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SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER  
FÖR ELEVER PÅ GYMNASIESÄRSKOLAN 
 
 
Busskort 
Avståndsbestämmelser  
Generellt gäller att elev har rätt till skolskjuts om avståndet mellan skola 
och hem överstiger 6 km och andra hänsyn inte behöver tas utifrån, tra-
fikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller annan särskild om-
ständighet. 
 
Ansökan skickas in för årskurs 1. Beviljad ansökan gäller för hela sin  
gymnasietid. Ansökan behöver inte skickas in för åk,2,3,4. 
 
 
Bussträning  
Elever som beviljats skolskjuts med taxi och där rektor i samråd med 
personal som arbetar med eleven, bedömer att eleven ska kunna åka 
buss kommer eleven om så behövs, att tränas i detta. Detta ska ses som 
en träning för vuxenlivet efter det att skolan avslutats. Detta kan leda 
fram till att beslut om beviljad taxi kan komma att omprövas. 
 
 
Taxi 
Elev som är beviljad taxi ansöker för hela sin gymnasietid. Ansökan  
behöver inte skickas in för åk,2,3,4. 
 
Inför varje nytt läsår ska en ny blankett om skolskjutstider lämnas in.  
Bokning till taxi görs utifrån de uppgifter som står på blanketten med  
reservation för ändringar dels pga. samåkning. 
 
Beslut av ansökan kan komma att omprövas beroende på att det är en 
individuell bedömning.  
 
 
Växelvis boende 
En elev som bor växelvis hos sina vårdnadshavare i samma kommun kan 
ha rätt till skolskjuts från båda bostadsadresserna inom Trollhättan och  
Vänersborg till skolan och tillbaka, oavsett vilken av dessa adresser som 
eleven är folkbokförd på. 
 
Om eleven går i skolan i sin hemkommun men bor växelvis i en annan 
kommun har eleven däremot inte rätt till skolskjuts mellan skolan och 
hemmet i den andra kommunen. 
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För elever i gymnasiesärskolan gör rektor med ansvar för gymnasie- 
särskolan en individuell bedömning av elevens behov av skolskjuts.  
Skolskjutsberättigade elever i gymnasiesärskolan beviljas två resor per 
dag mellan hemmet, i anslutning till skoldagens början och slut.  
Till hemmet räknas också korttidshem eller motsvarande.  
 
 
Vårdnadshavares ansvar  
Vårdnadshavaren har ansvaret för eleven på dennes väg från hemmet till 
skolan eller skolskjutshållplatsen. Om eleven missat skolskjutsen har 
vårdnadshavaren ansvar för att eleven kommer till skolan. 
 
Det åligger vårdnadshavaren/myndig elev eleven själv, att avbeställa 
taxin. Ej avbokade resor kan komma att faktureras. Kunskapsförbundet 
Väst kan då debitera en kostnad på 150 kronor Faktura skickas hem. 
 
Om eleven ej längre är i behov av skolskjuts vänligen meddela skolan. 
 
 
 
Rätten till skolskjuts för elev på gymnasiesärskolan styrs av skollagen  
19 kap 20-21§ 
 
Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om det behövs 
på grund av färdvägens längd, trafikförhållandena, en funktionsnedsätt-
ning hos eleven eller någon annan särskild omständighet. Alla dessa för-
utsättningar ska prövas individuellt i varje enskilt fall. 
 
 Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet 
än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en 
annan kommuns gymnasiesärskola med stöd av 13 eller 14 §§. I de fall då 
det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kom-
munen även anordna skolskjuts i dessa fall. 
 
 
 
 
 


