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1 Gymnasiesärskolan 
Elever i gymnasiesärskolan som är folkbokförda, eller om dessa inte är 
folkbokförda vistas stadigvarande i Upplands-Bro kommun, är berättigade till 
kostnadsfri skolskjuts om kraven i skollagen1 och dessa riktlinjer är uppfyllda.  

Skolskjuts innebär kostnadsfri resa mellan plats i anslutning till en elevs hem2 
och skola. Skolskjuts sker i regel i anslutning till skoldagens början och slut. I 
Upplands-Bro kommun kan en elev som tillhör gymnasiesärskolan beviljas 
skolskjuts mellan hem och korttidstillsyn förutsatt att övriga krav för skolskjuts 
är uppfyllda.  

1.1 Huvudregel 
Enligt skollagen har elever i gymnasiesärskola med offentlig huvudman rätt till 
kostnadsfri skolskjuts om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens 
längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller om någon annan särskild 
omständighet anses föreligga. Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att 
gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem. 

1.2 Tilläggsregel 
Skolskjuts kan, enligt skollagen, beviljas även till annan skola än den som 
kommunen skulle placerat eleven under förutsättning att sådan skjuts inte 
medför ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. Det 
innebär att sådan bedömning kan göras utifrån vilka skyldigheter kommunen 
skulle haft att erbjuda skolskjuts ifall eleven valt att gå i den skola som hen 
skulle placerats i av kommun. 

 

1 18 kap. 30-31 §§ och 35 § skollagen.  
2 Inom skolskjutsverksamheten är ett hem elevens folkbokföringsadress och en annan 
bostadsadress där eleven har en folkbokförd vårdnadshavare eller förälder. Med ett hem 
likställs jourhem eller korttidshem belägna inom kommunen.  
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1.3 Transportmedel och samåkning  
Skolskjuts kan beviljas med skolbil eller kollektivtrafik, beroende på elevens 
förutsättningar och var hemmet och skolan ligger. Vid skolskjuts med skolbil 
ska samåkning ske i så hög grad som möjligt.  

1.4 Ansökan och beslut 
Alla beslut om skolskjuts föregås av en individuell prövning. Ansökan om 
skolskjuts för elever i gymnasiesärskola görs via blankett. Beslut i 
skolskjutsärende fattas av tjänsteman på Utbildningskontoret på delegation av 
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden i Upplands Bro kommun. Beslut om 
skolskjuts fattas för högst ett läsår i taget.  

1.5 Överklagande 
Beslut om skolskjuts kan överklagas. Information om detta finns på 
kommunens hemsida. 

2 Gymnasieskolan 
Elever i gymnasieskolan är inte berättigade till skolskjuts. Enligt lag ska dock 
elevens hemkommun stå för kostnaderna för elevens dagliga resor mellan 
bostaden och skolan, om färdvägen är minst sex kilometer.  

Ersättningen ges i form av ett terminskort eller i förkommande fall, kontant 
ersättning upp till 1/30 del av prisbasbeloppet. Skyldigheten för kommunen att 
ansvara för kostnader för elevresor gäller bara för elever som har rätt till 
studiehjälp enligt studiestödslagen.  
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Terminskort delas vanligtvis ut vid terminsstart på den skola eleven är antagen 
till. Kontant ersättning söks hos handläggare på Utbildningskontoret genom 
inlämnande av originalkvitton.3 

 

3 Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor.  
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