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Riktlinjer för skolskjuts i Danderyds kommun 

Följande riktlinjer för skolskjuts gäller elever i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som går i en kommunal eller fristående skola i Danderyds 
kommun och är fastställda av utbildningsnämnden den 14 mars 2018. Riktlinjerna gäller från och 
med läsåret 2018/2019 och kompletterar Skollagen (2010:800) samt de övriga lagar, förordningar 
och den rättspraxis som gäller skolskjuts. 

Skolskjuts i grundskolan 

För elever i förskoleklass till och med grundskolans skolår 6 bekostas ingen skolskjuts.  

För elever i skolår 7–9 beviljas skolskjuts med SL:s skolbiljett om kriterierna nedan uppfylls: 
• Eleven är folkbokförd i Danderyds kommun. 
• Eleven går i en skola i Danderyds kommun som följer den svenska läroplanen.  
• Det närmsta gång- eller cykelavståndet mellan elevens folkbokföringsadress och skolan är 

minst 4 km. Danderyds kommun genomför mätning enligt fastställd mätmetod. 

I undantagsfall och efter individuell bedömning kan skolskjuts beviljas i andra fall än ovan. För det 
krävs att kraven i fråga om avstånd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet som berättigar till skolskjuts. Skolskjuts med SL:s skolbiljett skall alltid prövas i 
första hand. Vid särskilda fall kan skolskjuts anordnas med taxi. 

Skolskjuts i obligatorisk lovskola 
 
För elever som läser obligatorisk lovskola beviljas skolskjuts med SL-biljett enligt regelverket för 
skolskjuts i grundskolan. Avståndet mellan hem och skola räknas då till den skola där lovskolan 
genomförs oavsett vilken skola eleven går på under terminen.  

Skolskjuts i gymnasieskolan 

För elever i gymnasieskolan beviljas skolskjuts med SL:s skolbiljett, t.o.m. vårterminen det år 
eleven fyller 20 år och eleven är studiestödsberättigad, om kriterierna nedan uppfylls: 
 

• Eleven är folkbokförd i Danderyds kommun. 
• Det närmsta gång- eller cykelavståndet mellan elevens folkbokföringsadress och skolan är 

minst 6 km. Danderyds kommun genomför mätning enligt fastställd mätmetod. 
• Eleven inte erhåller inackorderingstillägg. 

 

Skolskjuts i grundsärskolan och gymnasiesärskolan  

För elever i grundsärskolans skolår 7–9 beviljas skolskjuts med SL:s skolbiljett om kriterierna 
nedan uppfylls: 

• Eleven är folkbokförd i Danderyds kommun. 
• Eleven går i en kommunal eller fristående skola i Danderyds kommun som följer den 
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svenska läroplanen.  
• Det närmsta gång- eller cykelavståndet mellan elevens folkbokföringsadress och skolan är 

minst 4 km. Danderyds kommun genomför mätning enligt fastställd mätmetod. 

För elever i gymnasiesärskolan beviljas skolskjuts med SL:s skolbiljett, t.o.m. vårterminen det år 
eleven fyller 20 år och eleven är studiestödsberättigad, om kriterierna nedan uppfylls: 
 

• Eleven är folkbokförd i Danderyds kommun. 
• Det närmsta gång- eller cykelavståndet mellan elevens folkbokföringsadress och skolan är 

minst 6 km. Danderyds kommun genomför mätning enligt fastställd mätmetod. 
• Eleven inte erhåller inackorderingstillägg. 

 

Utöver det avgör en individuell bedömning om skolskjuts beviljas. För det krävs att kraven i fråga 
om avstånd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet som 
berättigar till skolskjuts. Skolskjuts med SL:s skolbiljett skall alltid prövas i första hand. Vid 
särskilda fall kan skolskjuts anordnas med taxi. 

 

Funktionsnedsättning och annan särskild omständighet  

Skolskjuts och avsteg från avståndsreglerna kan tillfälligt eller periodvis behövas för vissa elever 
t.ex. av medicinska, psykosociala eller emotionella skäl.  

Behovet av skolskjuts och vilken typ av skolskjuts som är nödvändig skall bedömas årligen med 
hänsyn till elevens funktionsnedsättning, ålder och utveckling.  

Annan omständighet kan vara av sociala eller pedagogiska skäl som kan bedömas väsentliga för att 
eleven skall klara sin skolgång.  

 

Olycksfallsförsäkring  

Elev som är folkbokförd i Danderyd är olycksfallsförsäkrad. Detta innebär att på grund av 
olycksfall under skoltid alternativt tid på fritidshem (inkl. transport till och från), har elev i 
kommunal/fristående/annan kommuns grund- gymnasie- och vuxenutbildning möjlighet att få 
kostnadsfri skjuts till och från skolan/fritidsverksamheten. Förälder/elev tar då kontakt med 
försäkringsbolaget.  

 

Trafikförhållanden  

Eleverna skall kunna färdas till skolan på ett trafiksäkert sätt. Hänsyn till trafikförhållandena bör 
göras med avseende på vägens utformning, siktförhållanden och den övriga trafiken. Barns ålder 
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skall också vägas in vid bedömning av skolvägens säkerhet. 

 

Elever som bor växelvis hos föräldrar med olika adresser 

Om skolskjuts är beviljad så erhålls normalt skjuts till skolan med utgångspunkt från elevens 
folkbokföringsadress. Undantag kan göras för elever till föräldrar med gemensam vårdnad och där 
eleven växelvis bor hos båda föräldrarna.  

 
• Om båda föräldrarna bor i Danderyd kan SL:s skolbiljett beviljas även om en av föräldrarna 

bor närmare än fastställda avståndsregler. 
• Om en av föräldrarna bor utanför Danderyd och den andra bor i Danderyd men närmre 

skolan än fastställda avståndsregler beviljas inte SL:s skolbiljett.  
• Om båda föräldrarna bor i Danderyd och beviljad skolskjuts sker med taxi erbjuds skolskjuts 

till båda föräldrarnas adresser. 
• Om en av föräldrarna bor utanför Danderyd och beviljad skolskjuts sker med taxi erbjuds 

skolskjuts enbart till föräldern boende i Danderyd. 

 

Skolskjuts mellan Tranholmen och Stocksund  

Skolskjuts med båt anordnas för elev i förskoleklass och grundskolan som bor på Tranholmen. Det 
anordnas resa på morgonen från Tranholmen och till bryggan vid Långängen eller Stocksund, samt i 
omvänd ordning på eftermiddagen. Transporten sker på våren (från visst datum i april till och med 
terminens slut) och på hösten (från terminsstart till visst datum i oktober).  

 

Ansökan och beslut  

Beslut om skolskjuts med SL:s skolbiljett för elev i grundskolans och grundsärskolans år 7-9 fattas 
av Bildnings- och omsorgsförvaltningen. 

Beslut om skolskjuts med SL:s skolbiljett för elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan fattas 
av respektive rektor. 

Övriga beslut om skolskjuts fattas av Bildnings- och omsorgsförvaltningen. Ansökan görs på en 
särskild blankett.  

Beslut om skolskjuts fattas för högst ett läsår i taget. Förändrad folkbokföringsadress kan medföra 
att rätt till skolskjuts upphör under pågående läsår. 
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Överklagande  

Den som inte är nöjd med fattat beslut kan skriftligt överklaga beslutet. Överklagandet görs genom 
så kallat förvaltningsbesvär. Överklagandet ska ställas till Förvaltningsrätten i Stockholm.  

 
Missad skolskjuts och förkommen skolbiljett  

Om elev missar särskild skolskjuts (taxi) är det vårdnadshavares ansvar att eleven kommer till 
skolan. Om vårdnadshavare beställer extra skolskjuts betalar kommunen inte denna. Om elev på 
grund av undervisningen missar särskild skolskjuts (taxi) är det skolans skyldighet att ordna 
hemtransport för eleven. Om elev av egen förskyllan missar särskild skolskjuts (taxi), upprepade 
gånger kan rätten till skolskjuts upphöra. 

Stulen eller borttappad skolbiljett ersätts inte av Danderyds kommun. För att färdbeviset ska 
omfattas av SL:s förlustgaranti krävs att vårdnadshavare eller elev registrerar färdbeviset på SL.se. 

 
Force majeure   

Vid force majeure, t ex oframkomligt väglag, naturkatastrofer, arbetskonflikt, krig, mobilisering, 
beslag, myndighetsbestämmelser, uppror, upplopp, kan skolskjutsen inte garanteras. Någon 
ersättning för utebliven skolskjuts på grund av force majeure medges inte.  
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