UR NYA SKOLLAGEN

Tillämpas från den 1/7 2011

Mer om …

Skolskjuts
Nyheter
• Skolskjuts blir en rättighet och kommunens beslut kan överklagas genom förvaltningsbesvär
• Utvidgad möjlighet till skolskjuts

En rättighet som kan överklagas
För att stärka elevperspektivet formuleras skolskjutsen som en rättighet för
eleven. Detta innebär att beslut om skolskjuts kan överklagas genom
förvaltningsbesvär, till skillnad från tidigare då ett beslut om skolskjuts
endast kan överklagas genom laglighetsprövning. 1
Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i
grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan för elever som
behöver det. Skälen kan liksom i dag vara att färdvägen är lång, att
trafikförhållandena är svåra, att eleven har en funktionsnedsättning eller
någon annan särskild omständighet. Kommunen ska pröva dessa
förutsättningar individuellt i varje enskilt fall, men får sedan fritt organisera
skolskjutsen som det är lämpligt utifrån exempelvis trafikförhållandena.
Rätten till skolskjuts innebär inte att sådan skolskjuts måste anordnas från
bostadsadressen till den plats där utbildningen bedrivs eller att skolskjuts
måste anpassas till varje elevs skoltider. Eleven kan till exempel hänvisas till
särskilda uppsamlingsplatser.
Ibland har en elev, med hänsyn till sina personliga förhållanden, särskilda
skäl att få gå i en skola som anordnas av en annan kommun än
hemkommunen. Om eleven måste övernatta i skolkommunen har hon eller
han rätt till skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden och den plats där
utbildningen bedrivs under samma förutsättningar som gäller för elever

I 10 kap. kommunallagen (1991:900) finns bestämmelser om laglighetsprövning. Kommuninvånare kan överklaga
kommunala beslut om de till exempel tycker att beslutet har fattats på fel sätt eller anser att kommunen överskridit
sina befogenheter. Ett beslut får inte överklagas med laglighetsprövning om det går att överklaga beslutet med stöd av
andra bestämmelser.
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som bor i kommunen. Även den här rätten gäller för elever i grundskolan,
grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Skolskjuts till fristående eller andra
kommunala skolor
Huvudregeln vid skolskjuts är alltså att kommunen ska ordna kostnadsfri
skolskjuts till och från den skola som kommunen har placerat eleven i.
Kommunen kan dock ibland vara skyldig att anordna skolskjuts även för
elever som går i fristående skolor eller i en annan kommunal skola än den
som kommunen skulle ha placerat eleven i. Det här gäller dock bara om
skolskjutsen kan organiseras på ett sådant sätt att det inte skulle medföra
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen att låta
skolskjutsen ta med även dessa elever.
När man bedömer om det skulle kosta extra eller leda till organisatoriska
svårigheter för kommunen ska man utgå från vilka åtaganden kommunen
skulle ha haft om eleven gick i den skola som kommunen skulle ha placerat
henne eller honom i.
I de här fallen går det inte att överklaga besluten annat än genom
laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Elever i specialskolan och sameskolan
Elever i specialskolan och sameskolan har rätt till de resor som krävs för
utbildningen. Staten ska stå för kostnaderna för resorna. Det är
Specialpedagogiska skolmyndigheten respektive Sameskolstyrelsen som
beslutar om kostnadsfria resor för elever i respektive skolform. Även dessa
beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Aktuella bestämmelser och förarbeten
Det här materialet grundar sig på bestämmelserna i skollagen (2010:800)
och förarbetena Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet,
prop. 2009/2010: 165.
Skolskjuts för elever i grundskolan: 10 kap. 32, 33 och 40 §§.
Skolskjuts för elever i grundsärskolan: 11 kap. 31, 32 och 39 §§.
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Skolskjuts för elever i gymnasiesärskolan: 19 kap. 20, 21 och 28 §§.
Överklagande av skolskjuts: 28 kap. 5 § 5 punkten.
Kostnadsfria resor inom specialskolan: 12 kap. 25 §.
Kostnadsfria resor inom sameskolan: 13 kap 16 §.
Överklagande av kostnadsfria resor inom specialskolan: 28 kap. 7 §.
Överklagande av kostnadsfria resor inom sameskolan: 28 kap. 8 §.
Bestämmelserna i den nya skollagen ska tillämpas på utbildning från och
med den 1 juli 2011.

3

