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Riktlinjer för skolskjuts gällande förskoleklass, grund-
skola och särskola  

Skolskjuts för elev som valt annan kommunal grund-
skola än den man är placerad i enligt upptagningsom-
råde dvs. ”Val av annan skola” (bilaga 2) 

Vad säger skollagen? 

När elev väljer att gå i en annan kommunal skola än den som man tillhör i sitt 
upptagningsområde, upphör rätten till skolskjuts. Kommunen har då inte nå-
gon skyldighet att anordna skolskjuts enligt skollagens 10 kap 32§ första styck-
et. Men i de fall det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter 
ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. 

På vilket sätt erbjuder Kalmar kommun skolskjuts då? 

Kalmar kommun erbjuder då elev som har gjort detta aktiva val, skolskjuts 
med skolskjutskort och ordinarie linjelagd busstrafik, om man uppfyller km 
avståndet mellan bostadens tomtgräns och skolans tomtgräns enligt följande: 
 
Förskoleklass  2 km 
År 1-3  3 km 
År 4-6  4 km 
År 7-9  5 km 

Vad gäller inte? 

När elev väljer en annan kommunal grundskola än den som man tillhör gäller 
inte skollagens 10 kap 32§ första stycket kring: färdvägens längd, trafikförhål-
landen eller elevs funktionsnedsättning. Kalmar kommun har då ingen skyldig-
het att ta hänsyn till dessa omständigheter. 

Gäller samma riktlinjer som för elever som går i det upptag-
ningsområde som man tillhör? 

Nej, när man gör ett aktivt val av en annan kommunal grundskola gäller inte 
Kalmar kommuns riktlinjer om avstånd till på-/avstigningsplats, trafikförhål-
landen längs skolväg, funktionsnedsättning, skolskjutstider, väntetider och res-
tider samt ansvar för elevens transport under resan med kollektivtrafik. 
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Hur ansöker jag om skolskjuts? 

Ansökan om skolskjuts vid val av annan skola ska göras på speciell blankett 
som finns på Kalmar kommuns webbsida och på varje skola. Ansökan lämnas 
till vald skolas expedition. Beviljad skolskjuts gäller för ett läsår. Beslut om 
beviljande av skolskjuts är delegationsbeslut och fattas av rektor på respektive 
skola. 

Går skolskjutsbeslutet vid val av annan kommunal grundskola 
än den man skulle placerats i att överklaga? 

Överklagan kan ske genom laglighetsprövning (beslutet är fatta enligt 2:a 
stycket 10 kap :32§ och 11kap:31§ i Skollagen). Det är en begränsad form av 
överklagande som innebär att domstolen tittar på om kommunen har fattat 
beslutet enligt de lagar som gäller. Domstolen prövar däremot inte om beslutet 

är lämpligt. Alla kommunmedlemmar kan överklaga ett sådant beslut.  
 
 
 
 
 


