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INLEDNING 
Enligt skollagen (2010:800) har elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och 
gymnasiesärskola med offentlig huvudman rätt till skolskjuts. Elever inom gymnasieskolan 
har inte rätt till skolskjuts utan endast till bidrag till elevresor. Det är hemkommunen som 
ska ombesörja att det ordnas kostnadsfri skolskjuts samt svara för kostnaderna för elevresor. 
Med hemkommun avses den kommun där eleven är folkbokförd. 

Kommunen får fritt organisera skolskjutsverksamheten på lämpligt sätt med beaktande av 
trafikförhållandena. Höganäs kommun beviljar skolskjuts från anvisad påstigningsplats inom 
avståndsreglerna från elevens folkbokföringsadress, till den skola eleven tillhör utifrån 
skolornas upptagningsområden. För elever i gymnasieskolan tillhandahålls bidraget i form av 
ett busskort. 

SKOLSKJUTS FÖR FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA, 
GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA 
Höganäs kommun gör alltid en individuell prövning vid ansökan av skolskjuts. Elevens 
ålder, skolvägens längd, trafikförhållande, funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet är underlag i beslutet om eleven är berättigad till skolskjuts. Med skolvägens 
längd avses den kortaste faktiska vägen, mellan elevens folkbokföringsadress och skolan.  
 
AVSTÅNDSREGLER 
Nedan följer en tabell som redogör för vilka avståndsregler som gäller för berättigande av 
skolskjuts. Elever inom Höganäs centralort är inte skolskjutsberättigade, även om avståndet 
överstiger 2,0 km. 

 
Förskoleklass Årskurs 0 2,0 km 
Grundskola, grundsärskola Årskurs 1-3 2,0 km 
Grundskola, grundsärskola Årskurs 4-6 4,0 km 
Grundskola, grundsärskola Årskurs 7-9 (10 på grundsärskola) 5,0 km 

 
UNDANTAG FRÅN AVSTÅNDSREGLERNA 
Elev kan med hänsyn till trafikförhållanden beviljas skolskjuts, även om man inte uppfyller 
avståndsreglerna, till exempel vid vägar med hög trafiktäthet i kombination med hög 
hastighet och där det inte går att nyttja gång- och cykelväg. För generella undantag, se bilaga 
1. I övriga fall görs en individuell prövning. 
 
En elev med funktionsnedsättning kan i vissa fall beviljas skolskjuts. I enlighet med de 
rättsfall som finns kan kommunen inte anses vara skyldig att anordna skolskjuts till elever 
med funktionsnedsättning vid mindre varaktighet än 12 veckor, men individuell prövning 
görs alltid. Enskild skolskjuts beviljas inte om det ej föreligger synnerliga skäl. 
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VÄXELVIS BOENDE 
Det är alltid elevens aktuella folkbokföringsadress som är utgångspunkten för bedömning av 
elevens rätt till skolskjuts. I vissa fall av gemensam vårdnad anses eleven ha två 
bostadsadresser. När eleven enligt ett fast och varaktigt arrangemang bor lika mycket hos 
båda vårdnadshavarna talar man om växelvis boende.  Vid varaktigt växelvis boende ska 
rätten till skolskjuts prövas från båda bostadsadresserna. Eventuellt skolskjutsberättigande 
prövas under förutsättning att båda adresserna ligger inom Höganäs kommun, varav en 
inom skolans upptagningsområde. En elev som bor växelvis hos sina föräldrar i olika 
kommuner har inte rätt till skolskjuts mellan skolan i hemkommunen och den bostad som 
ligger i den andra kommunen. 

 
VILLKOR FÖR SKOLSKJUTS VID VAL AV ANNAN SKOLA 
Enligt 10 kapitlet 32 § andra stycket skollagen har elever som väljer en annan skolenhet än 
den där kommunen annars skulle ha placerat dem, eller som går i en annan kommuns 
grundskola med stöd av 25-27 §, inte rätt till skolskjuts. Detta gäller även elever som valt 
fristående grundskola inom kommunen enligt 10 kapitlet 40 §. I de fall då det kan ske utan 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen ska kommunen även anordna 
skolskjuts i dessa fall. Varken hemkommunen eller den mottagande kommunen har 
skyldighet att anordna skolskjuts för elever som på grund av vårdnadshavares önskemål tas 
emot i en annan kommuns grundskola.  

 
SKOLSKJUTS OCH ELEVRESOR FÖR ASYLSÖKANDE 
Sedan den 1 januari 2002 ska asylsökande barn och unga ha tillgång till utbildning inom det 
offentliga skolväsendet i huvudsak på samma villkor som gäller för barn och unga bosatta i 
Sverige. Detta innebär att hemkommunen ansvarar för att anordna skolskjuts och stå för 
kostnaden för elevresor för de elever som omfattas av skollagen 29 kapitlet 2-3 §. För elev 
som är bosatt men inte folkbokförd i landet avses med hemkommun den kommun som 
eleven stadigvarande vistas i. Vid avsaknad av stadigvarande vistelseort avses den kommun 
som eleven för tillfället uppehåller sig i (skollagen 29 kap 6 §).  

 
RESTIDER OCH VÄNTETIDER 
Skolskjutsen planeras så att restiden med skolskjutsen och väntetiden vid skolan blir rimlig. 
Genomsnittlig restid per dag med skolskjuts för elever som går i skolan inom sitt 
upptagningsområde bör ej överstiga: 
 

Förskoleklass Årskurs 0 60 min 
Grundskola, grundsärskola Årskurs 1-5 60 min 
Grundskola, grundsärskola Årskurs 6-9 (10 på grundsärskola) 80 min 

 
Väntetiden vid skolan bör för elever inte överstiga 20 minuter. Väntetid definieras som tid 
innan respektive efter 10 minuter närmast i anslutning till skoldagens början och slut. 
Personal ansvarar för ordningen vid på- och avstigning vid skolan. 
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ANSVARSFÖRDELNING 
Vårdnadshavaren har huvudansvaret för elevens förflyttning mellan hemmet och hållplatsen 
samt för elevens vistelse på hållplatsen vid hemmet. Elev och vårdnadshavare ansvarar för 
att eleven infinner sig i tid till på- och avstigningsplatsen. Missar eleven transporten eller ifall 
eleven måste hämtas hem vid sjukdom, ansvarar vårdnadshavarna för att eleven kommer 
till/från skolan. Kommunen ersätter inte extra utgifter. 
 
Vårdnadshavare vars barn har skoltaxi ansvarar för att avbeställa taxi vid tillfällen då denna 
inte behöver nyttjas. Vid ej avbeställd taxi kan Höganäs kommun komma att kräva 
vårdnadshavarna för eventuella kostnader i samband med detta. 

 
ORDNINGSFÖRESKRIFTER 
Ordningsföreskrifter för skolskjuts eller elevresa fastställs av kommunen. För resa med 
allmänna kommunikationer gäller de föreskrifter, som meddelas av Trafikhuvudmannen 
samt i förekommande fall sådana tillägg, som kommunen kan komma att fastställa. Elev 
måste följa gällande föreskrifter och bete sig lämpligt för att kunna åka med. Vid 
skadegörelse kan elev bli skyldig att betala skadestånd. Elev vars busskort förlorats eller 
förstörts, oavsett orsak, har möjlighet att köpa ett nytt busskort enligt utbildningsnämndens 
fastställda taxor. 

 
ELEVRESA FÖR GYMNASIESKOLA  
Kommunens skyldigheter när det gäller gymnasieelevers resor regleras i lagen (1991:1110) 
om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor samt tillhörande förordning 
(1991:1120). 
 

Hemkommunens ansvar gäller för elevresor till både fristående och kommunala 
gymnasieskolor, folkhögskolor samt kommunal vuxenutbildning. Höganäs kommun beviljar 
elevresa för samtliga gymnasieelever som är folkbokförda eller stadigvarande bosatta i 
Höganäs kommun och som är antagna i första hand. Elever som blir mottagna i andra hand 
(frisök) enligt skollagen 16 kap 44 § och 47 § är inte berättigade till elevresa. Detsamma 
gäller för elever som är förstahandsmottagna utanför samverkansavtalet Fritt sök Skåne. 

 
Gymnasieelev med växelvis boende har rätt till elevresa endast från sin folkbokföringsadress. 
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BILAGA 1 
 

GENERELLA UNDANTAG F RÅN AVSTÅNDSREGLERNA 
 
 
JONSTORPSENHETEN 
 

Hela området söder om väg 112 undantas från avståndsreglerna och beviljas skolskjuts. 
 

 
Området väster om Norra Kustvägen där hastighetsgränsen är 90 km/h undantas från 
avståndsreglerna för samtliga årskurser och beviljas skolskjuts. 
 
 
VIKENENHETEN 
 

Området nordost om väg 111 som ansluter till Viken via Prästavägen undantas från 
avståndsreglerna och beviljas skolskjuts. 
 

 
Området öster om väg 111 undantas från avståndsreglerna och beviljas skolskjuts. 
 
 
BRUKSENHETEN 
 

Inget område inom Höganäs centralort ger rätt till skolskjuts. För elever åk F-6, boende i 
Väsby, beviljas skolskjuts på grund av trafikfarliga övergångar vid väg 112. 
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