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Planering- och utveckling

Skolskjutskonsekvenser vid val av annan skola än den av
kommunen anvisade.
Vårdnadshavare som vill välja annan skola än den kommunen anvisar, har möjlighet
att välja skola såvida det finns plats, och inga betydande organisatoriska svårigheter
uppstår.
Hemkommunen är enligt SL 10 kap. 32§ 1 st. och 11 kap 31§ 1 st. skyldig att ordna
kostnadsfri skolskjuts i grund- grundsärskolan och gymnasiesärskola från en plats i
anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om
det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Kommunen ska själv
bestämma vilka avståndsregler som ska gälla. Det är den närmaste gång- eller
cykelvägen som mäts.
Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i annan skola än där
kommunen annars skulle ha placerat dem (anvisad skola), i en friskola eller
som går i annan kommuns skola, utom i de fall då skolskjuts kan anordnas
utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter (SL 10 kap. 32 § 2 st. och
40 § och 11 kap. 31 § 2 st. och 39§).
I Riktlinjer för handläggning av särskild kollektivtrafik i Sala kommun
KSF 2012-03-27 står:
Elev som är folkbokförd inom Sala kommun kan få fri skolskjuts trots att eleven
väljer att gå i annan skola än där kommunen annars skulle ha placerat eleven i eller
som går i annan kommuns skola, om ekonomiska eller organisatoriska svårigheter
inte uppkommer, såsom ändring av befintlig transportrutt eller anordnande av ny
transport.
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Slutsats: En elev har rätt att välja annan skola än den kommunen anvisat, men
frånsäger sig då rätten till skolskjuts om det för kommunen medför
ekonomiska eller organisatoriska svårigheten.
Vid särskild prövning av skolskjuts vid val av annan skola än anvisad, kan skolskjuts
beviljas med redan befintlig skoltransport om det finns och utrymme medger det.
Rätten till skolskjuts upphör när förhållandena ändras ex. transportrutt förändras/
tas bort, eller inte rymmer fler barn än beviljade för skolans upptagningsområde.
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Har tagit del av konsekvenserna vid val av annan skola än anvisad, gällande att inte
har rätten till skolskjuts..

Elevens namn

Personnummer

Vald skola

Tilldelad skola

Intygar att ha tagit del av ovanstående.

Ort och datum

Förälders/vårdnadshavare
underskrift

Blanketten skickas till

Förälders/vårdnadshavare
underskrift
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