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Bilaga 3 

Verksamhetsunika processer, rutiner och instruktioner 

Riktlinjer för skolskjuts gällande förskoleklass, grund-
skola och särskola 

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. 
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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.

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.  




