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Skolskjuts för förskola, förskoleklass, grundskola och grundsärskola 

Definitioner 

1) Dessa regler gäller endast för elev som har Sollentuna som hemkommun, om 

inte annat framgår. 

2) Med skolskjuts menas huvudsakligen transport mellan en plats i anslutning 

till hemmet och skolan eller korttidstillsyn. Det kan även vara transport 

mellan barnets nattisverksamhet och elevens ordinarie 

barnomsorgsverksamhet på ordinarietid.  

3) Skolvägens längd är den närmaste gångvägen mellan hemmet och skolan, 

alternativt den närmaste gångvägen mellan nattisverksamheten och elevens 

ordinarie barnomsorgsverksamhet på ordinarietid. 

4) Med hemmet menas i regel elevens folkbokföringsadress om inte annat 

framgår.  

5) En elev anses ha Sollentuna som hemkommun om eleven uppfyller villkoren 

för detta enligt skollagens bestämmelser, alternativt när eleven jämställs en 

elev som har Sollentuna som hemkommun när det gäller rätt till 

skolplacering enligt beslut i barn- och ungdomsnämnden i Sollentuna, d.v.s. 

barn som inte kommer från ett EU/EES land (eller från Schweiz) om barnet 

har ett annat tillfälligt uppehållstillstånd utöver det som finns omnämnd i 

skollagen. 

6) Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade förkortas till 

LSS i dessa riktlinjer. 

Allmänt 

7) Förstört, borttappat eller stulet terminsbiljett ersätts inte av kommunen utan 

av SL:s förlustgaranti. Vårdnadshavare eller elev måste själv registrera 

kortet på SL:s hemsida för att få tillgång till förlustgarantin. SL tar beslut om 

villkoren för förlustgaranti. 

8) En elev är berättigad att få en placering vid en skolenhet nära hemmet enligt 

skollagen (2010:800), d.v.s. få en placering enligt den så kallade 

närhetsprincipen.  För att kunna uppnå detta gör Sollentuna kommun sina 

bedömningar av var eleverna ska placeras enligt elevernas relativa närhet.  
 

Om kommunen placerar en elev enligt närhetsprincipen och med relativ 

närhet, på en skola där avståndet mellan hemmet och skolan föranleder att 

skjuts behövs med hänsyn till: 

a) elevens ålder,  

b) färdvägens längd,  

c) trafikförhållanden,  

d) elevens funktionsnedsättning eller  

e) någon annan särskild omständighet ska skolskjuts beviljas.  

Detta gäller även för elever som har Sollentuna som hemkommun och som 

går på en kommunal evakueringsskola i Sollentuna kommun samt för elever 
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som har Sollentuna som hemkommun och som går i obligatorisk lovskola som 

anordnas av Sollentuna kommun, även om elevens ordinarie skolplacering är i 

en fristående skola.  

9) Rätten till kostnadsfri skolskjuts gäller inte för elever som har Sollentuna 

som hemkommun och som går på obligatorisk lovskola som anordnas av en 

fristående skola eller av en annan kommun. Rätten till kostnadsfri skolskjuts 

gäller inte heller för elever som har annan kommun som hemkommun om 

eleven går i en obligatorisk lovskola i Sollentuna, oavsett om lovskolan 

anordnas av kommunen eller fristående skola. 

 

Undantaget är om ett barn som har Sollentuna som hemkommun har sin 

ordinarie grundskoleplacering i en annan kommuns grundskolor, om eleven 

har ett beslut om rätt att bli mottagen i skolkommunens 

grundskoleverksamhet på grund av att särskilda skäl för detta föreligger och 

eleven måste övernatta i den andra kommunen på grund av skolgången. 

Detta gäller dock endast under förutsättning att skolkommunen beviljar 

skolskjuts till den obligatoriska lovskolan i skolkommunen. 

10) Om en elev som har Sollentuna som hemkommun har en placering på 

barnomsorgsverksamhet på ordinarietid i Sollentuna kommun och även en 

placering inom barnomsorg på obekväm tid (d.v.s.  nattisverksamhet) i 

Sollentuna kommun, ska kostnadsfri skolskjuts i form av SL-kort beviljas 

för resan mellan den ordinarie verksamheten och nattisverksamheten, om 

den behövs med hänsyn till: 

a) Elevens ålder och färdvägens längd, d.v.s. elever i årskurs F-3 får inte ha 

längre gångväg mellan verksamheterna än maximalt 2 km. 

b) trafikförhållanden,  

c) elevens funktionsnedsättning eller  

d) någon annan särskild omständighet 

11) Skolskjuts beviljas inte för transport mellan elevens nattisverksamhet och 

elevens hem. 

12) Varje enskilt fall om skolskjuts ska utredas innan beslut fattas. 

13) Som utgångspunkt för beslut gäller skollagen och dessa regler. 

14) I Sollentuna kommun ska i första hand kollektivtrafiken användas som 

färdmedel för elever som har rätt till skolskjuts. Dock kan även särskild 

anordnad skolskjuts med specialfordon ordnas vid behov. Utredning om 

lämpligt färdmedel görs i varje enskilt fall.  

15) Samåkning ska tillämpas när inte kollektivtrafiken kan användas som 

färdmedel. Undantag kan dock göras för de barn som av olika skäl inte 

klarar av att åka tillsammans med annat barn. Prövning av behov av 

ensamåkning är mycket restriktiv och görs av utbildningskontoret. Behovet 

av ensamåkning måste intygas på ett lämpligt sätt. 

16) Vid gemensam vårdnad där båda vårdnadshavarna är folkbokförda i 

Sollentuna kommun men på olika adresser gäller att eleven kan beviljas 

skolskjuts till och från båda vårdnadshavarnas bostad, om eleven uppfyller 
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något av kriterierna för rätt till kostnadsfri skolskjuts. Detta gäller dock 

endast om eleven har växelvis boende. Växelvis boende anses föreligga när 

eleven bor inom intervallet 40 till 60 % hos respektive vårdnadshavare. 

17) Om endast en av elevens vårdnadshavare är folkbokförd och bor i 

Sollentuna kommun och eleven bor inom intervallet 40 till 60 % hos 

respektive vårdnadshavare, kan skolskjuts anordnas endast till bostaden i 

Sollentuna kommun, om den också är elevens folkbokföringsadress. Detta 

gäller dock endast under förutsättningen att eleven uppfyller något av 

kriterierna för rätten att få kostnadsfri skolskjuts.  

18) Olycksfall är i regel inte ett skäl som berättigar en elev till kostnadsfri 

skolskjuts. Huvudregeln är att eventuell tillfällig skolskjuts ska i sådana fall 

bekostas av försäkringsbolaget som ansvarar för eventuell skadeanmälan för 

eleven, dock prövas varje ärende individuellt. 

Avståndsgränser 

19) Elever som har Sollentuna som hemkommun och som går på en kommunal 

evakueringsskola i Sollentuna ska beviljas kostnadsfri skolskjuts på samma 

villkor som om evakueringsskolan hade varit elevens grundplacering enligt 

kommunens skolpliktsbevakningsansvar. Detta innebär att en elev på en 

kommunal evakueringsskola i Sollentuna anses ha en skolplacering som är 

så nära elevens hem som möjligt. 

Om avståndet mellan hemmet och evakueringsskolan överstiger ett visst 

antal kilometer, är eleven berättigad till kostnadsfri skolskjuts. 

Avståndsgränserna som gäller för att vara berättigad till kostnadsfri 

skolskjuts varierar, beroende på elevens ålder.  

Om skolvägens längd överstiger nedan angivna antal kilometer ska 

kommunen tillhandahålla kostnadsfri skolskjuts: 

a) Elever i årskurs F-3 får inte ha längre gångväg mellan hem och skola än 

maximalt 2 km 

b) Elever i årskurs 4-6 får inte ha längre gångväg mellan hem och skola än 

maximalt 3 km 

c) Elever i årskurs 7-9 får inte ha längre gångväg mellan hem och skola än 

maximalt 4 km 

20) Elever som har Sollentuna som hemkommun och som går på en obligatorisk 

lovskola som anordnas av Sollentuna kommun ska beviljas kostnadsfri 

skolskjuts på samma villkor som om den obligatorisk kommunala lovskolan 

hade varit elevens grundplacering enligt kommunens 

skolpliktsbevakningsansvar. Detta innebär att en elev på en obligatorisk 

lovskola som anordnas av Sollentuna kommun anses ha en skolplacering som är 

så nära elevens hem som möjligt under tiden undervisning i lovskolan pågår.  

 

Om avståndet mellan hemmet och den obligatorisk kommunala lovskolan 

överstiger ett visst antal kilometer, är eleven berättigad till kostnadsfri 

skolskjuts. Avståndsgränserna som gäller för att vara berättigad till kostnadsfri 

skolskjuts varierar, beroende på elevens ålder. Eftersom det är endast elever i 

årskurs 8 och 9 (fram till och med den 30 juni året som eleven går ut årskurs 9) 

som erbjuds obligatorisk lovskola, ska kommunen tillhandahålla kostnadsfri 
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skolskjuts om gångvägen mellan hem och skola är längre än maximalt 4 km. 

 

21) När en elev inte kan erbjudas en placering i en kommunal skola där 

avståndet mellan hemmet och skolan understiger ett visst antal kilometer, är 

eleven berättigad till kostnadsfri skolskjuts. Avståndsgränserna som gäller 

för att vara berättigad till kostnadsfri skolskjuts varierar, beroende på 

elevens ålder.  

Om skolvägens längd överstiger nedan angivna antal kilometer ska 

kommunen tillhandahålla kostnadsfri skolskjuts: 

a) Elever i årskurs F-3 får inte ha längre gångväg mellan hem och skola än 

maximalt 2 km 

b) Elever i årskurs 4-6 får inte ha längre gångväg mellan hem och skola än 

maximalt 3 km 

c) Elever i årskurs 7-9 får inte ha längre gångväg mellan hem och skola än 

maximalt 4 km 

22) Även elev som har valt en placering i en annan av kommunens skolor än 

kommunen annars skulle ha placerat honom eller henne i kan beviljas 

kostnadsfri skolskjuts, under förutsättning att det inte blir dyrare för 

kommunen än det hade varit ifall eleven hade gått i den skola där 

kommunen hade annars placerat eleven. I Sollentuna kommun innebär detta 

att eleven ska beviljas skolskjuts, om placeringen på den skola där 

kommunen annars hade placerat honom/henne hade berättigat till kostnadsfri 

skolskjuts och om avståndsgränsen mellan hemmet och den av eleven valda 

skolan också är större än följande: 

a) Elever i årskurs F-3 får inte ha längre gångväg mellan hem och skola än 

maximalt 2 km 

b) Elever i årskurs 4-6 får inte ha längre gångväg mellan hem och skola än 

maximalt 3 km 

c) Elever i årskurs 7-9 får inte ha längre gångväg mellan hem och skola än 

maximalt 4 km 

Skolskjuts kan beviljas enligt ovanstående endast om kostnaden för den inte 

överstiger kostnaden för skolskjutsen som eleven hade beviljats om han/hon 

hade gått i den skola där Sollentuna kommun annars hade placerat eleven. 

23) Även elev som har valt en placering i en fristående skola som är belägen i 

Sollentuna kommun kan beviljas kostnadsfri skolskjuts, under förutsättning 

att det inte blir dyrare för kommunen än det hade varit ifall eleven hade gått 

i den skola där kommunen hade annars placerat eleven. I Sollentuna 

kommun innebär detta att eleven ska beviljas skolskjuts, om placeringen på 

den skola där kommunen annars hade placerat honom/henne hade berättigat 

till kostnadsfri skolskjuts och om avståndsgränsen mellan hemmet och den 

av eleven valda skolan också är större än följande: 

a) Elever i årskurs F-3 får inte ha längre gångväg mellan hem och skola än 

maximalt 2 km 
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b) Elever i årskurs 4-6 får inte ha längre gångväg mellan hem och skola än 

maximalt 3 km 

c) Elever i årskurs 7-9 får inte ha längre gångväg mellan hem och skola än 

maximalt 4 km 

Skolskjuts kan beviljas enligt ovanstående endast om kostnaden för den inte 

överstiger kostnaden för skolskjutsen som eleven hade beviljats om han/hon 

hade gått i den skola där Sollentuna kommun annars hade placerat eleven. 

 

Elever från andra kommuner som går i verksamheter belägna i Sollentuna kommun 

24) Det är elevens hemkommun som i regel fattar beslut om rätt till kostnadsfri 

skolskjuts. Om skolskjuts beviljas, är det elevens hemkommun som 

anordnar skolskjutsen och som står för kostnaden 

25) Elever från andra kommuner som går i en kommunal grundskola eller 

kommunal grundsärskola i Sollentuna kommun har rätt till kostnadsfri 

skolskjuts om eleven: 

a) har ett beslut om rätt att bli mottagen i Sollentuna kommuns verksamhet 

på grund av särskilda skäl och 

b) på grund av skolgången måste övernatta i Sollentuna. 

Observera att eleven måste uppfylla bägge dessa ovanstående kriterier för att 

denna punkt ska gälla!  

26) Rätten till kostnadsfri skolskjuts gäller då enligt samma principer som för 

elever från Sollentuna som placeras av kommunen enligt närhetsprincipen 

och elevernas relativ närhet, för resor mellan elevens tillfälliga hem i 

Sollentuna till skolan. Om eleven flyttas tillfälligt till en kommunal 

evakueringsskola i Sollentuna eller går på obligatorisk kommunal lovskola i 

Sollentuna, gäller samma principer som för elever från Sollentuna. Det är 

utbildningskontoret som fattar beslutet om rätten till kostnadsfri skolskjuts 

för elever från andra kommuner som går i kommunala grundskolor och 

kommunala grundsärskolor i Sollentuna samt som anordnar skolskjutsen, 

men det är elevens hemkommun som ska stå för kostnaden, om eleven: 

a) har ett beslut om rätt att bli mottagen i Sollentuna kommuns verksamhet 

på grund av särskilda skäl och 

b) på grund av skolgången måste övernatta i Sollentuna. 

Observera att eleven måste uppfylla bägge dessa ovanstående kriterier för att 

bestämmelserna i denna punkt ska gälla!  

 

Elever från Sollentuna kommun som går i verksamheter belägna i andra kommuner 

27) Elever som har Sollentuna kommun som hemkommun och som går i en 

kommunal eller fristående grundskola/grundsärskola i en annan kommun 

kan beviljas kostnadsfri skolskjuts av Sollentuna kommun, under 

förutsättning att det inte är dyrare för kommunen än det hade varit ifall 

eleven hade gått i den skola där kommunen hade annars placerat eleven. I 

Sollentuna kommun innebär detta att eleven ska beviljas skolskjuts, om 



   

 
   

 

Sida 7 av 12 

placeringen på den skola där kommunen annars hade placerat honom/henne 

hade berättigat till kostnadsfri skolskjuts och om avståndsgränsen mellan 

hemmet och den av eleven valda skolan också är större än följande: 

a) Elever i årskurs F-3 får inte ha längre gångväg mellan hem och skola än 

maximalt 2 km 

b) Elever i årskurs 4-6 får inte ha längre gångväg mellan hem och skola än 

maximalt 3 km 

c) Elever i årskurs 7-9 får inte ha längre gångväg mellan hem och skola än 

maximalt 4 km 

Skolskjuts kan beviljas enligt ovanstående endast om kostnaden för den inte 

överstiger kostnaden för skolskjutsen som eleven hade beviljats om han/hon 

hade gått i den skola där Sollentuna kommun annars hade placerat eleven.  

 

Om skolskjuts beviljas enligt ovanstående, är det Sollentuna kommun som 

ska anordna den och som står för kostnaden. 

 

28) Elever från Sollentuna kommun som går i en kommunal grundskola eller 

kommunal grundsärskola eller kommunal obligatorisk lovskola i andra 

kommuner har rätt till kostnadsfri skolskjuts om eleven: 

a) har ett beslut om rätt att bli mottagen i den andra kommuns verksamhet 

på grund av särskilda skäl och 

b) på grund av skolgången måste övernatta i den andra kommunen. 

Observera att eleven måste uppfylla bägge dessa ovanstående kriterier för 

att denna punkt ska gälla! 

Rätten till kostnadsfri skolskjuts gäller då enligt samma principer som för 

elever som har skolkommunen som hemkommun, för resor mellan elevens 

tillfälliga hem i skolkommunen till skolan. 

29) Det är kommunen där eleven går i skolan som fattar beslutet om rätten till 

kostnadsfri skolskjuts för elever från Sollentuna som går i kommunala 

grundskolor och kommunala grundsärskolor i andra kommuner samt som 

anordnar skolskjutsen, men det är Sollentuna kommun som ska stå för 

kostnaden om eleven: 

a) har ett beslut om rätt att bli mottagen i den andra kommuns verksamhet 

på grund av särskilda skäl och 

b) på grund av skolgången måste övernatta i den andra kommunen. 

Observera att eleven måste uppfylla bägge dessa ovanstående kriterier för 

att bestämmelserna i denna punkt ska gälla!  
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Barn och elever i behov av särskilt stöd 

30) Elever i kommunala och fristående grundsärskolor som åker kommunalt 

färdmedel har rätt till terminsbiljett, om behovet finns. Detta gäller oavsett 

färdvägens längd. Prövning görs i varje enskilt fall. 

 

En grundsärskoleelev med funktionshinder kan även beviljas kostnadsfri 

skolskjuts med skolskjutsfordon, avsett färdvägens längd, om behovet finns. 

Prövning görs i varje enskilt fall. 

31) I vissa fall kan skolskjuts beviljas där det finns LSS insatser om stöd och 

service i form av boende i familjehem eller bostad med särskild service för 

barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet, d.v.s. 

korttidshem. Detta gäller dock endast under förutsättningen att 

korttidshemmet är beläget i Sollentuna kommun. Prövning görs i varje 

enskilt fall. 

32) Förskolebarn med Sollentuna som hemkommun och som är placerad i 

kommunal specialverksamhet inom Sollentuna kommun kan i vissa fall 

beviljas resor till förskolan. Prövning görs i varje enskilt fall och är 

restriktiv. 

33) För i grundsärskoleelever med Sollentuna som hemkommun kan kostnadsfri 

skolskjuts beviljas mellan hemmet och elevens skolbarnsomsorg under lov i 

vissa fall.  Prövning görs i varje enskilt fall och är restriktivt. 

 

Skolskjuts och elevresor för gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Definition 

34) Dessa regler gäller endast för elev som har Sollentuna som hemkommun, om 

inte annat framgår. 

35) Med skolskjuts/elevresor menas huvudsakligen transport mellan en plats i 

anslutning till hemmet och skolan.  

36) Elevresor gäller endast för gymnasieelever. Skolskjuts gäller endast för 

grundsärskoleelever samt för gymnasiesärskoleelever som har 

funktionsnedsättning som beräknas vara mer än två veckor, när eleven inte 

har färdtjänst. 

37) Skolvägens längd är den närmaste gångvägen mellan hemmet och skolan 

eller korttidstillsynen. 

38) Med hemmet menas i regel elevens folkbokföringsadress om inte annat 

framgår. Med hem avses också korttidshem och bostad med särskild service. 

39) För gymnasieelever med växelvis boende, dvs. eleven bor inom intervallet 

40 till 60 % hos respektive vårdnadshavare, är det alltid bostaden där eleven 

är folkbokförd som anses vara elevens bostad när det gäller elevresor.   

40) En elev anses ha Sollentuna som hemkommun om eleven uppfyller villkoren 

för detta enligt skollagens bestämmelser. 

41) Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade förkortas till 

LSS i dessa riktlinjer. 
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Allmänt 

42) Förstört, borttappat eller stulet terminsbiljett ersätts inte av kommunen utan 

av SL:s förlustgaranti. Vårdnadshavare eller elev måste själv registrera 

kortet på SL:s hemsida för att få tillgång till förlustgarantin. SL tar beslut om 

villkoren för förlustgaranti. 

43) Det finns två typer av skolskjuts att ansöka om: 

a) Terminsbiljett 

b) Skolskjutsfordon 

44) Det finns huvudsakligen en typ av elevresa att ansöka om, dvs. en 

kostnadsfri terminsbiljett (även kallat skolkort eller SL-kort), till och med 

vårterminen det år som eleven fyller 20 år. 

45) Skolskjuts med skolskjutsfordon innebär att eleven åker schemalagda resor 

mellan hem och skola. Resorna sköts av Sollentuna kommuns upphandlade 

skolskjutsleverantörer. 

46) Om en elev har beviljats elevresor/skolskjuts och flyttar, ändrar skola eller 

något annat som rör elevresa/skolskjuts, är elevens vårdnadshavare som är 

skyldig att anmäla ändringen till kommunen, alternativt eleven själv om 

eleven är 18 år eller äldre. 

47) Varje enskilt fall om skolskjuts ska utredas innan beslut fattas. 

48) Som utgångspunkt för beslut gäller skollagen,  lagen om kommunernas 

skyldighet att svara för vissa elevresor (1991:1110), samt dessa regler. 

49) Samåkning ska tillämpas när inte kollektivtrafiken kan användas som 

färdmedel. Undantag kan dock göras för de elever som av olika skäl inte 

klarar av att åka tillsammans med andra. 

50) Vid gemensam vårdnad där båda vårdnadshavare är folkbokförda i 

Sollentuna kommun men på olika adresser gäller att gymnasiesärskoleelev 

kan beviljas skolskjuts till och från båda vårdnadshavarnas bostad, om elev 

uppfyller något av kriterierna för rätt till kostnadsfri skolskjuts. Detta gäller 

dock endast om eleven har växelvis boende. Växelvis boende anses 

föreligga när eleven bor inom intervallet 40 till 60 % hos respektive 

vårdnadshavare. 

51) Om endast en av en gymnasiesärskoleelevs vårdnadshavare är folkbokförd i 

Sollentuna kommun och eleven bor växelvis inom intervallet 40 till 60 % 

hos respektive vårdnadshavare, kan skolskjuts anordnas endast till bostaden i 

Sollentuna kommun, om den också är elevens folkbokföringsadress. Detta 

gäller dock endast under förutsättningen att eleven uppfyller något av 

kriterierna för rätten att få kostnadsfri skolskjuts. 
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Avståndsgränser 

52) Elever i kommunala och fristående gymnasiesärskolor som åker kommunalt 

färdmedel har rätt till terminsbiljett, oavsett färdvägens längd, om behovet 

finns.  

 

En gymnasiesärskoleelev med funktionshinder kan oavsett färdvägens längd 

beviljas kostnadsfri skolskjuts med skolskjutsfordon, om behovet finns, till 

skolor belägna i följande kommuner: 

a) Sollentuna  

b) Sigtuna 

c) Vallentuna 

d) Upplands-Väsby 

e) Österåker 

f) Vaxholm 

g) Solna 

h) Sundbyberg 

i) Täby 

j) Danderyd 

k) Järfälla 

l) Delar av Stockholms kommun: Södermalm, Östermalm, Norrmalm, 

Kungsholmen, Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Rinkeby-

Kista. 

 

Prövning görs i varje enskilt fall. 

 

53) En gymnasieelev har rätt till elevresa om gångvägen mellan hemmet och 

skolan är längre än sex kilometer.  

54) Elev i gymnasieskola med funktionsnedsättning som beräknas vara mer än 

två veckor kan efter särskild prövning av utbildningsnämnden beviljas 

kostnadsfri skolskjuts för tiden som funktionsnedsättningen pågår, om 

eleven har avsevärda svårigheter att ta sig mellan folkbokföringsadress och 

skolan på egen hand.  

 

Detta gäller oavsett färdvägens längd och endast i de fallen då eleven inte 

har färdtjänst. Den här typen av skolskjuts kan endast medges för elever i 

gymnasieskolor, både kommunala och fristående, som är belägna i 

Sollentuna kommun. 
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Elever från Sollentuna kommun som går i verksamheter belägna i andra kommuner 

55) Elever som har Sollentuna kommun som hemkommun, och som går i en 

kommunal eller fristående gymnasiesärskola i någon av de kommunerna i 

Stockholms län som finns i listan ovan i detta dokument under rubriken 

”Avståndsgränser”, kan beviljas kostnadsfri skolskjuts av Sollentuna 

kommun, under förutsättning att det inte innebär organisatoriska eller 

ekonomiska svårigheter för kommunen. 

 

Om skolskjuts beviljas enligt ovanstående, är det Sollentuna kommun som 

ska anordna den och som står för kostnaden. 

59) En elev med Sollentuna som hemkommun som vill gå i en gymnasieskola 

utanför Stockholms län kan beviljas ersättning för de perioder som 

undervisning pågår.  
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60) Elever från Sollentuna kommun som går i kommunala gymnasiesärskolor i 

andra kommuner har rätt till kostnadsfri skolskjuts om eleven: 

a) har ett beslut om rätt att bli mottagen i den andra kommuns verksamhet 

på grund av särskilda skäl och 

b) på grund av skolgången måste övernatta i den andra kommunen. 

Observera att eleven måste uppfylla bägge dessa ovanstående kriterier 

för att denna punkt ska gälla! 

Rätten till kostnadsfri skolskjuts gäller då enligt samma principer som för 

elever som har skolkommunen som hemkommun, för resor mellan elevens 

tillfälliga hem i skolkommunen till skolan. 

61) Det är kommunen där eleven går i skolan som fattar beslutet om rätten till 

kostnadsfri skolskjuts för elever från Sollentuna som går i kommunala 

gymnasiesärskolor i andra kommuner samt som anordnar skolskjutsen, men 

det är Sollentuna kommun som ska stå för kostnaden om eleven: 

a) har ett beslut om rätt att bli mottagen i den andra kommuns verksamhet 

på grund av särskilda skäl och 

b) på grund av skolgången måste övernatta i den andra kommunen. 

Observera att eleven måste uppfylla bägge dessa ovanstående kriterier för 

att bestämmelserna i denna punkt ska gälla! 


