
Riktlinjer för skolskjuts i gymnasiesärskolan och elevresor i gymnasie-

skolan – för elever boende i Järfälla 

Gymnasiesärskolan 

Rätten till skolskjuts innebär att kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skol-

skjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, ele-

vens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Alla dessa förut-

sättningar ska prövas individuellt i varje enskilt fall. Rätten gäller för elever i gymna-

siesärskolan med offentlig och enskild huvudman, om eleven går i den skola kommu-

nen placerat dem i.1 

1. Grundförutsättningar gymnasiesärskolan

Riktlinjerna avser elever som är mottagna i gymnasiesärskolan samt är folkbokförda 

i Järfälla kommun. För den som är bosatt i landet utan att vara folkbokförd här avses 

med hemkommun den kommun som eleven stadigvarande vistas i.  

Handläggare på kompetensförvaltningen fattar beslut om skolskjuts utifrån en indivi-

duell prövning, med utgångspunkt i de författningsbestämmelser och regelverk som 

reglerar rätten till skolskjuts.  

Grundregeln är att skolskjuts beviljas mellan elevens folkbokföringsadress och den 

skola eleven går i. Skolskjuts kan beviljas med två resor per dag och anordnas i an-

slutning till skoldagens början och slut.  

Om eleven har behov av resa som går till annan adress än till/från skolan ska vård-

nadshavaren ansöka om detta hos servicecenter.  

Det är mycket viktigt att en elev som beviljats skolskjuts kommer i tid till den ordi-

narie turen, eftersom det inte finns möjlighet till någon extra tur. Avbokning ska ske 

24 timmar innan avresa och vid sjukdom så snart det är möjligt. 

2. Ansökan

Vid funktionsnedsättning bedömer handläggaren om funktionsnedsättningen påver-

kar elevens möjligheter att ta sig till skolan. För att en elev ska beviljas skolskjuts 

krävs att vårdnadshavare lämnar en ansökan om skolskjuts till kommunen. Vårdnads-

1  Skollagen 18 kapitlet 30, 31 och 35§§§. 
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havare ansvarar även för att lämna in relevant underlag för bedömning. Funktions-

nedsättning ska styrkas med läkarintyg alternativt fastställd diagnos. Beslut om skol-

skjuts fattas när eleven är antagen till utbildning. 

3. Dubbelt boende eller korttidshem

Utgångspunkten för elevens rätt till skolskjuts är elevens vistelse- och folkbokfö-

ringsadress. Undantag finns dock vid placering i korttidsboende eller i vissa fall ge-

mensam vårdnad med två bostadsadresser. 

Förutsättningar för rätt till skolskjuts vid växelvist boende: 

1. Båda bostadsadresserna är belägna inom Järfälla kommun.

2. Boendet ska bygga på ett fast och varaktigt arrangemang och vara likvärdigt förde-

lat på de båda adresserna, t.ex. boende varannan vecka.

Gymnasieskolan 

För elever i gymnasieskolan finns det inte någon lagstadgad rätt till skolskjuts. 

Enligt lag ska dock elevens hemkommun stå för kostnaderna för elevens dagliga re-

sor mellan bostaden och skolan, om färdvägen är minst sex kilometer.  

Stödet ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt. Ersättningen ges i form av ett ter-

minskort eller i förekommande fall, kontant ersättning upp till 1/30 del av prisbas-

beloppet. Skyldigheten för kommunen att ansvara för kostnader för elevresor gäller 

bara för elever som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen. Terminskort delas 

vanligtvis ut vid terminsstart på den skola eleven är antagen till, efter upprop. Kon-

tant ersättning söks hos handläggare på kompetensförvaltningen. Ersättning upp till 

1/30 del av prisbasbeloppet betalas ut mot inlämnande av kvitto.2 

2 Källor: Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor, förordning 

(1991:1120) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor samt 29 kap. 6 § skollagen. 


