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Dokumentets syfte
Nacka kommuns tillämpning av regelverket för skolskjuts för barn och elever med omfattande behov av
särskilt stöd.

Dokumentet gäller för
Vårdnadshavare med barn folkbokförda i Nacka kommun med omfattande behov av särskilt stöd samt
beslutsfattare.

Rätt till skolskjuts enligt skollagen
Regler om skolskjuts finns i skollagen (2010:800), förordning om skolskjutsning
(1970:340) och i tidigare trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning
(1988:17).
Nacka kommun prövar rätten till skolskjuts utifrån skollagen1. Förutsättningarna
för skolskjuts bedöms individuellt i varje enskilt fall, med utgångspunkt i de
författningsbestämmelser som reglerar rätten till skolskjuts. Huvudregeln i
skollagen innebär att en elev kan ha rätt till skolskjuts om eleven
1. är folkbokförd i hemkommunen
2. går i förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola i Nacka
kommun2.
3. behöver skolskjuts med hänsyn till ett eller flera av följande skäl:
- Färdvägens längd
- Trafikförhållanden
- Funktionsnedsättning
- Annan särskild omständighet

1

Skollagen (2010:800) 9 kap. 15 b § första och andra stycket och 21a §. 10 kap. 32 § första och andra stycket och 40 §, 11
kap 31§ första och andra stycket och 39 §. 18 kapitel 30§ första och andra stycket och 35§
Om eleven gör ett aktivt skolval och väljer en annan skola än den skola som Nacka kommun annars skulle ha placerat
eleven i, förlorar eleven rätten till skolskjuts enligt huvudregeln i skollagen. I sådant fall gäller tilläggsregeln.
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Växelvis boende
För att elever med växelvis boende ska ha rätt till skolskjuts till och från båda
bostadsadresserna gäller att:
- vårdnadshavarna har gemensam vårdnad,
- eleven ska ha sitt boende jämnt fördelat mellan båda vårdnadshavarna i Nacka
kommun och vara folkbokförd i Nacka kommun.
Om eleven går i skola i sin hemkommun men bor växelvis i en annan kommun
har eleven däremot inte rätt till skolskjuts mellan skolan och hemmet i den andra
kommunen3.

Tilläggsregel i Nacka kommun
Rätten till skolskjuts enligt skollagen avser inte elev som går i en specialförskola
eller fristående skola utanför hemkommunen. Utbildningsnämnden har dock
beslutat att skolskjuts kan beviljas barn i Nackas specialförskolor och för elev
som går i fristående skola utanför kommunens gränser. Nedanstående villkor ska
vara uppfyllda och om det kan ske utan att transporten medför organisatoriska
svårigheter och/eller en merkostnad för kommunen, jämfört med kostnaden för
elevens skolgång i den skola där kommunen annars skulle ha placerat eleven. För
att beviljas skolskjuts enligt tilläggsregeln krävs att punkt 1, 2, samt minst ett av
skälen i punkt 3 är uppfyllda.
1. Eleven är folkbokförd i Nacka kommun.
2. Barnet eller eleven går i en
- specialförskola4
- fristående förskoleklass eller grundskola med inriktning för elever med
omfattande behov av särskilt stöd utanför kommunens gränser.
- fristående grundsärskola eller gymnasiesärskola utanför kommunen gränser.
3. Eleven behöver skolskjuts med hänsyn till ett eller flera av följande skäl:
- Färdvägens längd
- Trafikförhållanden
- Funktionsnedsättning
- Annan särskild omständighet

Individuell prövning
Nacka kommun prövar förutsättningarna för skolskjuts individuellt i varje enskilt
fall med utgångspunkt i de författningsbestämmelser samt Nacka kommuns
tilläggsregel som reglerar rätten till skolskjuts. Vid ansökan ska ett
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HFD (RÅ 2002 ref 91)
Förskolan Delfinen och Solfjädern i Nacka kommun
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intyg/utredning bifogas av vilket framgår elevens svårigheter att resa med
linjetrafik.

Skolskjutsens genomförande
Transportmedel vid skolskjuts
I Nacka kommun ska i första hand linjetrafik användas som färdmedel för elever
som har rätt till skolskjuts. För elever med en betydande funktionsnedsättning
eller andra omfattande svårigheter, kan transport med specialbuss eller taxi
anordnas. Detta ska ses som ett komplement till linjetrafiken och
grundförutsättningen är alltid att resorna samordnas med andra elever.

Samåkning
All skolskjuts sker genom samåkning i en så kallad slinga där flera elever samåker
mellan skolorna och hemmet. Eleverna hämtas och lämnas i en viss ordning
utifrån hemmets och skolornas placering och elevernas scheman. Samåkning
innebär att restiden kan bli längre och väntetider på mer än 10 minuter kan
uppstå efter skoldagens slut. Skolan har ansvar för eleven om det uppstår
väntetid. Det är utföraren som planerar resorna efter en grundbeställning från
Nacka kommun.

Ensamåkning
Om en elev är i behov av att åka ensam i skolskjutsen måste detta styrkas med ett
läkarintyg där det framgår varför eleven inte kan samåka med andra. Ensamåkning
beviljas mycket restriktivt.

Medföljande resenär
Det finns inget stöd i skollagstiftningen för att av personliga skäl bevilja
medföljande resenär5.

Ansökan och beslut
Vårdnadshavare ska ansöka om skolskjuts i god tid inför varje nytt läsår i e-tjänst
på Nacka kommuns hemsida. Bedömningen av rätten till skolskjuts kan komma
att förändras i takt med att eleven blir äldre.
Nacka kommun förbehåller sig rätten att under pågående läsår utföra kontroller
av rätten till skolskjuts. Om förutsättningarna för skolskjuts har förändrats och
rätt till skolskjuts inte längre föreligger har Nacka kommun rätt att återkalla
godkänd skolskjuts.
5

HFD 2013 ref. 82
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Överklagan
Tillsammans med det skriftliga beslutet skickas alltid en överklagandehänvisning.
Beslut om skolskjuts kan överklagas genom förvaltningsbesvär (skollagen 28 kap
5 §). Beslut om skolskjuts som gäller elever vars vårdnadshavare valt att barnet
ska gå i en fristående skola eller i en annan kommunal skola än den som
kommunen skulle ha placerat eleven i, kan överklagas genom laglighetsprövning
enligt kommunallagen. Läs mer här Omprövning och överklagan | Nacka
kommun

Avsteg från riktlinjerna
Riktlinjerna utgör ett stöd till gällande lagbestämmelser om skolskjuts samt Nacka
kommuns tilläggsregler. Om riktlinjerna strider mot lag ska riktlinjerna inte
tillämpas i dessa delar. Om det på grund av särskilda skäl skulle framstå som
orimligt att tillämpa gällande riktlinjer ska aktuellt ärende tas upp till behandling i
utbildningsnämnden om det berör en elev inom grundskola, grundsärskola och i
gymnasiesärskola. Nämnden kan då i det enskilda fallet besluta om annan
tillämpning av riktlinjerna
Vid force majeure kan inte skolskjuts garanteras, exempelvis vid dåligt väglag,
arbetskonflikter eller andra yttre omständigheter. Någon ersättning till
privatperson för utebliven skolskjuts på grund av force majeure medges inte.
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