
 

   
  

 

   

  

  

 

 

            

              

          

 

     
 

           

        

             
 

    

           
            

            

      
       
    
      

 
              

            
         

    

          

          

               
          

              
              

     

          
         

           

BESTÄMMELSER FÖR SKOLSKJUTS, 1 (6) 
ELEVRESOR OCH 
INACKORDERINGSTILLÄGG 

Datum Dnr 

2020-04-15 KS20.197 

Bestämmelser för skolskjuts, elevresor och 
inackorderingstillägg 
Antagna av kommunstyrelsen 2020-04-15, § 139. Gäller från och med 2020-08-01. 

A. SKOLSKJUTS - FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA OCH SÄRSKOLA. 

Skolskjuts är transport av elev i förskoleklass, grundskola och särskola till och från 

skola. 

1. RÄTT TILL SKOLSKJUTS 

I enlighet med skollagens bestämmelser beviljas skolskjuts för elever folkbokförda i 
Lerums kommun mellan hemmet (där eleven stadigvarande bor) och skolan i anslutning 
till skoldagens början och slut om sådan behövs med hänsyn till: 

- färdvägens längd (se punkt 3), 
- trafikförhållanden (trafikfarlig väg se punkt 4), 
- elevens funktionsnedsättning, 
- eller någon annan särskild omständighet 

Skolskjuts beviljas i form av skolkort med Västtrafiks linjetrafik. I de fall linjetrafik saknas 
eller av annat skäl inte kan nyttjas anordnar kommunen skolskjuts med buss, 
personbil/minibuss eller specialfordon. Hämtning och lämning sker vid busshållplatser 
eller anvisade uppsamlingsplatser. 

Skolskjuts beviljas inte till och från fritidshem eller korttidstillsyn. 

1.1 SKOLSKJUTS VID VAL AV ANNAN SKOLA I LERUMS KOMMUN 

Elev som väljer att gå i annan skola än den skola kommunen annars skulle ha 
placerat eleven i, är berättigad skolkort med Västtrafiks linjetrafik om avstånds-
kravet enligt punkt 3 är uppfyllt och att den valda skolan, kommunal eller fristående, 
ligger i Lerums kommun. Skolkort beviljas de elever som helt eller delvis kan nyttja 
kollektivtrafiken mellan hemmet och skolan. 

Anordnad skolskjuts (med taxi/minibuss, buss eller specialfordon) beviljas om detta 
kan ske utan ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. 
Bedömningen, om det kan ske utan ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för 
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kommunen, görs utifrån vilka skyldigheter kommunen skulle ha haft om eleven valt 
att gå i den skola som han eller hon annars skulle ha placerats i. 

1.2 SKOLSKJUTS VID VAL AV SKOLA I ANNAN KOMMUN 

Elever som väljer en kommunal skola i en annan kommun har endast rätt till skolskjuts 
om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Elever 
som väljer en fristående skola utanför Lerums kommun har inte rätt till skolskjuts. 

2. VÄXELVIS BOENDE 

Elev som bor växelvis hos sina vårdnadshavare har rätt till skolskjuts om: 
- eleven och båda vårdnadshavarna är folkbokförda i Lerums kommun, 
- rätt till skolskjuts föreligger från vårdnadshavarnas bostadsadresser, 
- intyg kan uppvisas om regelbundet, växelvis boende, d v s. ej enbart tillfälliga resor 
till den andra vårdnadshavaren. 

3. FÄRDVÄGENS LÄNGD 

Med färdväg avses den kortaste användbara vägen/gångvägen från hemmet till skolan 
Skolskjuts anordnas för: 
- elever i förskoleklass och årskurs 1 med minst 2 km färdväg. 
- elever i årskurs 2 - 3 med minst 3 km färdväg. 
- elever i årskurs 4 - 9 med minst 4 km färdväg. 

4. TRAFIKFARLIG VÄG 

Om elevs färdväg ur trafiksäkerhetssynpunkt bedöms som riskfylld, kan elev erhålla 
skolskjuts trots att de minimiavstånd som anges i punkt 3 inte är uppfyllda. 

De vägar som kommunen för närvarande bedömer som alltför riskfyllda för att 
användas som färdväg till och från skolan finns publicerade på kommunens hemsida. 

I de fall elev behöver använda någon del av väg som kommunen bedömer som 
riskfylld och denna del inte bedöms som riskfylld, beviljas dock inte skolskjuts. 

Bedömningen av rätten till skolskjuts längs de vägar som kommunen bedömer som 
riskfyllda kan ändras om trafiksäkrande åtgärder genomförs på hela eller del av 
vägsträckan. 

Kan elev använda annan färdväg, i stället för sådan som bedöms riskfylld, betraktas 
denna som elevens färdväg och skolskjuts beviljas endast om avståndskraven är 
uppfyllda. 

Om det bedöms som riskfyllt att korsa en väg för att nå hållplats i kollektivtrafiken, 
kan skolskjuts med taxi beviljas exempelvis till/från hållplatsen. 
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5. FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

Ansökan om skolskjuts på grund av funktionsnedsättning, ska styrkas med utlåtande 
av läkare eller annan relevant profession där motivering för behov av skolskjuts 
framgår. 

5.1 RESOR SOM TÄCKS AV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever. Elev som skadar sig kan 
via försäkringsbolaget få taxi till och från skolan om skadan medför att eleven inte 
på egen hand kan ta sig till skolan. Föräldrarna tar själva kontakt med 
försäkringsbolaget. 

6. AV- OCH PÅSTIGNINGSPLATS 

Elev hämtas och lämnas på den plats som kommunen beslutar om. Avståndet mellan 
elevens bostad och av- och påstigningsplats ska inte överstiga den i punkt 3 angivna 
kilometergränsen. Av- och påstigningsplats kan ändras över tid beroende på ålder 
och skolskjutsens sträckning eller på grund av andra elevers behov av skolskjuts. 

7. VÄNTETID 

Med väntetid avses tiden från det att skolskjutsen anländer till skolan och till dess 
att skoldagen börjar samt på eftermiddagen från det att skoldagen slutar till dess 
skolskjutsen avgår. Elevens ordinarie schema är utgångspunkt vid bedömningen. 

Den totala väntetiden får maximalt uppgå till: 
Förskoleklass - skolår 5 60 minuter/dag 
Skolår 6 - 9 90 minuter/dag 

8. ANSÖKAN 

Vårdnadshavare ansöker om skolskjuts via e-tjänst på kommunens hemsida. 
Ansökan om skolskjuts ska inför för kommande läsår göras senast 15 maj. 

9. FÖRLORAT SKOLKORT 

Om elev förlorar skolkortet kontaktas administratören på respektive skola som 
spärrar kortet, delar ut ett ersättningskort samt beställer ett nytt skolkort. 

10. VÄGHÅLLNING AV ENSKILD VÄG 

För att skolskjutsfordon skall trafikera enskild väg krävs att vägen är i farbart skick. 
Det är chauffören som har ytterst ansvar för att bedöma om transport kan 
genomföras eller inte så att det inte föreligger risk för att passagerare eller fordon 
skadas. Om inte vägen är i farbart skick har vårdnadshavare ansvar för att 
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barnet/eleven kommer till och från skolan eller till och från anvisad på- och 
avstigningsplats. 

B. SKOLSKJUTS – GYMNASIESÄRSKOLA 

11. RÄTT TILL SKOLSKJUTS 

Elev som är folkbokförd i Lerums kommun och som är inskriven i Lerums 
gymnasiesärskola eller i en utbildning i gymnasiesärskola som omfattas av 
samverkansavtalet i Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR) har rätt till 
kostnadsfri skolskjuts mellan hemmet och skolan om sådan behövs med hänsyn till: 

- färdvägens längd, 
- trafikförhållanden, 
- elevens funktionsnedsättning, 
- eller någon annan särskild omständighet. 

Elev som väljer att gå i annan gymnasiesärskola än den skola kommunen annars 
skulle ha placerat eleven i eller som inte omfattas av samverkansavtalet inom GR, 
beviljas skolskjuts om detta kan ske utan ekonomiska eller organisatoriska 
svårigheter för kommunen. Bedömningen, om det kan ske utan ekonomiska eller 
organisatoriska svårigheter för kommunen, görs utifrån vilka skyldigheter 
kommunen skulle ha haft om eleven valt att gå i den skola som han eller hon annars 
skulle ha placerats i. 

12. VÄXELVIS BOENDE 

Elev i gymnasiesärskolan som bor växelvis hos sina vårdnadshavare har rätt till skol-
skjuts från båda adresserna om: 
- eleven och båda vårdnadshavarna är folkbokförda i Lerums kommun, 
- rätt till skolskjuts föreligger från vårdnadshavarnas bostadsadresser, 
- intyg kan uppvisas om regelbundet, växelvis boende, d.v.s. ej enbart tillfälliga resor 
till den andra vårdnadshavaren. 

13. VÄGHÅLLNING AV ENSKILD VÄG 

För att skolskjutsfordon skall trafikera enskild väg krävs att vägen är i farbart skick. 
Det är chauffören som har ytterst ansvar för att bedöma om transport kan 
genomföras eller inte så att det inte föreligger risk för att passagerare eller fordon 
skadas. Om inte vägen är i farbart skick har vårdnadshavare ansvar för att 
barnet/eleven kommer till och från skolan eller till och från anvisad på- och 
avstigningsplats. 
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C. ELEVRESOR – GYMNASIESKOLAN 

14. RÄTT TILL ELEVRESOR 

Elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen och som är folkbokförd i 
Lerums kommun har rätt till skolkort om färdvägen överstiger 6 kilometer. 

Med färdväg avses den kortaste användbara vägen/gångvägen mellan folkbok-
föringsadressen (tomtgräns) och skolan (tomtgräns). 

Elev som är berättigad till skolkort enligt ovan och där avståndet till hållplatsen över-
stiger 6 kilometer, har utöver skolkortet rätt till kontant bidrag per månad under 
terminen motsvarande 0,3 % av prisbasbeloppet. 

15. VÄXELVIS BOENDE 

Elev som bor växelvis hos sina vårdnadshavare kan endas beviljas skolkort till 
folkbokföringsadressen. 

16. FÖRLORAT ELLER DEFEKT SKOLKORT 

Om elev förlorar eller har ett defekt skolkort ska eleven anmäla detta på 
kommunens hemsida via e-tjänst för förlorat/defekt kort. Ett nytt kort skickas till 
folkbokföringsadressen. En avgift på 200 kronor för administrationskostnader tas ut 
för förlorat skolkort. Avgiften betalas via faktura, som skickas till 
folkbokföringsadressen 

D. INACKORDERINGSTILLÄGG – GYMNASIESKOLAN 

17. VILLKOR FÖR INACKORDERINGSTILLÄGG 

Inackorderingstillägget är ett ekonomiskt stöd för boende, fördyrat uppehälle och 
resor till och från hemmet. Inackorderingstillägg kan beviljas elev folkbokförd i 
Lerums kommun som studerar i en gymnasieskola med offentlig huvudman på 
annan ort, och som på grund av lång eller besvärlig resväg måste vara inackorderad 
på skolorten. 

Med lång resväg avses när reseavståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan 
är minst 40 kilometer. 

Med besvärlig resväg avses när den totala restiden är minst tre timmar per dag. Med 
restid avses när eleven lämnar hemmet till dess att skoldagen börjar samt tiden från 
att skoldagen slutar till dess eleven kommer hem. Här avses alltid tider då ordinarie 
skoldag börjar och slutar, d v s inte elevens egen skoldag om den avviker från 
skolans normala tider. Resan förutsätts ske med allmänna kommunikationsmedel. 
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Inackorderingstillägg kan sökas av elev till och med första kalenderhalvåret det år 
eleven fyller 20 år. Elever som inte har rätt till inackorderingstillägg är bland annat 
elever som antagits genom andrahandsmottagning och elever som går på Rh-
anpassad utbildning. 

18. ANSÖKAN, UTBETALNING OCH BELOPP 

Ansökan om inackorderingstillägg görs via e-tjänst på kommunens hemsida. 
Hyreskontrakt eller annat intyg från hyresvärd skall bifogas ansökan. 
Inackorderingstillägg söks inför varje nytt läsår, men kan också prövas i efterhand för 
närmast föregående termin. 

Inackorderingstillägget kan sökas för fyra månader under höstterminen och fem 
månader under vårterminen och utbetalning sker i efterskott månadsvis. Beloppet 
utgör 1/30 del av prisbasbeloppet. 

19. ÄNDRADE FÖRHÅLLANDEN OCH ANMÄLNINGSSKYLDIGHET 

Elev/bidragsmottagaren är skyldig att omgående anmäla om förhållandena ändras. 
Detta gäller vid studieavbrott, om eleven flyttar hem eller byter folkbokförings-
kommun. Inackorderingstillägget är knutet till studiegången och inte till 
hyresförhållandet. Felaktigt lämnade uppgifter medför återbetalningsskyldighet. 

Elev kan inte för samma period ha både inackorderingstillägg och elevresor 
(skolkort). Om elev beviljas inackorderingstillägg och redan erhållit skolkort för 
dagliga resor, skall skolkortet omedelbart återlämnas. I annat fall blir eleven 
återbetalningsskyldig. 
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