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Förord 

Den här uppsatsen behandlar en del av ett omfattande och praktiskt juridiskt område inom 

skolan. Jag har själv åkt skolskjuts under stora delar av min skolgång, men inte under den 

tiden reflekterat över att den rätten styrs av lagstiftning och inte bara handlar om att få ett 

busskort.  

För några år sedan blev jag uppmärksammad på svårigheterna med tolkning och tillämpning 

av Skollagens (2010:800) paragrafer rörande rätten till skolskjuts. Därefter växte ett intresse 

för att lära mig mer om detta komplexa område fram och det kändes som en god idé att 

behandla det i min kandidatuppsats. 

Tack till min handledare Bertil Bengtsson och tack till skolskjutsteamet på Luleå kommun för 

mötet med er vid detta arbetes början. 

Tack till Ulla Myllymäki för korrekturläsning och hjälp med den språkliga utformningen.  

Den här uppsatsen vill jag tillägna min mormor som var min stöttepelare och som gick bort 

samtidigt som jag påbörjade arbetet. Det var hon som första gången hörde om den här 

uppsatsidén. 

 

Jenny Alman 

Luleå 2015-01-11 

  



 

 

Sammanfattning 

Uppsatsens huvudsakliga syfte har varit att beskriva hur långt kommunens skyldigheter 

sträcker sig i fråga om anordnande av skolskjuts och därmed vilken rätt en elev med skolplikt 

har till skolskjuts. Rätten till skolskjuts kan för vissa elever tyckas vara självklar, men lagens 

olika skrivningar och gällande praxis har under arbetets gång visat att frågan inte är helt 

enkel.  Huruvida skolskjuts kan ges är beroende av andra bestämmelser än bara vad som 

stadgas uttryckligen om skolskjuts. Exempel på det är vad lagen föreskriver om hur placering 

i en skola ska gå till och på vilket sätt en kommun väljer att organisera hela sin grundskola. 

För att illustrera detta fästs stor vikt vid praxis, beskrivningar av skolstruktur och komparation 

av olika kommuners tillämpning. Under arbetets gång har det visat sig att kommunernas 

tillämpning inte skiljer sig ifrån varandra i allt väsentligt. Vissa olikheter i hur kommunerna 

organiserar sin skolskjuts finns däremot. Dessa har betydelse för om rätten till skolskjuts 

finns. Ambitionen med uppsatsen har varit att ge en bild av den kringelkrokiga väg det kan 

tyckas vara och att försöka räta upp vissa kurvor genom att beskriva vad som kan anses vara 

gällande rätt.  

 

 

Nyckelord: skolskjuts, skolskjutsar, skoljuridik, skolplikt, upptagningsområde, skolområde, 

skolval, placeringsskola, skolstruktur, laglighetsprövning, rättighetsprövning, 

kommunalbesvär, förvaltningsbesvär, kommunalrätt  
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1. Inledning 

Lagstiftningen gällande skolskjuts berör åtskilliga elever och är kanske ett av de rättsområden 

inom skolan som har störst praktisk betydelse. Skolskjutsen är för många en förutsättning för 

att kunna uppfylla skolplikten och det är därför ett område som är högst intressant att belysa 

ur ett juridiskt perspektiv. Den nuvarande skollagstiftningens skrivningar avseende skolskjuts 

har lett till ett flertal domstolsprövningar i sökandet efter praxis och en rättssäker tillämpning 

av regelverket.  

1.1 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka skyldigheter en kommun har gällande behovet av 

skolskjuts för elever som har skolplikt och därmed vilka rättigheter eleven har, samt hur långt 

dessa skyldigheter och rättigheter sträcker sig i förhållande till scenarion som val av skola och 

växelvis boende. 

1.1.1 Avgränsning och förtydligande 

Uppsatsen berör inte lagens paragrafer avseende skolskjuts för elever vid grundsärskola. Det 

kan också förtydligas att uppsatsen inte heller berör skolskjuts för elever vid de frivilliga 

skolformerna gymnasieskola och gymnasiesärskola. Uppsatsen berör rätten till skolskjuts och 

således inte andra aspekter rörande skolskjuts som exempelvis transportslag och ansvarsfrågor 

under skolskjutsningen. 

1.2 Metod 

För att besvara uppsatsens syfte har traditionell rättsdogmatisk metod använts. Initialt har 

nuvarande och tidigare lagstiftning och förarbetena studerats. Utöver det har rättsfall, samt 

annat juridiskt material såsom lagkommentarer och material från internetkällor studerats. I 

uppsatsen har den kommunala organisationen beskrivits översiktligt för att ge en bakgrund till 

den fortsatta framställningen kring skolskjuts. För att besvara uppsatsens syfte läggs 

tyngdpunkten i arbetet på praxis och kommunernas tolkning och tillämpning. 

För den del i uppsatsen som utgör en komparation mellan kommuners olika tillämpning av 

lagen så har ett urval av kommuner gjorts med hjälp av databasen Kolada
1
 baserat på 

befolkningsmängd och andel inskrivna elever i kommunal grundskola. Urvalet består av fem 

stycken jämförbara kommuner och det är Luleå, Karlstad, Örnsköldsvik, Skellefteå och 

Boden. Anledningen till att valet av jämförbara kommuner gjordes utifrån de parametrarna är 

att det är brukligt vid jämförelser att utgå ifrån kommuner med någorlunda liknande 

förutsättningar gällande befolkningsunderlag. Kontakt med samtliga kommuner har sedan 

tagits, samt sökningar gjorts via deras hemsidor för att ta del av information kring skolskjuts. 

Material såsom delegationsordningar, kartor och riktlinjer/reglementen har studerats. För att 

undvika upprepningar av liknande tillämpning så berörs några kommuner djupare än andra. 

Under den del som berör Luleå kommun har dessutom ett frågeformulär angående statistik 

rörande skolskjutsar tagits fram och besvarats av skolskjutsplaneraren på kommunen. För att 

försöka ge en så bred bild som möjligt så har även en översiktlig komparation mellan 

storstäderna Göteborg och Malmö gjorts. 

                                                 
1 Databas med nyckeltal och statistik för kommuner och landsting. Databasen ägs av den ideella föreningen Rådet för 

främjande av kommunala analyser. Svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är föreningens medlemmar. 
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1.3 Disposition 

Inledningsvis ges en beskrivning kring den kommunala organisationen och hur skolan styrs, 

samt definitioner av centrala begrepp och en bakgrund kring tidigare lagstiftning på 

skolskjutsområdet. I det tredje avsnittet som heter ”Rätten till skolskjuts” behandlas den 

gällande rätten avseende skolskjuts utifrån lagstiftning och praxis. Uppsatsens fjärde kapitel 

utgörs av en komparation mellan jämförbara kommuner avseende tillämpningen av 

lagstiftningen gällande skolskjuts. Det femte ger en översiktlig beskrivning av hur 

storstäderna Göteborg och Malmö hanterar skolskjutsfrågor. Det sjätte och sista kapitlet 

utgörs av en avslutande diskussion och slutsatser. 
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2. Bakgrund och inledande förklaringar kring 

styrningen av skolan 

Skollagen (2010:800) utgör utgångspunkten för skolans styrning enligt 1 kap. 1 § SkolL. De 

olika skolformerna kallas med ett samlande begrepp för skolväsendet och i lagens andra 

kapitel återfinns bestämmelser kring vem som kan inneha rätten att bedriva skolverksamhet. 

Det vill säga vem som får vara huvudman. Kapitel 3-6 behandlar bland annat barns och 

elevers utveckling mot målen, den fysiska och psykiska miljön och utbildningens kvalité. I det 

sjunde kapitlet återfinns bestämmelser om skolplikt och rätt till utbildning. Kapitel 8-22 

utgörs av särskilda regler för respektive skolform från förskolan till gymnasiet och 

vuxenutbildning. Lagens sista avsnitt, kapitel 23-29, innehåller exempelvis övergripande 

regler om tillsyn och överklagande, samt andra övriga bestämmelser för skolväsendet. 

2.1 Begrepp och definitioner 

I detta avsnitt följer en rad förklaringar och definitioner av begrepp som är centrala för 

uppsatsens fortsatta framställning.  

2.1.1 Elev och vårdnadshavare 

Med begreppet elev avses i 1 kap. 3 §, första punkten SkolL den som deltar i all verksamhet 

som bedrivs i enlighet med Skollagen med undantag för barn i förskolan. Med begreppet 

vårdnadshavare avses i den fortsatta framställningen den eller de som har det juridiska 

ansvaret för barnet enligt 6 kap. 2 § Föräldrabalken (FB). Det kan vara en eller två föräldrar 

eller andra särskilt utsedda personer enligt 6 kap. 3 § och 10 § FB. 

2.1.2 Skolplikt 

Alla barn som är folkbokförda i Sverige omfattas av skolplikt enligt 7 kap. 2 § SkolL. 

Skolplikten börjar gälla höstterminen det kalenderår som ett barn fyller sju år och upphör i 

slutet av vårterminen det läsår som barnet går sitt nionde år i skola enligt 7 kap. 10 och 12 §§. 

Skolplikten ska alltså uppfyllas genom att eleven går i grundskolan eller någon av de andra 

skolformerna i enlighet med 7 kap. 4-7 §§. Huvudansvaret för att skolplikten uppfylls har 

vårdnadshavaren och hemkommunen enligt 7 kap. 20-21 §§. I situationer där en elev går vid 

en fristående skola och inte fullgör sin skolplikt stadgar 7 kap. 22 §, andra stycket att det är 

skolans huvudmans ansvar att meddela detta till hemkommunen. 

2.1.3 Dubbel bosättning (växelvis boende) 

Med dubbel bosättning avses situationer då ett barn bor med båda sina vårdnadshavare i två 

separata hem och de har gemensam vårdnad. I den fortsatta framställningen kommer termen 

växelvis boende konsekvent att användas oavsett vilket begrepp kommunerna använder sig 

av. Utgångspunkten är att barnet ska vara folkbokförd där vårdnadshavarna är överens om att 

barnet ska vara folkbokfört enligt 7a § Folkbokföringslagen (1991:481). I situationer där 

vårdnadshavarna inte är eniga ska barnet folkbokföras där det tillbringar största delen av sin 

tid, men om tiden är delad någorlunda lika mellan vårdnadshavarna ska barnets folkbokföring 

inte ändras från den bostad som tidigare var vårdnadshavarnas gemensamma. Detta förutsatt 

att den ena vårdnadshavaren bor kvar där. I övriga situationer där det är oklart var ett barn ska 

folkbokföras avgör Skatteverket.
2
 

                                                 
2 Barns folkbokföring, Skatteverket. Hämtat kl. 11.43, 2014-12-12.  Se länk i källförteckningen. 
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2.2 Den kommunala styrningen av skolan 

I Skollagens andra kapitel återfinns som tidigare nämnts bestämmelser kring skolans 

huvudmannaskap. I Sverige kan staten, landsting, kommuner och enskilda alla utgöra 

huvudmän för olika typer av skolformer. I första hand är det emellertid kommunerna som med 

stöd av 2 kap. 2 §, första stycket har uppdraget att bedriva skolverksamhet.  Det andra stycket 

i samma paragraf uttrycker att det kommunala ansvaret för att bedriva skolverksamhet ska 

samlas i en eller flera nämnder.  

Utgångspunkten är att kommunen enligt 3 kap. 1 § Kommunallagen (1991:900) styrs av 

kommunfullmäktige. I 3 kap. 2 § KomL stadgas att den nämnd som kommunen är skyldig att 

inneha är kommunstyrelsen. Att ha en särskild nämnd för skolverksamhet är alltså inget 

obligatorium. Det är dock brukligt att skolfrågorna organiseras i en separat nämndstruktur 

eftersom det ofta är en av kommunens största verksamheter avseende både ekonomi och 

personal. Rätten att tillsätta och delegera ansvaret för skolverksamhet till en barn-, ungdoms-, 

skol- och/eller utbildningsnämnd regleras av 3 kap. 3 §. Fullmäktige beslutar om reglementen 

kring organisationen i nämnden enligt 6 kap. 32 § KomL och vilket ansvar för och 

beslutanderätt gällande verksamheten som nämnderna ska ha, samt vilka ledamöter som ska 

sitta i nämnden enligt 3 kap. 9 §, 3-4 punkten och 3 kap. 10 §, första stycket.  

2.2.1 Nämndens organisering av verksamheten 

Nämndens uppgift är att besluta i sådana frågor som kommunfullmäktige delegerat och som 

styrs av lag eller andra författningar enligt 3 kap. 13 § KomL. Den har också ansvar för att 

bereda ärenden till fullmäktige som berör ansvarsområdet och verkställa beslut som 

fullmäktige fattat i frågor som rör nämnden enligt 3 kap. 14 §. Med stöd av 6 kap. 33 § kan 

nämnden delegera beslutanderätten i vissa frågor vidare till en ledamot eller ersättare, ett 

utskott eller en anställd. Vilka frågor som inte får delegeras framgår av 6 kap. 34 §. Det rör 

sig exempelvis om övergripande beslut kring verksamheten såsom målformulering, yttrande 

och beslut i frågor som fullmäktige skickat till nämnden för beredning eller beslut, beslut 

kring medborgarförslag, myndighetsutövning mot enskilda som kan antas få en särskild 

inverkan eller vid andra beslut av principiell karaktär, samt vid beslut som regleras i andra 

föreskrifter. De beslut som fattas på delegation ska sedan återkopplas till nämnden enligt 6 

kap. 35 §.  

2.3 Styrningen i fristående skolor  

Enskilda har med stöd av 2 kap. 4 § SkolL rätt att starta och bedriva skolverksamhet.  Med 

begreppet enskilda avses till exempel juridiska personer såsom bolag och föreningar eller 

fysiska personer. Den fristående skolans ledning blir därmed huvudman för skolan.
3
 Enligt 2 

kap. 8 § SkolL har huvudmannen ansvaret för att verksamheten bedrivs enligt lagens 

bestämmelser. 

2.4 Den tidigare lagstiftningen rörande skolskjuts 

Innan lagen upphörde att gälla stadgades det i 4 kap. 7 § Skollagen (1985:1100) att 

hemkommunen var skyldig att tillhandahålla kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskola 

med hänsyn tagen till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller andra 

särskilda omständigheter. När lagen infördes återfanns denna bestämmelse i 4 kap. 17 §. 

Bestämmelser kring hur lång en färdväg skulle vara för att rätt till skolskjuts skulle finnas var 

                                                 
3 Svensk Facklitteratur. Ny skollag i praktiken – Lagen med kommentarer, s. 19. 
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inte specificerade vare sig i lagen eller i förarbetena. I propositionen angavs som motivering 

till bestämmelsen enbart att kommunen skulle ha fortsatt skyldighet att anordna skolskjuts till 

de som behövde.
4
 Frågan om avstånd i relation till trafikförhållanden har behandlats bland 

annat i följande rättsfall: 

RÅ 1994 ref 84 – Laglighetsprövning enligt kommunallagen 

Hudiksvalls kommun hade riktlinjer fastställda avseende avståndsgränser för rätten till skolskjuts. I en skrivelse 

till kommunen hade den klagande ifrågasatt dessa avståndsbestämmelser i relation till ett område med farliga 

trafikförhållanden. Detta då ansvarig nämnd hade beslutat att avslå ansökningar om skolskjuts från 

vårdnadshavare i området med hänvisning till möjligheten att köpa busskort till redan existerande trafik. 

Motiveringen till kommunens beslut var att nämnden skulle föra synpunkterna kring de bristande 

trafikförhållandena vidare till andra instanser i kommunen. Den klagande anförde till kammarätten (KamR) att 

kommunen enligt 4 kap. Skollagen (1985:1100) 7 § är skyldig att tillhandahålla skolskjuts med hänsyn till 

trafikförhållandena och att detta kriterium var uppfyllt. KamR menade att det var endast beslutets laglighet enligt 

10 kap. Kommunallagen 8 § som kunde prövas. Någon möjlighet att avgöra rättigheten till skolskjuts fanns inte i 

dåvarande Skollag. Rätten ansåg därmed att beslutet inte var lagstridigt utifrån de skäl som den klagande anfört. 

Den klagande överklagade till Regeringsrätten (RegR) med motiveringen att även frågan om kommunen brustit 

avseende skyldigheten att tillhandahålla skolskjuts enligt Skollagen måste kunna prövas. RegR upphävde 

kommunens beslut med motiveringen att kommunen inte hade opponerat mot påståendet om de bristande 

trafikförhållandena. Därmed hade de inte följt vad lagstiftningen stadgade avseende skolskjuts med hänsyn till 

trafikförhållandena och kommunens beslut kunde inte anses vara giltigt. 

Att anordna skolskjuts för elever som valt en annan skola än den kommunen placerat dem i 

var kommunen dock inte skyldig att göra enligt 4 kap. 7 §, tredje stycket, första punkten. 

Skälen för införandet av denna lydelse i lagen i juni 1993 var att 4 kap. 6 §, andra och 3-4 

stycket föreskrev att kommunen skulle placera elever i skolor med så kort färdväg från 

hemmet som möjligt och att elevens och vårdnadshavarens val av annan skola inte får leda till 

höjda kostnader för kommunen. Lagförändringen hängde därmed tätt samman med den 

reform gällande möjligheten att välja och starta fristående skolor som genomförts 1992.
5
  

                                                 
4 Prop. 1985/86:10, s. 33. 
5 Prop. 1992/93:14, s. 6f. 
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3. Rätten till skolskjuts 

Huvudregeln gällande skolskjuts för elever som har skolplikt återfinns i 10 kap. 32 §, första 

stycket SkolL. Utgångspunkten enligt gällande lagstiftning är att det är en kostnadsfri rättighet 

för eleven att få skolskjuts i de fall de går i en skola med offentlig huvudman.
6
 Rätten gäller i 

situationer där skolskjuts behövs med hänsyn till ett antal kriterier. För det första gäller 

skolskjuts till skolan från en förutbestämd plats i närheten av bostaden och tillbaka från 

skolan. Utöver detta ska hänsyn tas till färdvägens längd. Det vill säga avståndet från 

bostaden till skolan och även trafikförhållandena längs vägen. Funktionsnedsättning och andra 

kriterier ska också tas i beaktande. I RÅ 1993 ref. 77 fastslogs att vid bedömning av rätt till 

skolskjuts ska beaktande även tas till elevens ålder och individuella mognad. Skolskjutsen kan 

anordnas till och från en förutbestämd hållplats eller liknande i närheten av hemmet och i 

närheten av skolan.
7
 

Det praktiska genomförandet av skolskjuts regleras närmare i Förordning (1970:340) om 

skolskjutsning. Sådana frågor kommer inte vidare beröras i framställningen, men har 

betydelse för bedömning av trafikförhållandena längs vägen. Beträffande trafikförhållandena 

och färdvägens längd i 10 kap. 32 § handlar det exempelvis om eleven behöver korsa större 

vägar för att ta sig till skolan (se RÅ 1994 ref. 84) och gällande avstånd tycks runt 2 kilometer 

mellan hemmet och skolan vara allmänt vedertaget.
8
 Någon uttrycklig reglering av avståndet 

finns inte i nuvarande eller tidigare lagstiftning och förarbetena till desamma ger inte uttryck 

för några sådana gränser. 

3.1 Från hemmet till placeringsskolan 

En elev ska ha rätt att bo kvar i sitt hem under sin utbildning. Kommunen ska därför 

organisera sin grundskola på ett så lämpligt sätt som möjligt med hänsyn till detta enligt 10 

kap. 29 § SkolL. Rätten till att bo och gå skola i närheten av sin hemmiljö grundar sig på att 

alla elever ska ha samma förutsättningar att kunna gå i skolan och tillgodogöra sig likvärdig 

utbildning oavsett var i kommunen eleven går i skola. Detta kallas i propositionen för 

närhetsprincip.
9
 Av 10 kap. 30 §, första stycket framgår att en elev ska placeras i den 

kommunala skola som vårdnadshavaren önskar att eleven ska gå i. Regeln gäller för hela 

skolgången och inte enbart då skolplikten inträder. Följaktligen är det vårdnadshavarens 

önskemål som ska vara utgångspunkten.
10

 Däremot behöver en kommun inte ta hänsyn till 

detta om det inte kan ske utan att det påverkar andra elevers rätt till placering nära hemmet 

enligt 10 kap. 30 §, 1 st.  

Förarbetena anger uttryckligen att vårdnadshavarens önskemål inte heller har betydelse i 

sådana fall då en annorlunda placering medför ansenliga organisatoriska eller ekonomiska 

svårigheter för kommunen.
11

 Denna bestämmelse återfinns i 10 kap. 30 §, andra stycket, 

första punkten i nuvarande lagstiftning. I 4 kap. 6 §, tredje stycket Skollagen (1985:1100) 

fanns en liknande formulering och intentionen i propositionen till den nu gällande lagen var 

att den nya lydelsen skulle tillämpas på samma sätt.
12

 Vad som avses med organisatorisk 

svårighet har exemplifierats med situationer då det inte finns fysisk plats för elever som 

                                                 
6 Prop. 2009/10:165, s. 380. 
7 Ny skollag i praktiken – Lagen med kommentarer, s. 97. 
8 Resor till och från skolan, Trafikverket. Senast uppdaterat 2012-11-14, hämtat kl.10.17, 2015-01-11. Se länk i 

källförteckningen. 
9 Prop. 2009/10:165, s. 378. 
10 Ny skollag i praktiken – Lagen med kommentarer, s. 95. 
11 Prop. 2009/10:165, s. 380.  
12 Prop. 2009/10:165, s. 377. 



7 

 

önskar att gå på en viss skola.
13

 Vid skolplacering måste också enligt 10 kap. 30 §, andra 

stycket, andra punkten SkolL beaktande tas till andra elevers rätt till trygghet och studiero 

enligt 5 kap. 3 §.
14

 Möjligheten finns att placera och att placera om en elev som hindrar andra 

elever i den rätten. Utgångspunkten är dock att detta ska tillämpas med stor restriktivitet.
15

 

Den enhet som kommunen placerat eleven i kommer i den fortsatta framställningen att 

benämnas som placeringsskola.  

Eleven har som tidigare nämnts enligt 10 kap. 32 § rätt till skolskjuts från närheten av hemmet 

till skolan om något av kriterierna i övrigt är uppfyllda. Flertalet av remissinstanserna till 

lagen lyfte problematiken kring bedömningar vid växelvis boende (se 3.5.3). Bland annat 

ansåg Barnombudsmannen med hänvisning till den praxis som utarbetats att det skulle kunna 

gå att tydliggöra. Skolverket ansåg dock att det inte var tydligt vad som ska anses vara elevens 

hem och vilken betydelse folkbokföringen har vid växelvis boende.
16

 Regeringen menade 

dock att dessa frågor är tydliga genom den lagstiftning som finns rörande folkbokföring och 

att det inte fanns ett behov av att precisera detta i relation till skolskjuts.
17

      

3.2 För elever som valt annan kommunal grundskola 
eller fristående skola 

Vårdnadshavaren har som redogjorts för initialt rätten att välja en annan kommunal skolenhet 

och  i 10 kap. 35 § stadgas att en fristående skola ska vara öppen för alla i skolpliktig ålder. 

En fristående skola har dock möjligheten att begränsa denna regel med hänsyn till ett antal 

kriterier. Dels har den fristående skolan möjlighet att begränsa sin utbildning till att omfatta 

enbart vissa årskurser. Den kan också välja att anpassa sin utbildning för vissa elever eller för 

elever som har behov av särskilt stöd.
18

 Vad som avses med begreppet vissa elever i 

propositionen är enbart exemplifierat med reglerna kring engelskspråkig undervisning för de 

elever som vistas en kortare tid i Sverige enligt 2 kap. 8 och 8a §§ Grundskoleförordningen 

(1994:1194). Gällande elever i behov av särskilt stöd så är propositionen mer tydlig på vilka 

grunder en fristående skola kan neka elever och dessa sammanfaller framför allt med 

möjligheten till extra ekonomiskt bidrag från hemkommunen.
19

  

Rätt till skolskjuts gäller i regel inte för elever som valt en annan kommunal skolenhet än 

placeringsskolan eller för elever som valt en fristående skola. Bestämmelserna återfinns i 10 

kap. 32 §, andra stycket och i 10 kap. 40 §. Däremot finns det i paragraferna en öppning för 

att skolskjuts ska kunna ges en eller flera elever om det kan ske utan organisatoriska eller 

ekonomiska svårigheter. Bedömningen om skolskjuts för dessa elever ska göras utifrån hur 

kommunen hade handlat om eleverna valt placeringsskolan istället. Propositionen ger däremot 

inte uttryck för något övrigt exempel på vad som menas med organisatorisk eller ekonomisk 

svårighet avseende skolskjuts.
20

 Lagrådet menade i sitt yttrande att förslaget till lagen innehöll 

många skrivningar med begreppen ekonomisk och organisatorisk svårighet. Rådet ställde sig 

frågande till om det var tydligt vad begreppet ekonomisk svårighet innebär och hur det ska 

tolkas i tillämpningen av lagens paragrafer. I yttrandet menade rådet att ett annat begrepp 

                                                 
13 Prop. 1992/93:230, s. 73.  
14 Prop. 2009/10:165, s. 378f. 
15 Prop. 2009/10:165, s. 379. 
16 Prop. 2009/10:165, s. 380. 
17 Prop. 2009/10:165, s. 381. 
18 Prop. 2009/10:165, s. 381. 
19 Prop. 2009/10:165, s. 382. 
20 Prop. 2009/10:165, s. 741. 
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borde väljas som tydligare beskriver vad konsekvenserna för ekonomin måste vara i sådana 

situationer.
21

 

3.3 Skolskjuts i annan kommun 

En elev med skolplikt kan ha rätt att få gå i en grundskola i en annan kommun än 

hemkommunen under vissa förutsättningar. Bestämmelsen regleras i 10 kap. 25 § och 

kommunen där den valda skolan finns ska göra prövningen om eleven har rätt att fullgöra 

skolgången där och ska inhämta synpunkter från hemkommunen. Det måste finnas särskilda 

skäl för att eleven ska få fullgöra skolplikten i en annan kommun. I 1985 års lag fanns en 

motsvarande bestämmelse i 4 kap. 8 §. Propositionen till den tidigare lagen ger inget 

uttryckligt exempel på vad som kan anses vara särskilda skäl. Inte heller i nuvarande 

proposition finns något uttryckligt exempel, men baserat på vad som skrivs allmänt om 

skolplacering
22

 handlar det sannolikt om situationer där det inte är möjligt att gå kvar i 

hemkommunen på grund av exempelvis mobbning eller liknande.
23

 Det vill säga enbart att en 

elev vill gå i en annan kommun är inte ett särskilt skäl.  

I 10 kap. 24 §, tredje stycket ges utrymme för en hemkommun att låta en elev gå i en annan 

kommun då exempelvis avståndet till skolan i den andra kommunen är kortare än till 

placeringsskolan.
24

 Även i 10 kap. 26 § finns en öppning för skolgång i en annan kommun. 

Detta handlar om situationer då en kommun är berättigad att ha en viss typ av 

grundskoleutbildning som medför att plats ska kunna beredas för elever från hela landet. I 10 

kap. 27 § finns möjligheten för vårdnadshavaren att välja grundskola i en annan kommun om 

kommunen går med på ett mottagande. Denna bestämmelse har en liknande motsvarighet i 4 

kap. 8 a § i 1985 års lag. Bestämmelsen infördes med motiveringen att enbart särskilda skäl 

såsom exempelvis mobbning inte ska begränsa möjligheten för andra elever att välja en skola 

i en annan kommun. Paragrafen ska gälla enbart om den mottagande kommunen har möjlighet 

att bereda plats för eleven. Skälen för förslaget underbyggdes med att grundskolan innebär 

skolplikt för eleven så därför måste det även finnas en frihet att välja en annan skola i en 

annan kommun.
25

  

I situationer där eleven går i skola i en annan kommun än hemkommunen med stöd 10 kap. 

24, 25 eller 26 §§ så ska interkommunal ersättning utgå enligt 10 kap. 34 §, första stycket. 

Även i situationer som åsyftas i 10 kap. 27 § är kommunen skyldig att betala ersättning. Dock 

gäller detta inte om eleven är i behov av särskilt stöd och utbetalning skulle innebära 

ansenliga ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser. Den elev som har rätt att uppfylla 

skolplikten i en annan kommun kan ha rätt till skolskjuts enligt 10 kap. 33 § i nuvarande 

lagstiftning. Detta gäller dock enbart ersättning för resa mellan skolan och bostaden om 

eleven måste bo i en övernattningsbostad i den andra kommunen under skoldagarna. Ansvarig 

för skolskjutsens anordnande är den kommun där eleven går i skola och kostnaden ska 

hemkommunen stå för. 

3.4 Kommunens beslut och prövning av beslutet 

Beslut gällande skolskjuts fattas i regel genom så kallade verkställighetsbeslut. Med 

verkställighetsbeslut avses ett beslut som fattas med stöd av lagstiftning, riktlinjer och annat 

                                                 
21 Prop. 2009/10:165, s. 1315f. 
22 Prop. 2009/10:165, s. 378f. 
23 Prop. 1992/93:230, s. 59f.  
24 Ny skollag i praktiken – Lagen med kommentarer, s. 93f. 
25 Prop. 1992/93:230, s. 59f.  
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som exempelvis en nämnd beslutat om. Om det inte finns riktlinjer eller om det uppstår 

situationer där det inte finns någon vägledning i riktlinjerna så har kommunerna som regel 

delegerat beslutanderätten till en specifik tjänsteman. Detta kallas då för delegationsbeslut.
26

 

Propositionen ger uttryck för att kommunens prövning av om eleven uppfyller lagens kriterier 

för att rätt till skolskjuts ska ske på individuell basis.
27

 

De beslut som fattas av en kommun i antingen en nämnd eller på delegation från nämnden 

avseende skolskjuts kan överklagas till högre instans enligt 10 kap. 2 § KomL. Vem som har 

rätten till prövning regleras i 10 kap. 1 § KomL. För att kunna överklaga måste personen i 

fråga vara medlem i kommunen och vem som är det regleras av 1 kap. 4 §. Överklagning sker 

till förvaltningsdomstolen enligt 10 kap. 5 § och avser att pröva lagligheten i beslutet och inte 

innehållet i beslutet. Den typen av prövning kallas även för kommunalbesvär. Det finns på 

liknande sätt en möjlighet att klaga över lämpligheten i beslutet genom att göra en 

rättighetsprövning enligt Skollagen. Den typen av överklagning kallas även för 

förvaltningsbesvär. 

3.4.1 Laglighetsprövning – kommunalbesvär 

Laglighetsprövningen regleras i 10 kap. 8 § KomL och innebär att domstolen endera 

fastställer beslutet eller upphäver beslutet som kommunen har tagit. Vid ett kommunalbesvär 

prövas om beslutet kommit till stånd på erforderligt sätt och inte i strid med annan lag eller 

författning. Prövning kan också avse att fastställa om den nämnd, ledamot eller tjänsteman 

som beslutat handlat utöver sin delegation eller utanför den kommunala kompetensen. Med 

utanför den kommunala kompetensen menas situationer då ett beslut fattats som inte 

kommunen har rätt att fatta enligt 2 kap. 1 §. En genomgång av praxis visar att 

laglighetsprövningar än så länge är brukligast när det gäller skolskjutsfrågor. 

 

3.4.2 Rättighetsprövning – förvaltningsbesvär  

I och med den förändrade skrivningen i den nya Skollagen i förhållande till 1985 års lag 

avseende skolskjuts infördes även möjligheten att pröva rättigheten till skolskjuts och inte 

enbart lagligheten i kommunens beslut.
28

 Som nämnts ovan i och med rättsfallet RÅ 1994 ref 

84 gick det tidigare enbart att överklaga lagligheten i ett beslut och inte ifrågasätta om 

rättighet till skolskjuts fanns. Bestämmelsen om möjligheten att pröva om rättigheten finns 

återfinns i 28 kap. 5 §, femte punkten. SkolL. Motiveringen till införandet av en 

rättighetsprövning är just att utgångspunkten i varje kommuns bedömning är att det ska vara 

en rättighet för eleven.
29

 Det ansågs även principiellt viktigt att öppna upp för en annan typ av 

överklagande av andra skäl. Bland annat om eleven ifråga går i skola i en annan kommun än 

hemkommunen och därmed inte kan anföra kommunalbesvär. För kommunerna kunde det 

dessutom vara av vikt att få mer praxis på området.
30

   

                                                 
26 Baserat på KomL:s skrivningar som redogjorts för under avsnitt 2.2 och genomgångar av delegationsordningar och 

riktlinjer från de jämförbara kommunerna. Dessa berörs närmare under kapitel 4 nedan.  
27 Prop. 2009/10:165, s. 381. 
28 Prop. 2009/10:165, s. 4. 
29 Prop. 2009/10:165, s. 381. 
30 Prop. 2009/10:165, s. 572f. 
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3.5  Prövningar avseende organisatoriska och 

ekonomiska svårigheter 

I propositionen angavs att reglerna gällande skolskjuts i stort ska ses som oförändrade. 

Skillnaden är som nämnts att kommunen kan vara skyldig att anordna skolskjuts till andra 

elever än de som går i skola med offentlig huvudman och till elever som väljer en annan 

offentlig skola. Denna skyldighet skulle dock enbart gälla om det kan ske utan organisatoriska 

och ekonomiska svårigheter för kommunen.
31

 En fristående skola har mot denna bakgrund 

således ingen skyldighet att anordna skolskjuts till sina elever. Som tidigare nämnts anger 

propositionen lite eller ingen vägledning kring vad som kan anses vara ekonomisk eller 

organisatorisk svårighet. Det är i detta avseende som praxis har kommit att spela stor roll och 

sannolikt kommer att ha fortsatt stor betydelse.  

3.5.1 Val av annan kommunal eller fristående skola 

Nedanstående redogörelse utgörs inledningsvis av rättsfallsreferat från Förvaltningsrätten 

(FörvR) i Luleå och KamR i Sundsvall. Dessa rättsfall berör specifikt Luleå kommun. Efter 

detta kommer en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som haft betydelse. Syftet är 

att exemplifiera domstolarnas bedömningar, beslut och förändringar som haft betydelse för 

kommunernas tillämpning och hur skiljaktiga har resonerat. 

Mål nr 2603-11E – Förvaltningsrätten i Luleå – Laglighetsprövning enligt KomL 

Luleå kommun hade genom delegationsbeslut avslagit en ansökan om kostnadsfri skolskjuts. Motiveringen var 

att en annan skola än placeringsskolan hade valts och att skolskjuts därför skulle leda till ökade kostnader. 

Beslutet överklagades och de klagande yrkade att beslutet skulle upphävas och ärendet skickas tillbaka till 

kommunen. Som skäl anförde de klagande att beslutet stred mot 10 kap. 40 § och 32 §, andra stycket SkolL. 

Motiveringen till detta var att de ansåg att förarbetenas uttalanden gjorde gällande att kommunen är skyldig att 

anordna skolskjuts till en fristående skola om kostnaden blir likvärdig eller lägre. I det här fallet handlade det om 

resa med ordinarie linjetrafik till en hållplats och inte till skolan ifråga. De klagande anförde även att det inte kan 

handla om ökade kostnader för kommunen eftersom kommunen inte vet vid upphandling av skolskjuts vilka 

elever som kommer gå i placeringsskolan eller välja en annan skola. Kommunen stod fast vid beslutet och 

yttrade att beslutet var fattat i enlighet med nämndens riktlinjer. Av riktlinjerna följde att eleven placeras i 

närmsta kommunala grundskola utifrån folkbokföringen och att kostnadsfri skolskjuts kan vara aktuellt vid val 

av annan skola om det inte medför organisatoriska eller ekonomiska konsekvenser. Luleå kommun ansåg att det 

var viktigt att få en generell bedömning om rätten till kostnadsfri skolskjuts vid val av annan skola då lagen är 

tydlig med att kostnaderna inte ska öka. I ett enskilt fall kanske det inte medför så stora kostnader, men 

kostnadsfri skolskjuts för alla som valt en annan skola skulle leda till ökade kostnader sammantaget. I det här 

fallet landade den ökade kostnaden på 1920 kr per läsår för kommunen på grund av den förlängda färdsträckan. 

Kommunen anförde även att det skulle medföra organisatoriska svårigheter. Genom att öppna för kostnadsfri 

skolskjuts till alla som väljer en annan skola försvåras även möjligheterna att planera skolklasser, bemanning och 

lokaler vid den kommunala grundskolan. Kommunen framhöll även att de inte beviljar skolskjuts för delsträckor 

utan utifrån bostaden till utbildningsplatsen. FörvR valde att inte bifalla överklagandet. Bedömningen var att 

kommunens beslut inte stred mot SkolL eller annan lag. Skälen för det var att kommunen gjort en individuell 

prövning av rätten till skolskjuts och att de redovisat ekonomiska och organisatoriska svårigheter.   

Dom meddelades 2014-04-02.  

Rättsfallet fastställde i enlighet med vad kommunen anfört att rätt till skolskjuts enbart finns 

om det inte innebär några ekonomiska eller organisatoriska svårigheter. En viktig följd att 

erinra sig om vid läsning av de följande referaten är att i detta rättsfall tas hänsyn till vad 

kommunen anfört gällande organisatoriska konsekvenser avseende planeringen av 

verksamheten. I det rättsfall från kammarrätten som nu följer i redogörelsen förändrades helt 

                                                 
31 Prop. 2009/10:165, s. 3. 
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de förutsättningar som tidigare givits av förvaltningsrätten i mål nr 2603-11E ovan. Referatet 

inleds med en sammanfattning av förvaltningsrättens dom. 

Mål nr 2610-11 – Förvaltningsrätten i Luleå – Laglighetsprövning enligt KomL 

I FörvR yrkade den klagande på att upphäva barn- och utbildningsnämndens delegationsbeslut om att avslå en 

ansökan om skolskjuts. Kommunens beslut motiverades med att eleven valt en annan kommunal skola än 

placeringsskolan och det medför ökade kostnader. Den klagande anförde bland annat att kostnaden inte alls 

ökade eftersom att den förlängda sträckan avsåg den befintliga linjeturen med länstrafiken som eleven skulle ha 

åkt med även till placeringsskolan. I FörvR anförde kommunen att kostnaden förvisso är densamma oavsett valet 

av skola, men att det innebär organisatoriska svårigheter för kommunen. Om kommunen skulle bevilja 

kostnadsfri skolskjuts i alla situationer då val av annan skola görs så försvåras kommunens möjligheter att 

planera sin verksamhet avseende klasser, personal och lokaler. FörvR upphävde kommunens beslut med 

motiveringen att det inte finns några ekonomiska svårigheter för kommunen. Det som kommunen anfört som 

organisatoriska konsekvenser avser verksamheten i sig och inte organisatoriska konsekvenser gällande 

anordnande av skolskjuts.    

Dom meddelades 2012-05-02. 

Mål nr 1223-12 – Kammarrätten i Sundsvall – Laglighetsprövning enligt KomL 

Luleå kommun yrkade att KamR skulle upphäva FörvR:s dom och fastställa barn- och utbildningsnämnden 

beslut. Kommunen anförde att kostnaden för ett busskort med länstrafiken våren 2012 varierade beroende på 

resans längd. Kostnaden för ett busskort mellan avstånd på 11-20 kilometer var 3703 kr. Avståndet för eleven i 

det här fallet var 15 kilometer från hemmet till placeringsskolan och 19 kilometer från hemmet till den valda 

skolan. Bedömningen hade därmed inte gjorts utifrån en direkt kostnadsökning utan kommunen anförde andra 

ekonomiska och organisatoriska svårigheter. Bland annat så beskriver kommunen hur processen vid bedömandet 

av busskort där rätten redan föreligger enligt riktlinjerna är automatiserat utifrån folkbokföringsadressen och 

placeringsskolan. I detta fall krävdes ett manuellt förfarande som medför extra personella resurser och att det 

därför uppstår ökade kostnader. Kommunen anförde att lagens intention inte kan vara att det ska medföra ökade 

kostnader då ingen kompensation utgår från staten för detta. KamR avslog kommunens överklagande och 

fastställde FörvR:s dom med samma domskäl. 

Dom meddelades 2012-06-20. 

Dessa rättsfall fastställde att val av annan skolas eventuella påverkan på planeringen av 

skolklassernas storlek, kommunens planering av bemanning och behoven av lokaler inte är att 

anse som organisatoriska svårigheter utifrån lagens skrivningar. Inte heller det merarbete som 

kan uppstå vid bedömningar om eleven har rätt till skolskjuts vid val av en annan skola är att 

anse som en organisatorisk eller ekonomisk svårighet. I mål nr 2610-11 från 

förvaltningsrätten hänvisades i domslutet till vad som uttalats i prop. 2009/10:165 s. 741 

angående bedömning utifrån hur kommunen skulle ha agerat vid val av placeringsskola.  En 

organisatorisk svårighet skulle således ses utifrån det faktiska anordnandet av skolskjuts i det 

enskilda fallet oavsett om detta medför kostnadsökningar och inte utifrån de konsekvenser val 

av annan skola har för den kommunala grundskolan som helhet.  

Mål nr 2158-12 – Förvaltningsrätten i Luleå – Laglighetsprövning enligt kommunallagen 

I det här rättsfallet hade kommunen fattat ett delegationsbeslut om avslag på en skolskjutsansökan som avsåg 

skolskjuts vid val av annan kommunal grundskola än placeringsskolan. I det aktuella fallet innebar valet en 

merkostnad på 2556 kr för skolskjuts och kommunen bedömde därför att rätten till skolskjuts saknades. 

Skillnaden i kostnad var 4213 kr till placeringsskolan och 6905 kr till den valda skolan. De klagande yrkade att 

beslutet skulle upphävas då avslaget inte grundade sig på organisatoriska svårigheter och att de själva avsåg att 

stå för den ökade kostnaden. Kommunen anförde och redovisade den ökande kostnaden som skäl till varför 

förvaltningsrätten inte skulle upphäva beslutet. Angående att de klagande var beredda på att betala merkostnaden 

hänvisade FörvR i sina skäl till KamR i Göteborgs beslut i mål nr 2450-12 att kommunen inte är skyldig att 

tillhandahålla del av kostnaden. I bland annat detta rättsfall från KamR har även begreppet ekonomisk svårighet 

klargjorts något. Bland annat anses inte ekonomisk svårighet att föreligga om kostnaden blir likvärdig eller lägre. 

Däremot ska svårigheter anses föreligga om kostnaden till vald överstiger kostnaden till placeringsskolan. FörvR 
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bedömde att det i detta fall medför ekonomiska svårigheter för kommunen och att kommunen därmed inte fattat 

beslut i strid med skollagen.  

Rådmannen var i detta fall skiljaktig och menade att barn- och utbildningsnämndens beslut skulle ha upphävts. 

Som skäl för den skiljaktiga meningen anfördes inledningsvis lagrådets uttalande på s. 1316 i Prop. 2009/10:165 

om en önskan om ett förtydligande vad ekonomisk svårighet innebär. Rådmannen konstaterar dock att något 

sådant förtydligande inte finns i förarbetena. Vidare anfördes att det vid tiden för denna dom saknades praxis om 

vad organisatorisk och ekonomisk svårighet ska utgöras av. Rådmannen anförde att fördyringen för kommunen 

handlade om 64 procent av den kostnad kommunen skulle ha haft om eleven valt placeringsskolan, men att det 

inte nödvändigtvis innebär att kostnaden blir för hög. Domen grundade sig helt på vägledande domar från KamR 

med liknande kostnadsökningar och rådmannen ansåg att den ökade kostnaden i detta fall inte skulle anses 

utgöra ekonomisk eller organisatorisk svårighet.  

Dom meddelades 2013-03-04.  

Slutgiltig prövning av målet från KamR i Göteborgs som nämns ovan gjordes i HFD nr 501-13 som beskrivs 

under avsnitt 3.3.2 nedan.  

I rättsfallet ovan beskrivs en skiljaktig mening som avviker från vissa tidigare uttalanden och 

beslut i kammarrätterna gällande ekonomiska konsekvenser. Den centrala frågan är var 

gränsdragningen ska gå gällande vad som ska anses utgöra en ekonomisk svårighet. Detta 

tydliggörs i det rättsfall som beskrivs nedan. 

HFD mål nr 7298-12 – Laglighetsprövning enligt kommunallagen 

Den klagande hade valt en fristående skola till sitt barn och inte den kommunala som motparten Vänersborgs 

kommun placerat barnet vid. En ansökan om skolskjuts i form av ett busskort hade avslagits av Barn- och 

ungdomsnämnden med motiveringen att det skulle innebära en ökad kostnad för kommunen. Den klagande 

överklagade till förvaltningsrätten som upphävde kommunens beslut till förmån för den klagande.  Kommunen 

överklagade i sin tur till KamR som upphävde FörvR:s dom och fastställde barn- och ungdomsnämndens beslut. 

I högsta instans anförde den klagande att det inte skulle innebära en ökad kostnad eftersom att kommunen redan 

distribuerade busskort till årskurs 7-9 som åkte in till centrum och att barnet skulle haft rätt till busskort oavsett 

vilken skola som valts om det varit en kommunal skola. Vänersborgs kommun anförde att det till den av 

kommunen anvisade skolan finns en upphandlad skolskjuts. Kommunen menade att om de både skulle trafikera 

med en upphandlad buss och ge ut busskort till de elever i årskurs 6 som valt en annan skola än den anvisade 

skulle det innebära ökade kostnader. Precis som anfördes av den skiljaktiga rådmannen i mål nr 2158-12 från 

FörvR i Luleå så hänvisade HFD till lagrådets kommentarer om otydligheten i begreppet ekonomisk svårighet. 

Regeringen menade i förarbetena att begreppet inte borde medföra några svårigheter gällande tillämpningen och 

HFD gjorde därmed bedömningen att lagens skrivningar ska tolkas på så sätt att ökade merkostnader innebär att 

det inte föreligger någon rätt till skolskjuts. Överklagandet avslogs därför. 

Dom meddelades 2013-12-04. 

3.5.2 Skolskjuts över kommungränsen 

Rättsfallet nedan beskriver en situation gällande skolskjuts över kommungränsen (prövning i 

högsta instans av mål nr 2450-12 från KamR i Göteborg som nämnts ovan) och ger även det 

ett förtydligande gällande ekonomiska svårigheter. 

HFD mål nr 501-13 – Laglighetsprövning enligt kommunallagen 

Målet avser en situation där en elev valde en skola i en annan kommun. Klippans kommun som var hemkommun 

hade avslagit en ansökan om ersättning för busskortskostnader till och från hemkommunen och den valda skolan. 

Både FörvR och KamR avslog vårdnadshavarens överklagande av Klippans kommuns beslut. I HFD så anförde 

den klagande att ansökan enbart utgjordes av den del av kostnaden för ett busskort till skolan i den andra 

kommunen som motsvarade priset för ett busskort från hemmet till placeringsskolan. Klippans kommun menade 

att HFD borde fastställa domen från KamR eftersom lagen inte stadgar någon skyldighet att betala en del av 

kostnaden för skolskjuts. Kommunen menade att en bedömning om rätt till skolskjuts föreligger måste göras 

utifrån hela sträckan från hemmet till den valda skolan och att ett busskort från hemmet skolan därmed innebär 



13 

 

ökade kostnader för kommunen. Skillnaden i kostnader resor mellan placeringsskolan och den valda skolan var 

sammantaget cirka 2800 kr respektive cirka 5200 kr. I domskälen skriver HFD att någon skyldighet för 

kommunen att ersätta delsträckor inte finns och att den frågan därför inte kan prövas. Precis som anfördes av den 

skiljaktiga rådmannen i mål nr 2158-12 från FörvR i Luleå så hänvisade HFD till lagrådets kommentarer om 

otydligheten i begreppet ekonomisk svårighet. Regeringen menade i förarbetena att begreppet inte borde 

medföra några svårigheter gällande tillämpningen och HFD gjorde därmed bedömningen att lagens skrivningar 

ska tolkas på så sätt att ökade merkostnader innebär att det inte föreligger någon rätt till skolskjuts. 

Överklagandet avslogs därför. 

Dom meddelades 2013-12-04.  

I rättsfallet fastställdes att en kommun ska göra sin bedömning utifrån hela sträckan från 

hemmet till den valda skolan och inte ta någon hänsyn till några delsträckor. Dessa två domar 

från HFD fastställde en praxis avseende vad som ska anses utgöra en ekonomisk svårighet vid 

kommunernas bedömning om rätt till skolskjuts föreligger. Denna praxis innebär att 

situationer där skolskjuts vid val av annan skola direkt ger ökade kostnader för kommunen så 

faller rätten till skolskjuts oavsett vad kostnaden utgörs av. 

3.5.3 Skolskjuts vid växelvis boende 

Vid bedömningar gällande situationer där en elev bor i växelvis boende finns för närvarande 

två rättsfall som utgör praxis och ett rättsfall som anses vägledande från KamR.  

RÅ 2002 ref. 91 – Laglighetsprövning enlig kommunallagen 

Frågan var huruvida en elev med skolplikt och växelvis boende hos vårdnadshavarna har rätt till skolskjuts till 

och från båda hemmen. En av vårdnadshavarna hade ansökt om skolskjuts från det hem där eleven inte var 

folkbokförd, men bodde växelvis. Båda hemmen fanns inom samma kommun. Kommunen avslog ansökan med 

hänvisning till att resa enbart utgår ifrån den bostad där eleven är folkbokförd. Vårdnadshavaren överklagade 

beslutet med motiveringen att det stred mot lagen som föreskriver att hänsyn ska tas till färdvägens längd. I detta 

fall var avståndet till skolan 12 kilometer. Länsrätten (LänsR)  i Stockholms län uttalade att hemkommunen 

enligt 4 kap. 7 § är skyldig att anordna skolskjuts om sådan krävs med hänsyn till färdvägens längd och att 

hemkommunen är den som eleven är folkbokförd i enligt 1 kap. 15 §. Därmed är det inte folkbokföringen i sig 

som ska vara vägledande utan vilken kommun som eleven är folkbokförd. LänsR biföll överklagandet.  

Kommunen överklagade till KamR i Stockholm och anförde att folkbokföringen är avgörande för vilken skola 

eleven placeras i. De hänvisade även till tidigare rättsfall där prövning ska göras utifrån bostaden och bostaden 

ansetts vara där eleven är folkbokförd. Kommunen menade att det inte är rimligt att skolskjuts ska anordnas vid 

två boenden oaktat avståndet till skolan från den ena adressen. Vårdnadshavaren vidhöll att kommunen beslutat i 

strid mot lagen med hänvisning till att eleven gick kvar i samma skola som tidigare och att båda hemmen finns 

inom samma kommun. KamR avslog kommunens överklagande med hänvisning till att rätten till skolskjuts ska 

vara behovsprövat med hänsyn till lagens kriterier och inte utgå utifrån folkbokföringsadressen. Kommunen 

överklagade till RegR och vårdnadshavaren tillbakavisade ett bifall från rätten. RegR inhämtade yttranden från 

Skolverket och Svenska kommunförbundet (numera SKL). Skolverket menade kommunens bedömning utifrån 

lagens kriterier ska göras utifrån var en elev bor, oavsett om detta avser två bostäder och var eleven går i skola. 

Enligt Skollagen kan eleven endast gå i en skola, men Föräldrabalken stadgar att eleven kan bo på två ställen. 

Svenska kommunförbundet å sin sida menade att bedömningen enligt Skollagens utformning måste göras utifrån 

var eleven är folkbokförd. RegR avslog kommunens överklagande med motiveringen att eleven ifråga får anses 

bo i två jämförbara bostäder då växelvis boende har stöd av lagen och rätten till skolskjuts därmed ska prövas 

från båda hemmen. 

Rättsfallet fastställde alltså att en elev kan ha rätt till skolskjuts vid växelvis boende oaktat var 

eleven är folkbokförd så länge båda hemmen finns inom hemkommunen och något eller några 

av lagens kriterier gällande rätt till skolskjuts i övrigt är uppfyllda. I det följande rättsfallet 

som anses vägledande prövas även frågan om växelvis boende utifrån lite annorlunda 

förutsättningar. 
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Mål nr 2739-10 – Kammarrätten i Sundsvall – Laglighetsprövning enligt kommunallagen 

Frågan handlade om en elev hade rätt till skolskjuts vid växelvis boende. Kommunen yrkade att KamR skulle 

upphäva FörvR:s dom med hänvisning till att personen i ett av hemmen inte var vårdnadshavare till eleven och 

att det därför inte kan anses föreligga någon rätt till skolskjuts. Eleven uppgavs bo växelvis hos två personer 

varav den ena var vårdnadshavare och den andra styvfar. KamR gjorde i likhet med FörvR bedömningen att 

enbart förhållandena att det finns två likvärdiga hem är skäl nog att skolskjuts ska ges oaktat vem som är 

vårdnadshavare. I FörvR:s bedömning hänvisas till att det ena hemmet faller under FB:s paragrafer om rätt till 

umgänge då det inte fanns gemensam vårdnad. Förhållandena var sådana att eleven växelvis bodde med sin 

styvfar och syskon. I FörvR fanns en skiljaktig mening utifrån att styvfadern inte var vårdnadshavare. Enbart att 

personen har rätt till umgänge skulle inte anses utgöra skäl för rätt till skolskjuts.    

Dom meddelad 2011-09-12. 

Detta rättsfall fastställde således att rätt till skolskjuts kan finnas om eleven bor växelvis även 

om eleven enbart har en vårdnadshavare och att denne finns i ett av hemmen. Nedanstående 

referat gäller en rättighetsprövning enligt nu gällande lagstiftning i samband med växelvis 

boende i två olika kommuner. 

HFD mål nr 4922-13 – Rättighetsprövning enligt skollagen 

Eleven är folkbokförd hos sin pappa och går i skolan i den kommun pappan bor, men bor växelvis hos sin 

mamma. Hemkommunen hade avslagit en ansökan om skolskjuts till och från båda hemmen med motiveringen 

att båda vårdnadshavarna måste vara folkbokförda i samma kommun för att få rätt till skolskjuts vid växelvis 

boende. Vårdnadshavarna överklagade till FörvR i Uppsala och yttrade att ett busskort krävdes för att kunna 

fullgöra skolplikten. FörvR upphävde kommunens beslut. Kommunen överklagade till KamR i Stockholm som 

upphävde FörvR:s dom och fastställde kommunens beslut. I högsta instans yttrade vårdnadshavarna att det krävs 

kostnadsfri skolskjuts till och från skolan över kommungränsen för att skolplikten ska kunna uppfyllas. 

Kommunen konstaterade i sitt yttrande till domstolen att lagstiftarens avsikt inte varit att öka kommunens 

kostnad för skolskjuts. Att bevilja skolskjuts över kommungränsen vid växelvis boende skulle båda öka 

kostnaderna och åsidosätta kommunens rätt till självstyrelse. HFD hänvisade till RÅ 2002 ref. 91 avseende i 

vilka situationer skolskjuts till båda hemmen kan bli aktuellt vid växelvis boende. Domstolen menade att 

lagstiftarens avsikt varit att den nya lagens skrivningar i stort skulle tillämpas på samma sätt som 1985 års lag. 

Frågan om skjuts över kommungränsen är begränsat i den nuvarande lagen. HFD bedömde att någon rätt till 

skolskjuts inte fanns och avslog överklagandet.  

Ett av justitieråden var skiljaktig och anförde att skillnaden mellan den gamla och nya lagens skrivningar var att 

regelverket nu var utformat på så sätt att det ska ses som en rättighet för eleven. Vidare menade han att lagen ger 

uttryck för att rättigheten finns mellan elevens hem och placeringsskolan. I det här fallet har eleven ett 

regelbundet växelvis boende och det ska således inte ha betydelse om det ena hemmet ligger i en annan 

kommun. Han menade att RÅ 2002 ref. 91 ska förstås så att rätten till skolskjuts finns om eleven har två hem 

oaktat var eleven är folkbokförd och var hemmen ligger.    

Dom meddelades 2014-06-16. 

I detta rättsfall konstaterade följaktligen HFD att någon rätt till skolskjuts inte finns då eleven 

bor växelvis i två olika kommuner. Skolskjuts till och från båda hemmen vid växelvis boende 

gäller då enbart om båda vårdnadshavarna bor i hemkommunen. I annat fall är det enbart till 

och från skolan och bostaden i hemkommunen som skolskjuts kan bli aktuellt.  
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4. Komparation mellan jämförbara kommuners 

tillämpning av lagstiftningen gällande skolskjuts 

I detta kapitel följer en redogörelse för hur olika kommuner tolkar och tillämpar lagstiftningen 

rörande skolskjuts. Genom att beskriva riktlinjer, reglementen och beslutsordningar för 

skolskjuts i 5 stycken kommuner försöker jag ge en bild av hur de olika kommunerna hanterar 

skolskjutsfrågor. I stort har kommunerna liknande tillämpningar av lagstiftningen och för att 

undvika upprepningar beskrivs vissa kommuner mer översiktligt och andra mer ingående på 

en del punkter. Avsnittet illustrerar även med kartor och text upptagningsområden och 

skolstruktur då detta har betydelse för kommunernas bedömningar om rätt till skolskjuts finns. 

Gällande detta så beskrivs Luleå kommun utförligt och Örnsköldsviks kommun mer 

översiktligt. De andra kommunerna beskrivs inte på samma sätt för att avgränsa arbetet något. 

För Luleå kommun beskrivs även översiktligt omfattningen av skolskjuts avseende antal barn 

som har rätt till skolskjuts, samt inledningsvis även ungefärliga kostnader. Detta för att ge en 

bild av omfattningen av detta rättsområde i praktiken. 

4.1 Skolskjuts i Luleå kommun 

Skolan i Luleå har en total budget på cirka 1,5 miljarder kronor.
32

 Av budgeten utgör cirka 

2,22 procent skolskjutsar. Detta motsvarar cirka 33,4 miljoner kronor.
33

 Luleå kommun har 

riktlinjer för skolskjuts som är beslutade i Barn- och utbildningsnämnden.
34

 Följande 

redogörelse grundar sig på dessa om inte annat anges.  

I riktlinjerna framgår att kommunen med begreppet skolskjuts avser resor mellan en 

förutbestämd plats i närheten av hemmet och en förutbestämd plats i närheten av skolan. Med 

hemmet avses som huvudregel den folkbokföringsadress som eleven har. Skolskjuts kan ske 

genom linjetrafik eller upphandlade skjutsar. Utgångspunkten är att eleven har rätt till 

kostnadsfri skolskjuts till placeringsskolan. Vilken skola som utgör placeringsskola grundar 

sig på kommunens indelning av upptagningsområden. 

4.1.1 Områdesindelning och skolstruktur 

Luleå kommun har en områdesindelning
35

 som utgör grunden för statistikinsamling och 

samhällsplanering i kommunen. Den indelningen beslutades 1970 och har efter det reviderats 

ett antal gånger. Kommunen delas in i fyra nivåer – kommundelar, distrikt, distriktsdelar och 

bebyggelseenheter. Dessa nivåer är kodade utifrån respektive nivå. Koderna för distriktsdel 

och bebyggelseenhet utgör nyckelkodsområden.  

 Exempel 1 – Områdesindelning för statistik 

Kategori  Kod  Område 

1. Kommundel  0  Centrala Luleå 

2. Distrikt  05  Malmudden/Kronan 

3. Distriktsdel  0504  Hertsön  

4. Bebyggelseenhet 050401  Hertsökullar-hyresrätt 

  050402   Hertsökullar-småhus 

  050404   Hertsöcentrum-småhus 

                                                 
32 Barn- och utbildningsförvaltningen, Luleå kommun. Senast uppdaterat 2014-08-26, hämtat kl. 11.40, 2015-01-05. Se länk i 

källförteckningen. 
33 Frågor till Thomas Norgren, skolskjutsplanerare, Luleå kommun. Se bilaga 1. 
34 Riktlinjer för skolskjuts Luleå kommun – grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola. Antagna 2011-11-24 och 

reviderade 2013-05-23. 
35 Luleå kommun, Områdesindelning för statistik, textdokument. 2014-02-26. 
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  050419   Hertsöängar-hyresrätt 

  050420   Hertsöängar-småhus 

  050421   Kalvholmen  

Skolstrukturen i Luleå kommun grundar sig med något undantag på denna områdesindelning 

genom att kommunen delas in i upptagningsområden för skolan utifrån 

nyckelkodsområdena.
36

 I samtliga av de områdena som syns på kartan nedan finns skolor från 

förskoleklass till och med skolår 9.
37

 I områdena Björkskataskolan och Residensskolan finns 

två fristående skolor från förskoleklass till skolår 9, i området Bergskolan finns en fristående 

skola skolår 6-9 och i området Råneskolan finns i nuläget
38

 en fristående skola för 

förskoleklass till skolår 6.  

 
Bildkälla 1. 

Exempel 2 – Upptagningsområden för skolan 

                                                 
36 Upptagningsområden för skolan i Luleå kommun. 2014-04-24. Se länk i källförteckningen. 
37 Kommunala grundskolor, Luleå kommun. Senast uppdaterat 2014-11-17, hämtat kl. 10.09, 2014-12-10. Se länk i 

källförteckningen. 
38 Beslut om nedläggning finns. 
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Upptagningsområde Låg- och mellanstadieskola Nyckelkodsområde 

Hertsöskolan (högstadieskola) Svedjeskolan  050401 Hertsökullar-hyresrätt 

    050402 Hertsökullar-småhus 

    050404  Hertsöcentrum-småhus 

  Ängskolan  050419 Hertsöängar-hyresrätt 

    050420 Hertsöängar-småhus 

    050421  Kalvholmen 

 

 

Bildkälla 2. Kartan anger nyckelkod för distriktsdelen Hertsön med nyckelkoder för de olika 

bebyggelseenheterna.  
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Bildkälla 3. Kartan anger skolupptagningsområdet för Hertsöskolan som är en skola för skolår 

4-9. Området innefattar även delar av skärgården. På kartan syns även grundskolorna 

Svedjeskolan för skolår F-3 och Ängskolan för skolår F-6. 
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Bildkälla 4. Kartan anger upptagningsområde för Svedjeskolan.  
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Bildkälla 5. Kartan anger upptagningsområde Ängsskolan inklusive skärgården. Hindersön 

och Storbrändön utgör öar som har bofasta.
39

 

                                                 
39 Luleå skärgård, Luleå kommun. Senast uppdaterat 2014-08-28, hämtat kl. 14.36, 2014-12-18. Se länk i källförteckningen. 
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4.1.2 Val av annan skola och växelvis boende 

Vid val av annan skola gäller att eleven kan ha rätt till skolskjuts i enlighet med riktlinjerna. 

En elev som flyttar till ett nytt område och går kvar i sin tidigare placeringsskola har inte rätt 

till skolskjuts. Däremot finns möjlighet att frångå det om detta händer i samband med att 

eleven börjar sista året i grundskolan. Förutsättningen är att en befintlig tur med linjetrafik 

mellan en plats i närheten av den nya bostaden och skolan finns.  

I situationer där elevens vårdnadshavare har delad vårdnad och eleven bor växelvis kan avsteg 

från principen om folkbokföringsadress göras. Förutsättningarna för det är att båda adresserna 

återfinns inom kommunen, att den ena adressen är belägen inom det upptagningsområde där 

placeringsskolan finns och att båda adresserna utgör permanenta bostäder där eleven delar sin 

tid.  

4.1.3 Avståndsgränser och andra bestämmelser 

Rätten till skolskjuts är avhängigt avståndsgränser mellan bostad och placeringsskola. 

Gränserna mäts från tomtgränsen till placeringsskolan via den gång- och cykelväg som finns 

närmast bostaden. För förskoleklass till och med skolår 3 gäller att den kortaste vägen måste 

vara längre än 2 kilometer och för skolår 4-9 att den kortaste vägen måste vara längre än 3 

kilometer.  

Om avståndsgränserna till placeringsskolan överskrids så behövs ingen ansökan om 

skolskjuts. Däremot finns krav på att årligen inlämna ansökan i situationer som exempelvis 

val av annan skola än placeringsskolan och växelvis boende. Luleå kommuns riktlinjer anger 

att det inte finns någon rättighet till skolskjuts för hemresa från fritidshem om eleven vistas på 

ett sådant efter skoldagens slut. Däremot finns den rätten i de fall eleven inte ska befinna sig i 

skolbarnsomsorgen och vårdnadshavaren meddelat detta på förhand. 

4.1.4 Beslutsordning gällande rätt till skolskjuts 

I de fall barn per automatik är berättigade till skolskjuts, det vill säga om avståndsgränsen är 

väl överskriden så krävs inget ansökningsförfarande gällande skolskjuts, men det krävs i 

samtliga övriga situationer. Beslut fattas i regel av handläggare utifrån riktlinjerna. Av Barn- 

och utbildningsnämndens delegationsordning framgår att beslut gällande skolskjuts i 

situationer som inte är angivna i riktlinjer eller lag fattas av chef för Serviceenheten.
40

  

4.1.5 Skolskjutsar i förhållande till andel elever inskrivna i 

skolorna i kommunen 

I de kommunala grundskolorna finns totalt 6924 elever och vid de fristående cirka 740 elever. 

Av de elever som valt fristående skola får cirka 118 elever skolskjuts. I de kommunala 

skolorna handlar det om 1272 stycken elever. Av dessa är det cirka 618 stycken som ansöker 

om att få skolskjuts. Vid val av en annan kommunal skola än placeringsskola så är det cirka 

43 elever som får skolskjuts. I Luleå kommun får 354 elever skolskjuts med anledning av att 

de bor växelvis hos sina vårdnadshavare.
41

 

                                                 
40 Barn- och utbildningsnämndens delegeringsordning, Luleå kommun, s. 12, punkt 6.1.  
41 Frågor till Thomas Norgren, skolskjutsplanerare, Luleå kommun. Se bilaga 1. 
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4.2 Skolskjuts i Karlstad kommun 

Karlstad kommuns riktlinjer ligger på deras hemsida och följande redogörelse baseras på 

dessa om inte något annat anges.
42

 Beslut i skolskjutsärenden tas av skolskjutssamordnare 

enligt delegationsordningen för Barn- och ungdomsförvaltningen.
43

  

4.2.1 Avståndsgränser 

Kostnadsfri skolskjuts kan ges från folkbokföringsadress till skolan som kommunen hänvisar 

till enligt en närhetsprincip. Utgångspunkten är att ett ansökningsförfarande inte krävs om 

elevens väg mellan hemmet och skolan uppfyller kriterierna för avståndsgränser. Dessa 

gränser är 4 kilometer för förskoleklass till och med skolår 3 och 5 kilometer för skolår 4-9. I 

situationer där en påstigningsplats inte finns i närheten av hemmet så gäller gränser för skjuts 

från hemmet till påstigningsplatsen. Dessa gränser är 2 kilometer för förskoleklass till och 

med skolår 3 och 3 kilometer för skolår 4-9. 

4.2.2 Val av annan skola och växelvis boende 

Karlstad kommuns riktlinjer anger att vid val av annan skola än placeringsskolan gäller ingen 

rätt till skolskjuts. Vid växelvisa boenden gäller ett antal kriterier för skolskjuts. I situationer 

där elevens vårdnadshavare har delad vårdnad och eleven bor på två ställen, det vill säga 

växelvis boende, kan avsteg från principen om folkbokföringsadress göras. Förutsättningarna 

för det är att båda adresserna återfinns inom Karlstads kommun, att den ena adressen är 

belägen inom det upptagningsområde där den skola kommunen hänvisat till finns och att båda 

adresserna utgör permanenta boenden där eleven bor varannan vecka, att ingen av föräldrarna 

(kommunens ordval) får underhållsbidrag och att villkoren för skolskjuts i övrigt är uppfyllda. 

4.3 Skolskjuts i Örnsköldsviks kommun 

Örnsköldsviks kommun har på hemsidan ett skolskjutsreglemente som är antaget av Barn- 

och utbildningsnämnden.
44

 Efter en genomläsning av reglementet så konstaterades att det inte 

är reviderat utifrån den nya skollagen utan i reglementet framgår att det gäller avseende 

skolskjuts enligt 4 kap. Skollag (1985:1100) 6 §. Därefter gjordes en genomläsning av 

reglementet för Samhällsbyggnadsnämnden
45

 där det under punkt 3.2 Sakområden föreskrivs 

att nämnden har ansvar för skolskjutsar. Med anledning av detta bygger följande redogörelse 

således på information direkt från kommunens hemsida
46

 om inte annat anges.  

4.3.1 Avståndsbestämmelser och upptagningsområden 

Utgångspunkten är att elever i grundskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts om vägen mellan 

hemmet och skolans område överstiger ett förutbestämt avstånd. Detta avstånd är 

differentierat utifrån ålder enligt följande; 2 kilometer för förskoleklass och skolår 1-2, 3 

kilometer för skolår 3-6 och 4 kilometer för skolår 7-9. 

De lila linjerna på kartan nedan illustrerar skolområdesindelningen i Örnsköldsvik. 

                                                 
42 Skolskjuts i grundskolan, Karlstads kommun. Senast uppdaterat 2014-08-29, hämtat kl.09.01, 2014-12-10. Se länk i 

källförteckningen. 
43 Delegeringsordning för barn- och ungdomsnämnden. Karlstads kommun. 2014-08-07. 
44 Skolskjutsreglemente för Örnsköldsviks kommun. Antaget av barn- och utbildningsnämnden 2005-11-22. 
45Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden, Örnsköldsviks kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 20 december 

2010. 
46Skolskjuts för elever i grundskola, Örnsköldsviks kommun. Senast uppdaterat 2014-12-11, hämtat kl. 17.50, 2014-12-14. Se 

länk i källförteckningen. 
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Bildkälla 6. Skolområdesindelning i Örnsköldsvik. 

Skolområdesindelning 

Geografiskt område (lila linjerna) Bostadsområden (som finns med på kartan) 

Moälvenområdet Solberg, Mellansel, Bredbyn, Gottne, Skorped, 

Billsta, Myckling 

Gideälvenområdet Gideå, Husum, Trehörningsjö, Björna 

Nätraområdet  Bjästa, Köpmanholmen, Sidensjö  

De tre geografiskt mindre områdena i mitten är sett uppifrån och ner är Västra området, Östra området (centrala 

Örnsköldsvik) och Domsjöområdet.
47

 

                                                 
47Grundskolor – kommunala skolor och förskolor, Örnsköldsviks kommun. Hämtat kl. 18.22, 2014-12-09. Se länk i 

källförteckningen. 
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Samtliga områden har skolor från förskoleklass till och med skolår 9.
48

 I Moälvenområdet finns fristående skola 

från föreskoleklass till och med skolår 6.
49

 Denna skola har en egen skolskjutspolicy.
50

 I den policy anges att det 

inte utgår någon ersättning för skolskjutsar från stat eller kommun, men att skolan så långt det är möjligt erbjuder 

det. Vårdnadshavaren ska anmäla detta till skolan och skolskjuts gäller i samband med skoldagens start och slut. 

I Nätraområdet finns fristående skola för förskoleklass till och med skolår 6.
51

 Denna skola erbjuder enligt sin 

hemsida själva kostnadsfri skolskjuts. I Domsjöområdet finns fristående skola från förskoleklass till skolår 9.
52

 

Denna skola kan vara behjälplig med samordning av skolskjuts, men anger att ta sig till och från skolan i 

huvudsak är föräldrarnas (skolans ordval) ansvar.
53

 Det finns ytterligare en fristående skola som riktar sig till 

barn med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

4.3.2 Val av annan skola och växelvis boende 

Vid val av annan skola gäller att eleven har rätt till skolskjuts, men enbart om det inte innebär 

organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Kommunen tar beslut utifrån hur ett beslut 

skulle ha fattats om eleven valt placeringsskolan. Vid växelvis boende ska den ena 

bostadsadressen vara belägen inom det upptagningsområde där skolan finns. 

4.3.3 Självskjuts och ersättning för busskort 

I vissa situationer där skolskjuts inte kan anordnas eller vid växelvis boende har 

Örnsköldsviks kommun ett system som bygger på en överenskommelse om att 

vårdnadshavare har ansvaret för skolskjuts. I sådant fall utgår en ersättning från kommunen 

för detta som följer gällande normer för skattefri bilersättning. Kommunen kan också ersätta 

resor med ett belopp som motsvarar resans pris eller ett busskorts kostnad. Detta görs endast 

om det finns särskilda skäl för det. 

4.3.4 Beslutsordning gällande rätt till skolskjuts 

I Örnsköldsviks kommun finns ett ansökningsförfarande som gäller i några olika situationer. 

Utgångspunkten är att elev som börjar förskoleklass automatiskt får skolskjuts där det finns 

rätt till det. Om eleven inte tidigare haft skolskjuts eller att en anmälan därom gjorts, samt vid 

växelvisa boenden och val av fristående eller en annan kommunal skola då ny anmälan krävs 

varje år. Ansökan för självskjuts och busskortsersättning gör vårdnadshavare och elev själva. 

Skolskjutsärenden som kräver ansökan beslutas av en handläggare på 

Samhällsbyggnadsförvaltningen.
54

 

4.4 Skolskjuts i Skellefteå kommun 

Skellefteå kommun har riktlinjer för kostnadsfria skolskjutsar fastställda av Barn- och 

grundskolenämnden.
55

 Följande redogörelse grundar sig på dessa om inte något annat anges. 

Beslut rörande skolskjuts fattas på delegation av skolskjutshandläggare.
56

 Kommunen 

föreskriver att den kostnadsfria skolskjutsen avser läsårsdagar från en bestämd 

påstigningsplats till skolan. Platsen för påstigning ska ligga i närheten av den bostad där 

                                                 
48 A.a. 
49 Startsida Gottne byskola. Hämtat kl. 10.32, 2014-12-10. Se länk i källförteckningen. 
50 Skolskjutspolicy Gottne byskola. Hämtat kl. 10.50, 2014-12-10. Se länk i källförteckningen.  
51 Startsida Västanå Förskola och skola. Hämtat kl. 10.32, 2014-12-10. Se länk i källförteckningen. 
52Kontaktsida Broskolan. Hämtat kl. 10.44, 2014-12-10. Se länk i källförteckningen. 
53 Allmän information Broskolan. Hämtat kl. 10.46, 2014-12-10. Se länk i källförteckningen. 
54 Enligt utdrag ur delegationsordning för Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trafik- och parkavdelningen, punkt 7.1 

Skolskjuts. Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2011-01-27. 
55 Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamhet för förskoleklasser, grundskolor och grundsärskolor i Skellefteå kommun. 

Antagen i Barn- och grundskolenämnden 2013-02-27. 
56 Delegationsförteckning för barn- och grundskolenämnden Skellefteå kommun. Antagen i Barn- och grundskolenämnden 

2014-01-29, punkt 7.3. 

http://www.broskolan.se/index.php/om-oss-mainmenu-49/allminformation-mainmenu-47
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eleven är folkbokförd till den skola som kommunen hänvisar till. Rätt till skolskjuts föreligger 

om avståndskriterierna är uppfyllda.  

4.4.1 Avståndsbestämmelser 

Avståndet mäts från mitten på bostaden till mitten på skolan. För förskoleklass till och med 

skolår 3 gäller ett avstånd på 2 kilometer eller mer, för skolår 4-6 gäller avståndet 3 kilometer 

eller mer och för skolår 7-9 gäller ett avstånd på 4 kilometer eller mer. I situationer där en 

påstigningsplats inte finns i närheten av hemmet så gäller gränser för skjuts från hemmet till 

påstigningsplatsen. Dessa gränser är 2 kilometer för förskoleklass till och med skolår 6 och 3 

kilometer för skolår 7-9. 

4.4.2 Val av annan skola och växelvis boende 

Den elev som väljer annan skola än placeringsskola kan få skolskjuts om det kan ske utan 

ekonomiska och organisatoriska svårigheter. Enbart elever som inte har rätt till skolskjuts till 

placeringsskolan kan heller inte få det vid val av annan skola. Vid växelvis boende gäller att 

eleven bor jämförbart i två bostäder med två vårdnadshavare som båda måste vara boende i 

kommunen. Utgångspunkten för bedömning är att eleven går på placeringsskolan och att 

kriterierna i övrigt är uppfyllda.  

4.5 Skolskjuts i Bodens kommun 

I Bodens kommun finns riktlinjer för skolskjutsar.
57

 Redogörelsen bygger på dessa om inte 

annat anges. Rätt till skolskjuts har per automatik den som uppfyller kommunens 

bestämmelser om avstånd. Ansökan krävs för alla andra som vill ha skolskjuts. Prövningen 

görs utifrån lagens kriterier. Elev som behöver skolskjuts av särskilda skäl kan få detta om 

anledningen styrks av ett intyg från vårdinstans. I Boden gäller 2 kilometer för förskoleklass 

till och med skolår 3, 3 kilometer för skolår 4-6 och 5 kilometer för skolår 7-9. Rätt till 

skolskjuts till och från hållplats med linjetrafik finns för alla skolåren inklusive förskoleklass 

om avstånden överstiger 2 kilometer. Beslut om skolskjuts fattas enligt delegation av 

administrativ chef. 

4.5.1 Val av annan skola och växelvis boende 

Vid val av annan skola gäller att eleven kan ha rätt till skolskjuts om det inte innebär 

ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser. Vid växelvis boende gäller förutom att något 

eller några av kriterierna gällande avstånd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller 

annat särskilt skäl är uppfyllt att föräldrarna (kommunens ordval) är folkbokförda i 

kommunen och att båda adresserna utgör permanenta och regelbundna boenden. 

 

 

 

  

                                                 
57 Riktlinje för skolskjuts och elevresor, Utbildningsnämnden, Bodens Kommun. Beslutade 2013-05-30. 
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 5. Komparation mellan Göteborgs och Malmös 

tillämpning av lagstiftningen gällande skolskjuts 

I Göteborg kan alla elever som är folkbokförda i kommunen få kort för att kunna resa till och 

från skolan med kollektivtrafiken. Bestämmelserna gäller oavsett färdvägens längd mellan 

hemmet och skolan. Detta innebär således att alla elever har tillgång till sätt att transportera 

sig till och från skolan, men för att skolskjuts ska beviljas gäller andra kriterier.
58

 

Beslutanderätt i situationer då skolskjuts krävs har rektor och det kan handla om exempelvis 

att eleven behöver ett fordon anpassat efter funktionsnedsättning.
59

 

I Malmö finns riktlinjer för hur bedömning av skolskjuts ska göras. Följande redogörelse 

bygger på dessa om inte annat anges.
60

 Bedömningen görs precis som i andra kommuner 

utifrån avstånd och trafikförhållanden till och från skolan, funktionsnedsättning eller andra 

särskilda skäl. Malmö tillämpar avstånden 1,5 kilometer eller mer för skolår 1-3, 2 kilometer 

eller mer för skolår 4-6 och 3,5 kilometer eller mer för skolår 7-9. För att utläsa avstånd 

används bostadens adress till och med skolans huvudingång. 

Vid växelvis boende eller val av annan skola gäller att eleven kan ha rätt till skolskjuts. 

Förutsättningen vid växelvis boende är att båda hemmen finns i Malmö stad, men kräver inte 

att två personer är vårdnadshavare om bedömningen görs att eleven bor likvärdigt i båda 

hemmen. Prövningen om kriterierna är uppfyllda görs ifrån varje bostad oberoende av 

varandra. I situationer där eleven har ett av hemmen i annan kommun kan Malmö bevilja 

skolskjuts om det inte medför ekonomiska eller organisatoriska svårigheter. Detta gör 

kommunen med hänvisning till 10 kap. 27 §. Beslut om skolskjuts fattas enligt 

delegationsordning.
61

 Enligt punkt 3.3.19-21 i denna fattar rektor för den aktuella skolan eller 

utbildningschefen beslut om skolskjuts.  

 

  

                                                 
58 Skolkort, Göteborgs stad. Hämtat kl. 09.23, 2014-12-11. Se länk i källförteckningen. 
59 Skolskjuts, Göteborgs stad. Hämtat kl. 09.24, 2014-12-11. Se länk i källförteckningen. 
60 Tillämpningsbestämmelser för skolskjuts i Malmö stad, Grundskoleförvaltningen Malmö stad. Gäller från och med den 1 

januari 2014. 
61 Delegationsordning, Grundskolenämnden, Malmö stad. Beslutad 2013-07-01. Senast reviderad 2014-04-23. 
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6. Avslutande diskussion  

Uppsatsen beskriver att alla elever kan ha rätt till skolskjuts om något eller några av lagens 

kriterier avseende exempelvis avstånd till skolan, funktionsnedsättning och trafikförhållanden 

är uppfyllt. Vissa elever får per automatik skolskjuts eftersom att de uppfyller avståndskraven. 

Alla elever har följaktligen som utgångspunkt rätt till skolskjuts, men sedan måste en 

individuell bedömning göras utifrån varje enskilt fall. Om skolskjutsen innebär ekonomiska 

eller organisatoriska svårigheter så behöver generellt inte kommunen tillhandahålla 

skolskjuts. Frågan om ekonomiska och organisatoriska svårigheter berör jag under mina 

slutsatser nedan. 

Kommunen måste i sin bedömning utgå ifrån vilken ordinarie skolplacering eleven har och 

hur deras egen organisation av skolan i övrigt ser ut. Detta innebär att eleven kan få skolskjuts 

vid exempelvis val av en annan skola om kostnaden för detta inte överstiger kostnaden till 

placeringsskolan. Kostnaderna är relaterade till vilket ökat avstånd valet av en annan skola 

ger.  

För att exemplifiera detta så kan det innebära att en elev som bor längs bort i Ängskolans 

upptagningsområde i Luleå kommun inte kan få skolskjuts till Svedjeskolans 

upptagningsområde. Dock skulle (i teorin) en elev som bor i Ängskolans upptagningsområde 

närmast gränsen mellan Ängskolans och Svedjeskolans upptagningsområde kunna få 

skolskjuts om det inte kostar mer än det gör för den elev som bor på andra sidan gränsen i 

Svedjeskolans upptagningsområde.  

Kommunernas tillämpning liknar varandra i allt väsentligt, men det finns vissa olikheter. 

Exempel på detta är olika avstånd vid bedömning av färdvägens längd. Malmö kommun 

tillämpar tre olika avståndsgränser beroende på vilket skolår eleven går i och Bodens kommun 

har längre avståndsgränser för de högre årskurserna än andra kommuner. Det här innebär att 

rätten till skolskjuts utifrån avståndskriterier är avhängigt vilken kommun du bor i. I Göteborg 

har kommunen istället valt att ge alla elever gratis kort för resa med kollektivtrafiken. Malmö 

kommun kan ge skolskjuts om ett av elevens hem finns i en annan kommun. Särskilt 

intressant är att de gör det med hänvisning till 10 kap. 27 § vilket ingen annan kommun gör i 

sina riktlinjer. Örnsköldsviks kommuns självskjutslösning är också avvikande i 

komparationen. 

6.1 Slutsatser  

Skolskjuts över kommungränsen kommer troligen bli mer och mer aktuellt trots den 

bedömning som görs i HFD mål nr 501-13. Särskilt med tanke på att trenden runtom i landet 

är att lägga ner mindre skolenheter till förmån för större. Detta innebär sannolikt att fler elever 

kommer fullgöra skolplikten i andra kommuner exempelvis om skolan i en annan kommun 

ligger närmare än placeringsskolan. Frågan är då vem så får ansvaret för såväl organiseringen 

som kostnaden? 

Växelvis boende kommer säkerligen vara värt att följa framgent med tanke på den splittrade 

bild som praxis just nu ger. Generellt har eleven rätt till skolskjuts från båda hemmen om 

något av kriterierna i övrigt är uppfyllda, men inte om den ena föräldern bor i en annan 

kommun. Med anledning av hur samhället förändras och människor tenderar att röra på sig 

mellan kommuner kommer det säkerligen finnas anledning att pröva dessa frågor fler gånger.  

Frågan om vad som är en ekonomisk svårighet är prövat i HFD mål nr 7298-12. Om en 

skolskjuts direkt innebär en merkostnad för en kommun oavsett hur hög kostnaden blir så 
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finns inte rätten till skolskjuts. Detta rättsfall har gjort det tydligt för kommunerna att de kan 

avslå ansökningar om skolskjuts om det innebär en omedelbar fördyring. 

Mer intressant vore att få veta vad som är en organisatorisk svårighet för en kommun, men 

denna fråga har ingen av de rättsliga instanserna egentligen behandlat. I mål nr 2603-11E från 

FörvR i Luleå berörs frågan som ett skäl att inte bevilja skolskjuts, men inte med någon 

fördjupad diskussion. HFD har vad jag kunnat hitta inte behandlat denna fråga mer ingående 

utan den har i stort sett stannat i underrätterna.  I mål nr 2610-11 från FörvR i Luleå och mål 

nr 1223-12 från KamR i Sundsvall fastslogs att det måste vara en organisatorisk svårighet 

med direkt koppling till skolskjutsen. Domstolarna skriver klart och tydligt att vare sig 

merarbete vid bedömningar om skolskjuts i form av personella resurser eller möjligheterna att 

kunna planera för klasstorlek, bemanning och lokaler är att anse som organisatoriska 

svårigheter. Detta är intressant mot bakgrund av hur propositionen exemplifierar en 

organisatorisk svårighet i samband med skolplacering. Om en elev vill välja en annan skola så 

kan kommunen säga nej om det inte anses finnas plats rent fysiskt. Det är också intressant 

eftersom att valet av skola har betydelse för hur många som ska resa med skolskjuts. Oavsett 

om det sker med linjetrafik eller upphandlade bussar. Frågan jag ställer mig är – om inte 

planering av skolans verksamhet kan anses vara en organisatorisk svårighet i förhållande till 

skolskjuts – vad är då en organisatorisk svårighet och fyller begreppet någon funktion?  
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Bilaga 1 - Frågor till Thomas Norgren, 

skolskjutsplanerare, Luleå kommun 

Hur stort är antalet elever i den kommunala skolan i Luleå? 

Svar: 6924 elever i Grundskolan (+ 51 elever i Grundsärskolan). 

Hur stort är antalet elever i friskolor i Luleå? 

Svar: 740 elever. 

Hur många elever vid fristående skolor får skolskjuts? 

Svar: 118 st. 

Hur stort är det totala antalet elever som får skolskjuts? 

Svar: 1747 st (+ 51 st Grundsärskolan). 

Hur många elever vid kommunala skolor får skolskjuts? 

Svar:1272 st (+ 51 st på Grundsärskolan). 

Hur många av dessa ansöker om skolskjuts? 

Svar: 612 st 

Hur många får automatiskt skolskjuts? 

Svar: 1272 som har längre än 2 Km(klass 0-3) och längre än 3km (klass 4-9) till 

placeringsskolan. (+ 51 Grundsärskolan) 

Hur många får skolskjuts på grund av val av annan skola? Andel fristående/andel 

kommunala?  

Svar: Fristående 118 st =16%, Kommunala skolor 43 st = 2% 

Hur många får skolskjuts på grund av växelvis boende? 

Svar: 354 st. 

Vad är den totala kostnaden för skolskjuts i Luleå kommun? 

Svar: 33, 4 Miljoner kr. 

Hur många elever har skolskjuts till och från öarna? Vilka öar? Vilken typ av trafik? 

Till vilka skolor? Kostnad? 

Svar: Luleå Kommun har en grundskoleelev folkbokförd på Junkön, nyttjar inte skolskjuts. 

 

Svaren är hämtade från Luleå kommuns elevsystem Procapita och skolskjutsprogrammet 

Solen. Uppgifterna är hämtade per 2015-01-05. 

 


