
 

Information om särskild skolskjuts 

i Svedala kommun 
Det ska vara enkelt och tryggt att resa med skolskjuts 
och lätt att förstå hur det fungerar. Därför har vi 
samlat sådant som är bra att veta om särskild 
skolskjuts i den här broschyren. 

Vi ger dig svar på frågor som kan uppstå innan, 
under och efter resan. 

Föräldraansvar 

Vårdnadshavare ansvarar för att eleven förbereds för att klara 
sin skolväg på bästa sätt och även att det kan klara av att åka 
kollektivtrafik när det är aktuellt. 

Vårdnadshavare avbokar resor vid sjukdom eller annan tillfällig 
frånvaro. Om resan avbokas på morgonen förutsätts att eleven 
inte heller ska åka hem från skolan. Hemresan avbokas 
automatiskt. 

Om eleven missar skolskjutsen är det vårdnadshavares ansvar 
att barnet kommer till och från skolan. 

Om eleven blir sjuk under dagen och måste åka hem är det 
vårdnadshavares ansvar att hämta, det går inte att boka om 
skolskjuts. 

Om elevens specifika behov ändras under läsåret, meddelar 
vårdnadshavare skoltaxibolaget. 

Kontakt 

Avbeställning av särskild skolskjuts sker genom att skicka ett 
mail till skoltaxi@vellingetaxi.se eller ringa 040-40 00 82 

Om skolskjutsen är försenad mer än 15 minuter kontaktas
skolskjutsbolaget på ovanstående telefonnummer. 

https://www.svedala.se/bo/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/skolresor-skolskjuts/
https://www.svedala.se/bo/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/skolresor-skolskjuts/


Vad är särskild skolskjuts? 

Särskild skolskjuts är daglig transport av elever i behov av särskilt 
stöd och gäller mellan hemadressen och hänvisad skola. 
Skolskjuts sker huvudsakligen med upphandlade skolskjutsfordon, 
skoltaxi. Under vissa förhållanden kan särskild skolskjuts erbjudas 
med allmän kollektivtrafik. 

Rätt till särskild skolskjuts 

En elev i behov av särskilt stöd kan i vissa fall ha rätt till särskild 
skolskjuts på grund av funktionsnedsättning, placering i 
grundsärskola eller specialskola. 

Rätten till särskild skolskjuts gäller inte i gymnasiet med undantag 
för gymnasiesärskolan. 

Skolskjuts anordnas endast i direkt anslutning till skoldagens 
början och slut. Transport till och från fritidshem är inte skolskjuts. 
Här kan vårdnadshavare istället ansöka om färdtjänst. 

Boende på korttidsboende i kommunen enligt LSS är att likställa 
med hemadress 

Hur ansöker jag om särskild skolskjuts 

Särskild skolskjuts ansöker vårdnadshavarna om på särskild 
blankett. Beslut tas på delegation av chefen för Barn- och 
elevhälsan. Mer information finns på kommunens hemsida. 

Ansökan sker varje nytt läsår. 

Särskild skolskjuts, på vilket sätt? 

Särskild skolskjuts ska inte betraktas som enstaka resor utan som 
ett antal fastställda rutter med en tidtabell som anger ungefärliga 
avgångstider. Avgångstiderna till skolan är anpassade till 
undervisningen så att eleverna anländer till skolan varje dag innan 
skolan startar. 

Samordning av resorna sker även vid hemfärd, det kan därför 
innebära att vissa elever får en väntetid på skolan efter skolans 
slut.  

Elever som går i högstadiet, årskurs 7 - 9, får oftast terminskort 
och åker med allmänna kommunikationer. Skoltaxi kan beviljas 
från hemmet till närmsta kollektivtrafik. Resan med kollektivtrafik 
ska inte överstiga 90 minuter enkel resa. 

Undantag kan beviljas om det finns särskilda skäl. 

Ledsagare kan medfölja skolskjuts, om elevens tillstånd kräver det. 

Andra passagerare kan ej medfölja skoltaxin. Rullstol eller andra 
hjälpmedel kan medfölja, men måste vara anmält i god tid till 
taxibolaget. 

Ansvar under resan med skoltaxi. 

Under resan är det taxibolaget och föraren som ansvarar för 
eleverna. Eleverna ska använda bilbälte och bilkudde enligt 
förarens instruktion. Vårdnadshavare/skolpersonal ansvarar för 
eleven till dess att eleven sitter i bilen. 


