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Principbeslut gällande grund-grundsär-gymnasiesärelever som 
väljer skola i annan kommun. . 

Enligt tidigare skollag var kommunen~skyldig att anordna skolskjuts till skolor inom 
kommunen. för elever som uppfyllde kraven i kommunens riktlinjer för rätten till 
skolskjuts. 
Ny skollag trädde i kraft 2011-07-30. Hemkommunen är nu 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. 

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i annan skola än där kommunen 
annars skulle h~ placerat dem (anYisad skola), i en ffiskala 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§). 
Sala kommuns riktlinjer slår fast: 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 skol~, om ekonomiska 
eller organisatoriska svårigheter inte uppkommer, såsom ändring av befintlig 
transportrutt eller anordnande av ny transport. Fri skolskjuts ska beviljas, trots att 
eleven väljer att gå i annan skola än där kommunen annars skulle ha placerat eleven 
i, eller om eleven går i annan kommuns skola, om eleven kan åka med befintlig 
skoltransport i form av buss, som ändå passerar en plats där eleven kan stiga på 
bussen och som på sin ordinarie rutt passerar elevens skola och ekonomiska eller 
organisatoriska svårigheter inte uppkommer. 

Inom kommunen reser barn som är beviljade skolskjuts entreprenadskjuts eller 
med linjebuss till skolan. Kommunkort grundskola kostar 3900 kr för läsåret 2012-
2013. Vid resa till annan kommun i eller utanför Västmanlands län krävs länskort till 
kostnaden 8515 kr för läsåret 2012-2013. Bedömningen av om anordnandet av 
skolskjuts i dessa faH kan få ekonomiska eiler organisatoriska svårigheter för 
kommunen ska göras utifrån vilken skyldighet kommunen skulle ha haft om eleven 
hade valt att gå i den skola som han eller hon skulle ha placerats i. l de här fallen går 
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det inte att överklaga besluten annat än genom laglighetsprövning enligt 
kommunallagen. 

Beslutet är principiellt gällande tolkning av begreppet "utan organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter" som grund för rätten till skolskjuts vid utbyte av 
kommunkort tilllänskort, vid val av skola i annan kommun/län. 

Ledningsutskottet föreslås besluta 

att rätten till skolskjuts föreligger inte, då utbyte av kommunkort grundskola till 
länskort krävs för genomförande av resan. 
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