktigad till. Busschauffören
beslutar när detta är möjligt.
SL-kort
Skolskjutsberättigad elev som är hänvisad till ordinarie SL-tur erhåller kostnadsfritt ett
busskort/termin av kommunen.
Kommunen ersätter inte i normalfall borttappat eller förstört SL-kort.
Försenade elever
Om elev missat skolskjutsen är det föräldrarna som har ansvar för att eleven kommer till
skolan. Om elev på grund av undervisning missar hemskjutsen är det respektive skolas
skyldighet att ordna hemskjuts för eleven.
Elever till föräldrar med gemensam vårdnad och växelvis boende
Elever till föräldrar med gemensam vårdnad där eleven bor växelvis hos båda föräldrarna har
rätt till skolskjuts. Båda föräldrarna skall vara folkbokförda i Värmdö kommun. SL-kort kan
beviljas om skjuts inte kan ske med kommunens inhyrda skolskjuts till båda adresserna.
Elever i förskoleklass
Elever i förskoleklass har ingen rätt till skolskjuts.

Val av annan skola
Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i
anslutning till elevens hem till den plats där undervisningen bedrivs och tillbaka om sådan
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skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
Detta gäller dock inte elever som valt att gå i en annan skolenhet än den där kommunen
annars skulle ha placerat dem eller som går i annan kommuns grundskola. Samma gäller
även för elever i kommunens friskolor.
I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även
anordna skolskjuts i dessa fall. Bedömningen av detta ska göras utifrån vilka skyldigheter
kommunen skulle haft om eleven valt att gå i den skola som han eller hon placerats i.
Om vårdnadshavaren väljer annan skola än den kommunen grundplacerat eleven i kan ett
terminskort till SL-buss erhållas om eleven i sin grundplacering är berättigad till terminskort
eller inhyrd skolskjuts.
Fritidshem och fritidsklubb.
Elever som har skolbarnomsorg på morgonen har ingen rätt till skolskjuts till fritidshemmet.
Elever som har skolbarnomsorg på eftermiddagen har ingen rätt till skolskjuts från skolan.
Detta innebär att elever som efter skolan har skolbarnomsorg inte har rätt att åka med en
senare skolskjuts.
Undantag av särskilda skäl
Elev kan efter ansökan beviljas skolskjuts av särskilda skäl. Bedömning sker i varje enskilt
fall och beslut grundas på utredning efter yttrande av elevvårdsteam/Stödenhet. Läkarintyg
krävs då medicinska skäl anges.
Vid permanenta funktionshinder görs individuella bedömningar av behov av skolskjuts.
Tillfälliga funktionshinder berättigar ej till skolskjuts.
Särskolan.
Rätten till skolskjuts för elever i särskolan regleras i skollagen 6 kap. 6 § 3 st. Särskolan
omfattar obligatorisk särskola (grundskola och träningsskola) samt gymnasiesärskola
(nationella, specialutformade och individuella program).
Vid utformningen av särskoleverksamhet beaktas vad som ur kommunikationspunkt är
ändamålsenligt för eleverna.
Vid fördelningen av elever på olika skolor med särskoleutbildning ska kommunen beakta
vårdnadshavares önskemål om att deras barn ska tas emot vid en viss skola så långt det är
möjligt utan att andra elevers berättigade krav på en så kort skolväg som möjligt åsidosätts
eller att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.
Varje kommun är skyldig att för eleverna i sin särskola anordna kostnadsfri skolskjuts om
sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens funktionshinder
eller någon annan särskild omständighet. Kommunens skyldighet omfattar dock inte sådana
elever som väljer att gå i annan särskola än den som kommunen annars skulle ha placerat
eleven i om något önskemål om en viss skola inte framställts.
För bedömning av rätt till skolskjuts för elever inom särskolan tillämpas riktlinjerna för övrig
skolskjuts, se ovan.
Fri skolskjuts för särskoleelever medges för två dagliga resor mellan hemmet och skolan.
Hemresan kan bytas ut mot resa hem från fritids.
Resor till korttidsboende i samband med skolstart respektive skolslut är att betrakta som resa
till och från hemmet.
4

Personlig assistans
Elev som beviljats personlig assistans har efter ansökan rätt att ha sin assistent medföljande på
resan.
Lovresor för särskolan
Skolskjuts medges inte under lov. För resor utöver skolskjuts kan ansökan om färdtjänst
göras. Detta sker via kommunens kontaktcenter.
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Kontaktpersoner:
Travellerbuss

Therese Grandelius

08 556 699 07
therese.grandelius@travellerbuss.se

Taxi Kurir

Turbundna resor

08 744 94 50
skol@sto.taxikurir.se

Skolskjutssamordnade

Christian Forssander

08 570 485 69
christian.forssander@varmdo.se

Brunns skola
Farstaviken/Ekedal
Farstaviken/Kvarnberget
Hemmestaskolan 1-5
Hemmestaskolan 6-9
Kullsvedsskolan
Kyrkskolan
Viks skola
Värmdö skärgårdsskola
Ösbyskolan

Lena Sköldås
Kristina Nordin
Linda Grönlund
Astrid Närenbäck
Camilla Douhan
Karin Melin
Cecilia Petersson-Höjer
Mari Lindman
Mia Zambon
Susanne Falk

08 570 484 07
08 570 489 84
08 574 101 03
08 574 609 40
08 574 609 00
08 570 487 74
08 570 470 95
08 574 607 60
08 570 486 01
08 570 488 00

I alla våra skolskjutsar finns bälten som enligt lag måste användas.
Om en elev trots tillsägelse inte använder bältet kommer elevens målsman att
kontaktas. Vid upprepning måste målsman till eleven följa med i skolskjutsen
för att tillse att bältet används.
Detta gäller även om eleven inte följer de ordningsregler som gäller på
skolskjutsen.
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