
Regler för skolskjuts för elev i gymnasiesärskolan vid Sydnärkes 
Utbildningsförbund 

Skollagen 
Rätten till skolskjuts för elever i särskola med offentlig huvudman regleras i 18 kap §§ 30-31 i 
skollagen. En elev har enligt skollagen rätt till kostnadsfri skolskjuts inom hemkommunen 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.  

Samtliga elever som är inskrivna vid Alléskolan, Hallsberg, tilldelas ett resekort giltig på 
kollektivtrafiken i Örebro län. Elever i gymnasieskolan med färdväg som kräver anpassad skolskjuts 
ansöker om ersättning för dagliga resor. Elev i gymnasiesärskolan som inte kan använda resekortet, 
grundat på något av kriterierna enligt skollagen, kan ansöka om särskoleskjuts. Det innebär 
särskoleskjuts med taxi.  

Sydnärkes Utbildningsförbunds ansvar för särskoleskjuts omfattar endast elever som är folkbokförda 
i våra medlemskommuner, Askersund, Hallsberg och Laxå. För elever folkbokförda i andra kommuner 
hänvisas till elevens hemkommun.  

Beviljad särskoleskjuts berättigar elev till en resa per dag i vardera riktningen, till de adresser som är 
godkända i beslutet.   

Rätten till särskoleskjuts innebär inte att den måste anordnas från elevens bostadsadress till 
Alléskolan utan eleven kan komma att hänvisas till särskild uppsamlingsplats i närheten av hemmet 
respektive skolan. I det enskilda fallet, beroende på elevens funktionsnedsättning, kan hämtning vid 
hemmet beviljas på grund av särskilda skäl.  

Kriterier för rätten till skolskjuts för elever i särskola är, enligt skollagen;  

Färdvägens längd 
Särskoleskjuts kan medges då färdvägen mellan elevens folkbokföringsadress och Alléskolan, 
Hallsberg överstiger 6 kilometer.  

Trafikförhållanden 
Skolskjuts kan medges då färdvägen bedöms farlig och riskfylld utöver det normala.  

Elevens funktionsnedsättning  
Skolskjuts kan beviljas på grund av varaktig funktionsnedsättning som begränsar elevens möjlighet 
att på egen hand ta sig till och från skola. Ansökan om särskoleskjuts måste då kompletteras med ett 
läkarintyg som är högst 6 månader gammalt. Intyget ska innehålla en redogörelse för elevens 
förmåga vad gäller att gå, cykla, åka reguljär buss alternativt färdtjänst till och från skolan. Ett intyg 
berättigar inte med automatik eleven till särskoleskjuts med taxi utan utgör en del i 
beslutsunderlaget.  



Annan särskild omständighet 
En elev vid särskolan kan ha behov av skolskjuts på grund av annan omständighet även om de tre 
grundkriterierna som nämnts ovan inte är uppfyllda; avstånd, trafikförhållanden och funktionshinder.  

Ansökan och handläggning 
Ansökan sker inför varje läsår.  

Handläggningstiden för ansökan om särskoleskjuts är två veckor och sista ansökningsdag inför 
höstterminen är 20 maj. Beslut skickas till elevens folkbokföringsadress.  

Om de förutsättningar som låg till grund för beslutet om särskoleskjuts förändras, måste ny ansökan 
lämnas in omgående.  

Beslut fattas av rektor för särskolan vid Sydnärkes Utbildningsförbund.  

Boende på annan adress än folkbokföringsadress 
Grundprincipen är att särskoleskjuts beviljas mellan elevens folkbokföringsadress och skolan. Om 
eleven regelbundet och i lika omfattning bor växelvis hos båda vårdnadshavarna kan behovet av 
särskoleskjuts prövas från båda adresserna. Elev som tillfälligt vistas på annan adress där eleven inte 
är folkbokförd beviljas inte särskoleskjuts.  

Behovet av särskoleskjuts kan också prövas från korttidsboende till skolan. Särskoleskjuts mellan hem 
och korttidsboende/fritidshem beviljas inte.  

Servicenivå 
Rätten till särskoleskjuts innebär inte att den måste anpassas till varje elevs skoltider utan skolan kan 
fritt organisera skolskjutsverksamheten på lämpligt sätt och låta flera elever samåka även om det 
leder till väntetider. Väntetiden måste dock vara rimlig, vilket bedöms i varje enskilt fall.  

Skolskjutsen utgår från att eleverna samåker. I de fall en elev har behov av att åka ensam i bilen 
måste detta styrkas genom läkarintyg, där det tydligt framgår de särskilda skäl till varför eleven inte 
kan samåka. Beslut sker efter individuell prövning.  

Det är inte tillåtet för syskon eller kamrat som saknar beslut om särskoleskjuts att åka med. Har 
eleven beslut om ledsagare under resan medges att ledsagaren åker med i fordonet. Skolan ansvarar 
inte för bemanning av ledsagare.  

Planering och bokning av resor till och från skolan sker av skolans personal. Vid förhinder vid resa 
från bostaden ansvarar vårdnadshavare för att avboka en planerad körning till skolan. Det måste 
göras senast 60 minuter innan den planerade körningen. Om avbeställning uteblir och Sydnärkes 
Utbildningsförbund debiteras kostnaden kommer den att vidarefaktureras vårdnadshavaren.  

Om eleven missat den planerade skolskjutsen är det vårdnadshavares ansvar att transportera eleven 
till/från skolan. Det är inte möjligt att på skolans bekostnad beställa en ny resa.  


	Regler för skolskjuts för elev i gymnasiesärskolan vid Sydnärkes Utbildningsförbund
	Skollagen
	Färdvägens längd
	Trafikförhållanden
	Elevens funktionsnedsättning
	Annan särskild omständighet
	Ansökan och handläggning
	Boende på annan adress än folkbokföringsadress
	Servicenivå



