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    Bildningsförvaltningen 

 

 

Riktlinjer för skolskjutsar avseende elever i förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola. 

 

§ 1 a. Enligt skollagen är hemkommunen skyldig att sörja för att det för elever i 

grundskola och grundsärskola anordnas kostnadsfri skolskjuts om sådan 

behövs med hänsyn till: 

• Färdvägens längd, se §§ 4-5. 

• Trafikförhållande, se § 7. 

• Funktionsnedsättning, se § 8. 

• Annan särskild omständighet, se § 9. 

 

§ 1 b. Elever som väljer att gå i en annan av Lilla Edets kommuns skolor än den de 

har hänvisats till eller friskola belägen i Lilla Edets kommun kan erhålla 

skolskjuts enligt dessa riktlinjer. Skolskjuts i dessa fall beviljas endast under 

förutsättning att upphandlade skolskjutslinjer kan utnyttjas. (se även § 11 b.) 

 

§ 1 c. Elever som har växelvis boende mellan vårdnadshavare beviljas skolskjuts 

enligt dessa riktlinjer till och från den eller de vårdnadshavare som är 

folkbokförda i Lilla Edets kommun. Skolskjuts i dessa fall beviljas endast 

under förutsättning att antingen linjetrafiken eller upphandlade skolskjutsturer 

kan utnyttjas. (se även § 11 b.) Ansökan görs på särskild blankett inför varje 

läsår. 

 

§ 1 d. För elever boende i Metholmen, Vabacken och Nordvästra Öresjö beviljas 

skolskjuts till Strömslunds- och Paradisskolan.  

 

§ 1 e. Bestämmelser om skolskjuts gäller ej för elever som väljer att gå i annan 

kommuns grundskola eller friskola i annan kommun. 

 

§ 2. Föräldrarna har ansvaret för eleven på dennes väg till och från 

påstigningsplatsen. Missar eleven skolskjutsen har föräldrarna ansvaret för att 

eleven kommer till skolan. Efter skolan anses kommunen aktivt ha överlämnat 

ansvaret till föräldrarna när eleven stiger av skolskjutsen. 

 

§ 3 a. Med skolväg avses kortaste användbara gångväg från elevens bostad till den 

skola vilken eleven hänvisats till alternativt valt för sin skolgång. 
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§ 3 b. Med elevens bostad avses den bostad där eleven är folkbokförd. För elever som 

har växelvis boende mellan vårdnadshavare anses båda vårdnadshavarnas 

folkbokföringsadress vara elevens bostad, (se § 1c). 

 

§ 4. Skolskjuts ordnas för elever i: 

 Förskoleklass med minst 2 km skolväg. 

 Skolår 1-3 med minst 2 km skolväg. 

 Skolår 4-6 med minst 3 km skolväg.  

 Skolår 7-9 med minst 4 km skolväg.  

 

§ 5  Avståndet mellan elevens bostad och påstigningsplats skall inte överstiga: 

 För elever i förskoleklass 2 km 

 ”- skolår 1-3 2 km 

 ”- skolår 4-6 3 km 

 ”- skolår 7-9 4 km 

 

§ 6. Till skolskjutsberättigad elev som inte kan beredas skolskjuts eller där 

gångavståndet till påstigningsplatsen överstiger antalet kilometerantal kan 

självskjutsersättning utgå. Med självskjutsning avses transport som utförs av 

annan än av kommunen anlitad entreprenör. Ersättning utgår då enligt 

bilersättningsavtalet för fram och återresa på den sträcka varmed elevens 

skolväg överstiger angivet kilometerantal. 

 Ersättningen betalas ut via kommunens lönesystem. 

 

§ 7. Utifrån de vägar som utbildningsnämnden har bedömt som trafikfarliga

 kan skolskjuts beviljas även vid kortare avstånd. 

 

 Följande vägavsnitt är bedömda som trafikfarlig skolväg: 

• E 45 (ny sträckning) 

• Väg 2025, norr om Strömsskolan 

• Väg 625 söder om Bergåsvägen. 

• Väg 167 från Ströms säteri till kommungränsen vid Backamo. 

• Väg 642 Ucklumsvägen  

• Väg 2014 lokalkörbana Lilla Edet – Torpabron. 
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§ 8 Skolskjuts kan beviljas på grund av funktionsnedsättning eller av andra 

medicinska skäl. Behovet skall styrkas med läkarintyg. Ansökan görs på 

särskild blankett inför varje läsår. 

 

§ 9 Skolskjuts kan beviljas av annan särskild omständighet. Ansökan görs på 

särskild blankett inför varje läsår. 

 

§ 10 Ansökan om skolskjuts enl § § 8-9 skall göras till bildningsförvaltningen.  

 

§ 11 a. Skolskjutsarna skall organiseras så att: 

• Elevens väntetid före och efter skoldagen inte överstiger 30 minuter. 

• Med skoldag förstås skolans första och sista lektion, ej elevens första och 

sista lektion. 

• Elevens väntetid före första och efter sista lektionen inte överstiger 60 

minuter. 

 

§ 11 b. Denna paragraf gäller inte elever som har beviljats skolskjuts enl § 1b eller      

§ 1c. Dessa elever kan i vissa fall få längre väntetider. 

 

 

Dessa riktlinjer gäller från 2020-04-23. 

Antaget av utbildningsnämnden 2020-04-23. 


