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Riktlinjer för skolskjuts gällande förskoleklass, grund-
skola och särskola   

Syfte 
För elever i grundskola och särskola i Kalmar kommun anordnar barn- och 
ungdomsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning skolskjuts  
enligt dessa riktlinjer. 
 
Riktlinjerna är indelade i olika delar som beskriver vad som gäller vid skolskjuts 
utifrån de olika begreppen:  
 
 bilaga 1: Skolskjuts för elev som går i kommunal grundskola i det upptag-

ningsområdet som man tillhör 
 bilaga 2: Skolskjuts för elev som valt annan kommunal grundskola än den 

man är placerad i enligt upptagningsområde.  D.v.s. ”Val av annan skola”. 
 bilaga 3: Elev med växelvis boende som går i kommunal grundskola i det 

upptagningsområdet som man tillhör 
 bilaga 4: Elev som har valt fristående skola, verksam inom Kalmar kom-

mun. 

Genomförande 

Allmänt om skolskjuts  

Vad säger skollagen om skolskjuts? 
Skollagen 10 kap 32 §: Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnads-
fri 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 en annan skolenhet än den där kom-
munen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med 
stöd av 25-27 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårighet-
er ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. 
 
För elever i grundsärskola gäller skollagens 11 kap 31§.  
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Hur anordnas skolskjuts? 
Skolskjuts i Kalmar kommun anordnas med upphandlade skolskjutslinjer eller 
linjelagd kollektivtrafik. Kalmar länstrafik (KLT) ansvarar för transporten av 
skolskjutsar via skolskjutsavtal. Elevens resväg till och från skolan kan innebära 
byte av fordon. Elev som är berättigad till skolskjuts erhåller busskort som 
färdbevis.  

Vem beslutar? 
Det är Kalmar kommun som beslutar hur den praktiska tillämpningen skall 
utformas för skolskjuts. Barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kom-
mundelsnämnd fattar beslut om gällande skolskjutsriktlinjer. Beslut om bevil-
jande av skolskjuts är delegationsbeslut och fattas av rektor på respektive skola. 
 
Överklagan av beslut 
Beslut om skolskjuts som fattas för elever som går i den skola kommunen pla-
cerat dem i kan överklagas genom förvaltningsbesvär (avser beslut som är 
fattade enligt 1:a stycket 10 kap 32§ och 11 kap. 31§ i Skollagen). Domstolens 
prövning av ärendet är fullständig och omfattar således både lämpligheten och 
lagligheten i det överklagade beslutet. Det är bara den som är direkt berörd av 
beslutet som kan överklaga. 
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Skolskjuts för elev som går i kommunal grundskola i 
det upptagningsområde som man tillhör (bilaga 1) 
 
För att var berättigad till skolskjuts måste elev uppfylla km avståndet mellan 
bostadens tomtgräns och skolans tomtgräns enligt följande avstånd: 
Förskoleklass  2 km 
År 1-3  3 km 
År 4-6  4 km 
År 7-9  5 km 
 
För avstånd till på/avstigningsplats finns följande km gränser framtagna. 
Dessa avstånd är ca avstånd och är flexibla uppåt pga. skolskjutshåll-
plats/hållplatsens placering: 
Förskoleklass  ca 1,5 km 
År 1- 6  ca 2,5 km 
År 7- 9  ca 3,5 km 

På-/avstigningsplatser 
På- och avstigning får endast ske vid de av skolan eller KLT fastställda och 
anvisade hållplatserna. Dessa hållplatser tas fram i samråd mellan skola, KLT, 
väghållare, polismyndighet samt trafikavdelningen Kalmar kommun för cen-
trala Kalmar och Trafikverket för ytterområdena.  

Funktionsnedsättning eller andra undantag 
Funktionsnedsättning hos elev eller annan särskild omständighet kan ge rätt till 
skolskjuts. Funktionsnedsättningen ska vara varaktig och inte tillfällig samt 
styrkt med läkarintyg. Bedömning i varje enskilt fall görs efter framställan från 
vårdnadshavaren på speciell blankett. Beslutsärende av rektor.  
Funktionsnedsättning vid olycksfall se rubrik ”Vad gäller vid olycksfall”. 

Vad gäller vid olycksfall 
Vid olycksfall ska kommunens försäkring alt. vårdnadshavarens egentecknade 
olycksfallsförsäkring utnyttjas. På Kalmar kommuns webbsida finns mer in-
formation. 

Familjehemsplacerade barn 
För elev som av Socialtjänsten är placerad i familjehem är inte Barn och ung-
domsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd skyldiga att anordna och 
bekosta skolskjuts till och från detta hem. 

Korttidsboende 
Resor till och från korttidsboende är ej skolskjutsberättigade. Under läsåret 
2016/2017 finns ett samverkansavtal mellan Kalmar kommun och Kalmar 
Länstrafik som medger transport för elev som har blivit beviljad korttids-
boende enligt LSS. Transporten avser resa mellan kortidsboende och skola 
eller omvänt under terminstid. 

Skolskjutstider 
Rätt till skolskjuts gäller till och från de klockslag, som skolans verksamhet 
börjar respektive slutar. Skolskjuts lämnar eleverna före ordinarie skolstartstid 
och hämtar efter varje skolas ordinarie sluttid. Dessa tider behöver inte sam-
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manfalla med lektionsstart/lektionsslut för den enskilde eleven. Vid skolskjuts 
med KLT:s ordinarie linjelagda turer styrs elevens resa till och från skolan av 
KLT:s ordinarie tidtabell.  

Väntetider och restider  
Maximal väntetid vid transport till skolan är i snitt 30 min per dag och maximal 
väntetid vid hemtransport från skolan är i snitt 20 min per dag. Dessa tider 
avser skolans start- och sluttid och inte varje enskild elevs start- och sluttid. 
Väntetiden inkluderar all väntetid för eleven under transport, alltså även vänte-
tid vid byte av transportmedel under resans gång. 
För elevens tid på bussen kan inte ges några maxtider, då tiden i de flesta fall 
beror på bostadsort. Bor eleven långt från skolan får eleven automatiskt längre 
tid på bussen. 

Ansvaret för elevens transport till skolan   
Vårdnadshavaren har ansvaret till dess att eleven stigit på fordonet. 
Chauffören av skolskjutslinje alt. KLT:s ordinarie linje har ansvaret under re-
san. Transportören ansvarar för att gällande ordningsregler och trafikbestäm-
melser följs under färden. 
När eleven kommer till skolans område tar skolan över ansvaret. 
Samma gäller vid hemfärd fast i omvänd ordning. 

Färdbevis - skolskjutskort 
Skolskjutsärende inklusive färdbevis hanteras av den skola där eleven får sin 
undervisning. Ingen expeditionskostnad utgår vid förlorat färdbevis. 

Vad är inte skolskjutsberättigat? 

 Målsmans sjukdom. 
 Skolskjuts till eller från fritidshem eller förskola. 

Trafikförhållanden längs elevs skolväg 
Undantag från regeln om skolvägens längd, mellan hemmet och skolan respek-
tive mellan hemmet och på-/avstigningsplatsen, kan göras om trafikmiljön 
längs elevens närmaste lämpliga färdväg anses riskfylld. Bedömning och utred-
ning i varje enskilt fall görs av rektor på respektive skola efter framställan från 
vårdnadshavaren på speciell blankett. Detta är ett beslutsärende av rektor. Vid 
bedömning av vägsträcka används ”Bedömningsmall för bedömning av väg-
sträcka”. Följande kriterier för bedömning av vägavsnittet används: 
 Elevs ålder 
 Hastighet på aktuell vägsträcka  
 Fordon per dygn  
 Förutsättning dvs. blandtrafik, cykelbanan alt. cykelfält 
 Korsning med endast väjningsplikt 
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Bedömningsmall för bedömning av vägsträcka* 
 
Tabell nedan används för elever i förskoleklass – årskurs 6. 
 
Vit markering i ruta: vägavsnittet kan inte anses vara trafikfarligt 
Grå markering i ruta: vägavsnittet anses vara trafikfarligt 
 
 
Hastighet  
Km/tim) 

ÅDT  
(fordon/dygn) 

Förutsättning  
(cykelbana, cykelfält minst 1,5m  
breda eller blandtrafik) 

30  Cykelbana 
Cykelfält 
Blandtrafik 

40 Mindre än 3000 Cykelbana 
Cykelfält 
Blandtrafik 

Över 3000 Cykelbana 
Cykelfält 
Blandtrafik 

50  Mindre än 2500 Cykelbana 
Cykelfält 
Blandtrafik 

Över 2500 Cykelbana 
Cykelfält 
Blandtrafik 

60 Mindre än 500 Cykelbana 
Cykelfält 
Blandtrafik 

Över 500 Cykelbana 
Cykelfält  
Blandtrafik  

70 Mindre än 500 Cykelbana 
Cykelfält  
Blandtrafik  

Över 500 Cykelbana 
Cykelfält  
Blandtrafik 

> 70  Cykelbana 
Cykelfält 
Blandtrafik 

 
 
 
Bedömning korsningar med endast väjningsplikt  
Det är olämpligt att korsa en väg utan något annat än väjningsskylt och mål-
ning om hastigheten är 60 km/tim eller högre. Är hastigheten 100 km/tim är 
det olämpligt med plankorsning. Det är även olämpligt att korsa vägar med 
lägre hastighet om trafikmängden överstiger 3 500 fordon/dygn. 
 
* Bedömningsmallen är framtagen i samarbete med samhällsbyggnadskontoret och är base-

rad på Trafikverkets klassificeringsmaterial för cykelleder. 
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Tabell nedan används för elever i årskurs 7-9 
 
Vit markering i ruta: vägavsnittet kan inte anses vara trafikfarligt 
Grå markering i ruta: vägavsnittet anses vara trafikfarligt 
 
 
Hastighet ÅDT  

(fordon/dygn) 
Förutsättning  
(cykelbana,  
cykelfält minst 1,5m breda eller 
blandtrafik) 

30  Cykelbana 
Cykelfält 
Blandtrafik 

40 Mindre än 3000 Cykelbana 
Cykelfält 
Blandtrafik 

Över 3000 Cykelbana 
Cykelfält 
Blandtrafik 

50  Mindre än 2500 Cykelbana 
Cykelfält 
Blandtrafik 

Över 2500 Cykelbana 
Cykelfält 
Blandtrafik 

60 Mindre än 2000 Cykelbana 
Cykelfält 
Blandtrafik  

Över 2000 Cykelbana 
Cykelfält 
Blandtrafik  

70 Mindre än 500 Cykelbana 
Cykelfält  
Blandtrafik  

Över 2000 Cykelbana 
Cykelfält  
Blandtrafik  

80 Mindre än 250 Cykelbana 
Cykelfält  
Blandtrafik  

250-1000 Cykelbana 
Cykelfält  
Blandtrafik  

Över 2500 Cykelbana 
Cykelfält  
Blandtrafik  

≥ 90  Cykelbana 
Cykelfält  
Blandtrafik  

 
Bedömning korsningar med endast väjningsplikt  
Det är olämpligt att korsa en väg utan något annat än väjningsskylt och mål-
ning om hastigheten är 100 km/tim eller högre. Det är även olämpligt att korsa 
vägar med lägre hastighet om trafikmängden överstiger 3 500 fordon/dygn.  
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Skolskjuts för elev som valt annan kommunal grund-
skola än den man är placerad i enligt upptagningsom-
råde dvs. ”Val av annan skola” (bilaga 2) 

Vad säger skollagen? 
När elev väljer att gå i en annan kommunal skola än den som man tillhör i sitt 
upptagningsområde, upphör rätten till skolskjuts. Kommunen har då inte nå-
gon skyldighet att anordna skolskjuts enligt skollagens 10 kap 32§ första styck-
et. Men i de fall det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter 
ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. 

På vilket sätt erbjuder Kalmar kommun skolskjuts då? 
Kalmar kommun erbjuder då elev som har gjort detta aktiva val, skolskjuts 
med skolskjutskort och ordinarie linjelagd busstrafik, om man uppfyller km 
avståndet mellan bostadens tomtgräns och skolans tomtgräns enligt följande: 
 
Förskoleklass  2 km 
År 1-3  3 km 
År 4-6  4 km 
År 7-9  5 km 

Vad gäller inte? 
När elev väljer en annan kommunal grundskola än den som man tillhör gäller 
inte skollagens 10 kap 32§ första stycket kring: färdvägens längd, trafikförhål-
landen eller elevs funktionsnedsättning. Kalmar kommun har då ingen skyldig-
het att ta hänsyn till dessa omständigheter. 

Gäller samma riktlinjer som för elever som går i det upptag-
ningsområde som man tillhör? 
Nej, när man gör ett aktivt val av en annan kommunal grundskola gäller inte 
Kalmar kommuns riktlinjer om avstånd till på-/avstigningsplats, trafikförhål-
landen längs skolväg, funktionsnedsättning, skolskjutstider, väntetider och res-
tider samt ansvar för elevens transport under resan med kollektivtrafik. 

Hur ansöker jag om skolskjuts? 
Ansökan om skolskjuts vid val av annan skola ska göras på speciell blankett 
som finns på Kalmar kommuns webbsida och på varje skola. Ansökan lämnas 
till vald skolas expedition. Beviljad skolskjuts gäller för ett läsår. Beslut om 
beviljande av skolskjuts är delegationsbeslut och fattas av rektor på respektive 
skola. 

Går skolskjutsbeslutet vid val av annan kommunal grundskola 
än den man skulle placerats i att överklaga? 
Överklagan kan ske genom laglighetsprövning (beslutet är fatta enligt 2:a 
stycket 10 kap :32§ och 11kap:31§ i Skollagen). Det är en begränsad form av 
överklagande som innebär att domstolen tittar på om kommunen har fattat 
beslutet enligt de lagar som gäller. Domstolen prövar däremot inte om beslutet 
är lämpligt. Alla kommunmedlemmar kan överklaga ett sådant beslut.  
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Skolskjuts för elev med växelvis boende som går i 
kommunal grundskola i det upptagningsområde som 
man tillhör (Bilaga 3) 

Behovet av skolskjuts prövas enligt våra kommunala riktlinjer från båda vård-
nadshavarnas adresser oavsett om vårdnadshavarna bor inom samma eller i olika 
upptagningsområden. 
Elev ska gå i den skolan i det upptagningsområdet som man tillhör. 
 
Kommunens skyldighet att pröva behovet av skolskjuts förutsätter att det är 
fråga om ett växelvis boende, ett fast arrangemang som är förankrat i lagstift-
ningen eller ett varaktigt boende som är att jämställa med växelvis boende. 
Med växelvis boende menas vanligtvis att barnet vistas ungefär lika mycket och har 
ett varaktigt boende, hos båda vårdnadshavarna. Barnet kan dock bara vara folkbok-
fört hos en vårdnadshavare.  
Vårdnadshavare som begär skolskjuts vid växelvis boende ska i god tid - minst 
1 månad före begäran kan verkställas - ge in ett fast schema, avtal eller dom som visar 
att det är fråga om ett varaktigt och fast arrangemang. Det ska framgå vilka veckor barnet 
bor hos respektive vårdnadshavare. 

På vilket sätt erbjuder Kalmar kommun skolskjuts? 
Skolskjuts ska i första hand ske med upphandlad skolskjutslinje eller linjelagd 
kollektivtrafik. Busskort som färdbevis erhålls. Transport med skoltaxi kan vara 
aktuellt med hänsyn till ålder enligt följande:  
 
Från förskoleklass t.o.m. årskurs 3 kan färdmedlet skoltaxi vara aktuellt. 
Rektor fattar beslut om färdmedel för elev i förskoleklass t.o.m. årskurs 3. 
 
Fr.o.m. med årskurs 4 t.o.m. årskurs 9 är det alltid skolskjuts med linjelagd 
trafik alt. upphandlad skolskjutslinje som gäller. 
 
Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende görs av målsman till vald skola på 
speciell blankett som finns i verksamhetsledningssystemet samt på extern skol-
skjutshemsida. Individuell prövning skall ske i varje enskilt fall. Ärendet är ett 
beslutsärende av rektor. Skolskjuts beviljas som längts för ett läsår i taget. 

Kan man få skolskjuts vid växelvis boende när man har valt en 
annan skola än den eleven tillhör? 
Nej, eftersom man har valt en annan skola än den man skulle ha gått i så gäller 
inte skolskjuts vid växelvis boende, oavsett om det gäller annan kommunal 
grundskola eller fristående skola.  

Har kommunen skyldig att anordna skolskjuts mellan olika 
kommuner? 
Nej, kommunen har inte någon skyldighet att anordna skolskjuts till och från 
en vårdnadshavare som bor i annan kommun än elevens hemkommun. Den 
s.k. lokaliseringsprincipen i kommunallagen säger att en kommun skall vara 
verksam för sina medlemmar och inom sitt område. 
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Överklagan av beslut 
Överklagan kan ske genom laglighetsprövning (beslutet är fattade enligt 
2:a stycket 10:32 och 11:31 i Skollagen). Det är en begränsad form av överkla-
gande som innebär att domstolen tittar på om kommunen har fattat beslutet 
enligt de lagar som gäller. Domstolen prövar däremot inte om beslutet är lämp-
ligt. Alla kommunmedlemmar kan överklaga ett sådant beslut.  
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Skolskjuts för elev som valt en fristående skola verk-
sam inom Kalmar kommun (bilaga 4) 

Vad säger skollagen? 
Enligt skollagens 10 kap 40§, ska hemkommunen anordna skolskjuts för elever 
som går i en fristående grundskola inom kommunen under samma förutsätt-
ningar som enligt 32 § andra stycket andra meningen, gäller för elever som valt 
en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem.  
D.v.s. i de fall det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska 
kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. 

Vem är berättigad till skolskjuts? 
Elev vid fristående skola kan få skolskjuts från folkbokföringsadressen om 
färdvägen mellan bostadens tomtgräns och skolans tomtgräns överstiger föl-
jande gränser: 
 
Förskoleklass  2 km 
År 1-3  3 km 
År 4-6  4 km 
År 7-9  5 km 

Vad gäller inte? 
När elev väljer en fristående skola gäller inte skollagens 10 kap 32§ första 
stycket kring: färdvägens längd, trafikförhållanden eller elevs funktionsnedsätt-
ning. Ingen hänsyn till dessa omständigheter tas. 

Gäller samma riktlinjer för elever som väljer en fristående 
skola? 
Nej, när man gör ett aktivt val av en fristående grundskola gäller inte Kalmar 
kommuns riktlinjer om avstånd till på-/avstigningsplats, trafikförhållanden 
längs skolväg, funktionsnedsättning, skolskjutstider, väntetider och restider 
samt ansvar för elevens transport under resan med kollektivtrafik. 

Hur ansöker jag om skolskjuts? 
Ansökan om skolskjuts vid val av annan skola ska göras på speciell blankett 
som finns på Kalmar kommuns webbsida och på varje fristående skola. Ansö-
kan lämnas till vald fristående skolas expedition. Beviljad skolskjuts gäller för 
ett läsår i taget. 

Hur anordnas skolskjuts 
Skolskjuts sker med KLT:s befintliga linjelagda trafik. Elev som är berättigad 
till skolskjuts erhåller busskort som färdbevis.  
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Går skolskjutsbeslutet vid val av annan fristående skola än den 
man skulle placerats i att överklaga? 
Skolskjutsbeslut som har fattats för elever som valt att gå i en annan skola, 
kommunalt eller enskilt driven, än den kommunen skulle placerat dem i kan 
överklagas genom laglighetsprövning (beslutet är fatta enligt andra stycket 
10:32 och 11:31 i Skollagen). Det är en begränsad form av överklagande som 
innebär att domstolen tittar på om beslutet är fattat enligt de lagar som gäller. 
Domstolen prövar däremot inte om beslutet är lämpligt. Alla kommunmed-
lemmar kan överklaga ett sådant beslut.  
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