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Skolskjuts
För ökad säkerhet och trygghet.



Vad är skolskjuts och hur fungerar det?
Skolskjuts är en kostnadsfri transport till och från 
grundskola och grundsärskola. Den kan ses som 
kostnadsfri kollektivtrafik. Skolskjutsen hämtar vid 
särskild angiven hållplats eller från en plats i 
anslutning till elevens hem.
Skollagen ger kommunen ramarna för att ordna 
med skolskjuts och kommunen använder sig av 
både upphandlad skolskjuts och skolskjuts i 
allmän kollektivtrafik genom färdbevis.

Vilka elever kan få skolskjuts? 
Kommunen har antaget ett regelverk som avgör 
vilka elever som blir berättigade till skolskjuts. 
Regelverket säger att man har möjlighet att få 
skolskjuts om man har långt till skolan. Avstånds-
gränserna varierar med åldern. Andra skäl för att 
få skolskjuts kan vara trafikfarlig skolväg eller 
funktionshinder, som ger behov av resor. 
Diskutera gärna med oss om du osäker kring 
vilka regler som gäller. 

Vem har ansvar för att barnet/ eleven kommer 
till skolan?
Huvudansvaret för barnets/elevens transport till 
och från skolan har föräldrar eller vårdnadshavare. 
Synsättet är att föräldrar skall förbereda, träna sitt 
barn och inge barnet trygghet för sin skolväg.

Skolan har sedan ett kompletterande ansvar för 
eleverna och tar över ansvaret när barnet är vid 
skolan eller vid skolskjutsfordonet. 
Tillsammans skapar vi förutsättningar för en 
positiv skolgång för alla i vår kommun.

Hur ansöker jag?
Du ansöker via e-tjänst om skolskjuts på grund av 
lång skolväg, trafikfarlig väg, funktionshinder eller 
annan orsak. E-tjänsten finns i kommunens 
självserviceportal på 
minasidor.atvidaberg.se/skolskjuts. 

Vid start i förskole-klass erbjuds barn som har en 
skolväg överstigande 3 km automatiskt skolskjuts. 

En trygg och säker kommun med fokus 
på barn och unga.
Åtvidabergs kommun är en trygg och säker kom-
mun att växa upp i, en kommun där det sker få 
olyckor. För att åstadkomma säkra trafikmiljöer 
samarbetar Åtvidabergs kommun med flera olika 
myndigheter i väg- och trafikfrågor där man också 
delar ansvaret för trafikmiljön. Vi vill våra med-
borgares bästa och strävar hela tiden efter att 
göra bra ännu bättre.
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Vill du har mer information? 
Vill du vet mer om skolskjutsar och regelverk är 
du välkommen att ringa eller besöka oss. Det 
utförliga regelverket med säkerhetsbilaga finns 
på kommunens webbplats.

Vårt uppdrag är att hjälpa dig och göra allt vi kan 
för att du och ditt barn ska få ett gott vardagsliv. 
Skolskjuts underlättar vardagen och vi vill gärna 
hjälpa dig om regelverket ger oss möjlighet. 
Kontakta oss så svarar vi på dina frågor!

Med fokus på barn och unga.


