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1 Sammanfattning 
KPMG har av Krokoms kommuns revisorer fått i uppdrag att granska rutinerna kring 
kommunens skolskjutsar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. Syftet med 
granskningen är att bedöma om barn- och utbildningsnämnden har en tillräcklig 
uppföljning och kontroll av skolskjutsar både vad gäller kostnad och kvalitet. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att handläggningen av 
skolskjutsarna sker enligt gällande regelverk men att barn- och utbildningsnämnden inte 
har en tillräcklig uppföljning och kontroll av skolskjutsar.  
Inledningsvis kan vi konstatera att nämnden har antagit ett skolskjutsreglemente. 
Därutöver finns anvisningar på kommunens hemsida. Vår bedömning är att både 
reglemente och anvisningar följer lag och förordning. Vi saknar dock skriftliga rutiner för 
avvikelser, tillbud och olyckor kopplat till skolskjutsarna, Vi anser att detta bör finnas på 
respektive skolenhet för att minska sårbarheten vid personal- och chaufförsförändringar.  

Vår bedömning är att skolskjutssamordnaren arbetar efter fastställda rutiner och gör 
erforderliga kontroller av inkomna ansökningar. Vi bedömer att delegationsbesluten är 
redovisade till nämnden enligt vad delegationsordningen stipulerar.  Vi konstaterar 
vidare att de fem kontrollade skolskjutsbesluten följer aktuella riktlinjer och vår 
bedömning är således att skolskjutsansökningar hanteras och beviljas i enlighet med 
aktuella riktlinjer.  

I enlighet med det upprättade samverkansavtalet så sköter regionala 
kollektivtrafikmyndigheten (RKM) och Länstrafiken både upphandling, fakturering och 
uppföljning av avtalen med entreprenörerna. Vi kan dock inte se några spår av 
information kopplat till uppföljning av skolskjutsar avseende tid, kvalitet och pris i 
nämndens protokoll. Då nämnden är ansvarig för skolskjutsarna - även om utförandet 
överlåtits till annan part - anser vi att nämnden, som ett led i arbetet med intern styrning 
och kontroll, bör säkerställa regelbunden uppföljning/redovisning av skolskjutsarnas 
genomförande samt att detta blir synligt i nämndens protokoll.  

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi barn- och utbildningsnämnden att 

— ta fram skriftliga rutiner för avvikelser, tillbud och olyckor kopplat till skolskjutsarna. 
Vi anser att detta bör finnas på respektive skolenhet för att minska sårbarheten vid 
personal- och chaufförsförändringar. 

— som ett led i arbetet med intern styrning och kontroll, säkerställa regelbunden 
uppföljning/redovisning av skolskjutsarnas genomförande samt att synliggöra detta i 
nämndens protokoll. 
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2 Bakgrund 
Vi har av Krokoms kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt över nämnder och bolag. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 

Kommunerna har skyldighet att anordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med 
hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevernas funktionshinder eller någon 
annan särskild omständighet. Kommunens kostnader för skolskjuts uppgår årligen till 
stora summor. Det är därför av stor vikt att nämnden har tillräcklig uppföljning och kontroll 
av området. 

Med anledning av ovanstående drar kommunens revisorer slutsatsen i sin riskanalys, 
att kommunens arbete med skolskjutsar behöver granskas. 

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om barn- och 
utbildningsnämnden har en tillräcklig uppföljning och kontroll av skolskjutsar både vad 
gäller kostnad och kvalitet.  

Följande revisionsfrågor har legat till grund för granskningen: 

 • Har nämnden antagit reglemente/rutiner/riktlinjer för skolskjuts och är dessa i 
enlighet med gällande lagstiftning?  

• Har nämnden rutiner för kontroll som säkerställer att handläggarna har aktuella 
uppgifter för att kunna bedöma vilka elever som är berättigade till skolskjutsar och att 
skolskjutsar beviljas i enlighet med aktuella riktlinjer och avtal?  

• Har nämnden rutiner för kontroll som säkerställer att skolskjutsar genomförs i enlighet 
med gällande avtal både vad gäller tid, kvalitet och pris? 

Granskningen omfattar barn- och utbildningsnämnden och avser grundskolan.  

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Skollagen 

— Tillämpbara interna regelverk och policys 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 
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— Dokumentstudier av barn- och utbildningsnämndens protokoll, nämndens 
delegationsordning, reglemente, riktlinjer/anvisningar samt delegationsbeslut.  

— Intervjuer har genomförts med två skolskjutssamordnare.  

— Stickprov av fem delegationsbeslut gällande ansökningar av skolskjuts.   
 

Rapporten är faktakontrollerad av skolskjutssamordnare. 
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3 Resultat av granskningen 
Alla barn och ungdomar mellan 6 och 19 år som är folkbokförda i Krokoms kommun får 
ett ungdomskort av kommunen. Kortet ger eleven möjlighet att resa gratis. 
Ungdomskortet gäller året runt och för ett obegränsat antal resor med länstrafiken i 
Jämtland inklusive stadsbussarna i Östersund samt med Norrtåg inom länet. 
Länstrafiken skickar automatiskt ut ungdomskortet i januari det år barnet fyller 6 år 
tillsammans med information om kortet. 

3.1 Styrande och stödjande dokument 
Lagstiftning, Skolskjuts  

Rätten till skolskjuts regleras i skollagen (2010:800, 2017:1115)1. För ytterligare 
dokument som berör skolskjutsar, se bilaga 1. Kostnadsfri skolskjuts är en rättighet för 
elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola som går i den 
skolenhet där kommunen placerat dem och som uppfyller skollagens förutsättningar för 
att beviljas skolskjuts. När skolskjutsbehovet bedöms ska hänsyn tas till färdvägens 
längd, trafikförhållanden, eventuell funktionsnedsättning eller annan särskild 
omständighet. 

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 grundskola 
med stöd av 25-27 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska 
svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. 

Utgångspunkten för elevens rätt till skolskjuts är som huvudregel 
folkbokföringsadressen. I vissa fall vid gemensam vårdnad anses eleven ha två 
bostadsadresser. Dessa fall benämns växelvis boende. Om förutsättningar för växelvis 
boende är uppfyllda ska en bedömning av elevens rätt till skolskjuts göras med 
utgångspunkt i elevens båda bostadsadresser.  

Det står kommunen fritt att organisera skolskjutsverksamheten på lämpligt sätt. Det finns 
inget hinder att mot att elever hänvisas till särskilda uppsamlingsplatser i hemmet 
respektive skolans närhet. Kommunen har frihet att i viss utsträckning samordna 
transporter trots att det kan leda till väntetider för vissa elever. Kommunen har möjlighet 
att lägga upp sina skolskjutslinjer och skolskjutstider på ett lämpligt sätt. 

 

 
1 Skollagen 9 kap 15b§, 15c § samt 21a § reglerar skolskjuts för elev i förskoleklass. Skollagen 10 kap 32 

§, 33 samt 40 § reglerar skolskjuts för elev i grundskolan.  
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Skolskjutsreglemente för Jämtlands län 

Barn- och utbildningssamordnare på Region Jämtland Härjedalen samt projektledare på 
Länstrafiken har i samråd med kommunerna tagit fram ett skolskjutsreglemente för 
Jämtlands län. Syftet med ett gemensamt reglemente är att möjliggöra en likvärdig 
bedömning oberoende var i länet eleven bor och därmed skapa en ökad rättssäkerhet. 
Dokumentet har förankrats hos varje enskild kommun2 samt Jämtlands 
gymnasieförbund. Riktlinjer har därefter arbetas fram i varje enskild kommun. På initiativ 
av barn och utbildning Jämtlands län -följs dokumentet upp och revideras vid behov.  
Barn och utbildning omfattar samordning och utvecklingsarbete inom barn och 
utbildningsområdet från förskola, grundskola och gymnasieskola för Jämtlands läns 
kommuner tillsammans med Region Jämtland Härjedalen. 

Elever i förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasiesärskola som går i den 
skolenhet där kommunen har placerat dem har enligt reglementet rätt till skolskjuts om 
avståndet mellan bostaden och skolan överstiger 2 km för elev i skolår F-3, 3 km för 
elever i skolår 4-6 och 4 km för elever i skolår 7-9. Elever som bor i ett, av kommunen 
definierat, sammanhållet bostadsområde kan behandlas lika vid bedömning av rätt till 
skolskjuts. Kommunen strävar efter att minimera väntetider i samband med skolskjuts. 
Väntetiden på skolan före skolstart och vid hemresa bör inte överstiga 5 timmar per 
vecka. De första 15 minuterna innan första lektionens början och efter sista lektionens 
slut räknas inte som väntetid. Bedömning av trafikförhållandena utifrån skollagen görs 
enligt reglementet av skolskjutsansvarig, med stöd av trafikplanerare. Bedömning görs 
utifrån om det föreligger någon form av förhöjd riskbild mot vad generellt är godtagbar 
trafikmiljö för en elev.  I vissa situationer kan enligt reglementet bedömningen av 
trafikförhållandena innebära att dessa inte är godtagbara under del av skolåret till följd 
av mörker och snö. Vinterskolskjuts kan beviljas för perioden vecka 45 fram till vecka 13.  

Vid funktionsnedsättning skall, enligt reglementet, en individuell bedömning göras av 
huruvida funktionsnedsättningen påverkar elevens möjligheter att ta sig till skolan på 
egen hand. Detta gäller både fysiska och psykiska funktionsnedsättningar Skolskjuts kan 
beviljas om en elev har en funktionsnedsättning med beräknad varaktighet på mer än 12 
veckor som gör att eleven har svårt att själv ta sig till och från skolan. Vid tillfällig 
funktionsnedsättning ansvarar vårdnadshavare för eventuell skolskjuts.  

För elev i årskurs F-9, som uppfyller avståndskriterierna till anvisad skola, skall 
vårdnadshavare anmäla behov av skolskjuts, enligt anvisning på kommunens hemsida, 
inför varje nytt läsår. Ansökan om skolskjuts på grund av trafikförhållande, 
funktionsnedsättning, växelvis boende eller annan särskild omständighet, görs av 

 
2 Barn- och utbildningsnämnden, Krokoms kommun, 2019-12-03 11§. 
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elevens vårdnadshavare på särskild blankett som finns att hämta på respektive 
kommuns hemsida.  

Reglementet utgör enligt punkt 11 i reglementet, tillämpningsföreskrifter till gällande 
lagregler om skolskjuts. Om reglementet i något avseende strider mot lagregler eller mot 
fastställd tolkning av skolskjutsbestämmelserna skall reglementet inte tillämpas i dessa 
delar. Om det på grund av särskilda skäl skulle framstå som orimligt att tillämpa gällande 
reglemente på sätt som föreskrivs i ett enskilt ärende skall ärendet tas upp till behandling 
i respektive kommuns nämnd/utskott och kan då i det enskilda fallet besluta om annan 
tillämpning av reglementet. 

Kommunens beslut om skolskjuts kan, enligt reglementet, överklagas som 
förvaltningsbesvär. Förvaltningsbesvär innebär att såväl beslutets laglighet som dess 
lämplighet prövas. Förvaltningsdomstolen har därmed rätt att upphäva och ändra beslut 
fattat av kommunen. Samtliga kommuner i Jämtlands län lyder under Förvaltningsrätten 
i Härnösand. 

Uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik 

Region Jämtland Härjedalen och kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Ragunda, 
Krokom, Strömsund, Östersund och Åre har tecknat ett uppdragsavtal om samordning 
av särskild kollektivtrafik och anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län. Region 
Jämtland Härjedalen i egenskap av regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) har givit 
Länstrafiken i Jämtlands län AB uppdraget att utföra upphandling och samordning av 
skolskjutsar och av skolskjutsar och allmän kollektivtrafik. Respektive kommun beviljar 
skolskjutsar medan planering, enligt uppdragsavtalet, ska göras elektroniskt i 
gemensamt planeringsprogram. Länstrafiken planerar skolskjutsar utifrån allmän 
kollektivtrafik och tillgängliga fordon. Syftet med denna hantering är enligt 
uppdragsavtalet att möjliggöra en optimal och effektiv planering av skolskjutsar.  

Vidare ska varje kommun enligt uppdragsavtalet utse en kontaktperson för de 
skolskjutsar som omfattas. Kontaktpersonen ska bland annat meddela Länstrafiken 
kontinuerligt förändringar av barnantal och fordon som påverkar skolskjutsbehovet samt 
hålla kontakt med Länstrafiken i frågor som drift-, kvalitets-, utrednings- och ekonomiska 
frågor gällande skolskjutsarna. Vid stora förändringar som kan komma att påverka den 
allmänna kollektivtrafiken ska enligt uppdragsavtalet förändringen aviseras av 
kommunen senast i april året innan det läsår förändringen avser. Enligt uppdragsavtalet 
håller Länstrafiken kontakten med trafikutövaren beträffande planering, förändringar, 
kvalitet i utförandet med mera. Vidare upprättar Länstrafiken enligt uppdragsavtalet en 
produktionsberäkning för kommunens skolskjutsar och sköter utbetalningar, 
faktureringar till kommunen samt redovisningar. 
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Riktlinje skolskjuts, Krokoms kommun 

På Krokoms kommuns hemsida3 finns anvisningar gällande anmälan/ansökan om 
skolskjuts vilket för läsåret 2022/2023 skulle lämnas in senast den 31 mars. Ansökan 
ska enligt hemsidan göras inför varje nytt år om barnet har långt avstånd till skolan eller 
om man vill ansöka om dispens. Avståndskriterierna följer av punkt 4 Ålder och avstånd 
i reglementet; 

• 2 km för elev i skolår F-3 

• 3 km för elev i skolår 4-6 

• 4 km för elev i skolår 7-9 

och avser avståndet mellan bostad och skola. Respektive kommun avgör vilket 
mätverktyg som ska användas vid avståndsmätning. 

Förutsättningar för dispens uppges vara särskilda trafikförhållanden, 
funktionsnedsättning (dokumenterad), växelvis boende eller annan omständighet 
(exempelvis vald skola). Vidare finns information om skolornas ramtider som visar start- 
och sluttider för samtliga klasser. Alla skolskjutsar organiseras efter ramtiderna. Det 
innebär att det inte görs någon anpassning till sovmorgnar eller håltimmar.  

Övriga riktlinjer/anvisningar 

Vi har inte tagit del av några skriftliga rutiner för avvikelser och/eller tillbud/olyckor 
kopplat till skolskjutsarna. Enligt skolskjutssamordnaren saknar kommunen aktuell rutin.  
Då chaufförerna känner till både skolor och elever då de varit verksamma under lång tid 
har detta enligt skolskjutssamordnaren medfört att det inte funnits behov av rutiner för 
avvikelser och/eller tillbud/olyckor. Det har enligt vad skolskjutssamordnaren kan minnas 
inte skett några olyckor och endast inträffat enstaka avvikelse där åtgärder krävts under 
senare år och då har informationsspridning fungerat. Utföraren Taxi Glesbygd har en 
krishanteringsplan som enligt uppgifts använts tidigare.   

3.1.1 Bedömning 

Vi kan konstatera att nämnden har antagit ett skolskjutsreglemente, som tagits fram på 
uppdrag av Barn- och utbildning Jämtlands län. Därutöver finns anvisningar på 
kommunens hemsida. Vår bedömning är att både reglemente och anvisningar följer lag 
och förordning.  
Även om informationsspridning vid avvikelser enligt skolskjutssamordnarna har fungerat 
till dags datum så anser vi att det, för att minska sårbarheten, bör finnas skriftliga rutiner 
för avvikelser, tillbud och olyckor kopplat till skolskjutsarna på respektive skolenhet.   

 
3 https://www.krokom.se/forskola-och-skola/grundskola/skolskjuts-och-busskort.html 
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3.2 Ansökan och beslut  
För elev i årskurs F-9, som uppfyller avståndskriterierna till anvisad skola, ska 
vårdnadshavare anmäla behov av skolskjuts, enligt anvisning på kommunens hemsida, 
inför varje nytt läsår. Det gäller även om eleven kan nyttja ungdomskortet på ordinarie 
linjetrafik. Om skolskjuts önskas på grund av trafikförhållande, funktionsnedsättning, 
växelvis boende eller annan särskild omständighet, ska en ansökan göras av elevens 
vårdnadshavare i första hand via e-tjänsten men särskild blankett som finns att hämta 
på respektive kommuns hemsida för de vårdnadshavare som till exempel saknar bank-
id. Anmälan/ansökan om skolskjuts ska ske senast 31 mars för att skjutsarna ska kunna 
planeras och dimensioneras. Skolskjuts beviljas inte till eller från skolbarnomsorg eller 
fritidshem. Skolskjuts utförs i första hand med ordinarie linjetrafik (Länstrafiken). 
Skolskjutssamordnaren granskar och bedömer varje ansökan. Avstånd kontrolleras med 
hjälp av digitalt program, och som stöd för hur trafiksituationer ska bedömas används 
tidigare domar samt skolskjutshandboken4. Kontroll av folkbokföringsadress genomförs. 
Individuella bedömningar genomförs för varje ansökan innan beslut fattas.  

Beslut om skolskjuts är, enligt barn- och utbildningsnämndens delegationsreglemente5  
8.3, delegerat till Skolskjutssamordnare. Beslut som delegat fattat på delegation fattas 
på nämndens vägnar men det ska framgå att beslutet fattats på delegation. Beslutet ska 
undertecknas av delegaten. Alla beslut som har fattats med stöd av delegering ska enligt 
delegationsreglementet förtecknas. Förteckningen ska, om ej annat beslutats, 
månatligen inges till nämndens sekreterare för anmälan vid nästkommande 
nämndsammanträde. Förteckningen ska innehålla sådana upplysningar som varit viktiga 
för beslutet. Av kommunallagen 6 kap 6 § framgår att det är nämndens skyldighet att ha 
tillräcklig kontroll över de beslut som fattas på delegation. 

Enligt Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2022-05-10 § 45 anmäls 
delegationsbeslut fattade av skolskjutshandläggaren för perioden 2022-02-10 till och 
med 2022-04-17. Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen som 
förtecknats i Sammanställning delegationsbeslut 3, se bilaga 2. 

  

 
4 Skolskjutshandboken -Trygga, säkra, och kostnadseffektiva elevresor, Sveriges kommuner och 

regioner,2014-09-11. ISBN:978-91-7585-135-8.  
5 Delegationsreglemente för barn- och utbildningsnämnden, antaget 2018-12-04, reviderat 2022-02-22.  
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3.2.1 Stickprov 

Fem ansökningar om skolskjuts inlämnade 2022 har valts ut för kontroll.  

Beslut 1 daterat 2022-01-25 referens 3188 

Ansökan av skolskjuts på grund av trafikförhållanden.  

Eleven går i anvisad skola, bor hos vårdnadshavarna som är folkbokförda i kommunen. 
Eleven uppfyller avståndskravet för skolskjuts och skolskjuts beviljas med ordinarie 
linjetrafik en resväg samt med annan lösning den andra resvägen. Information om hur 
beslut kan överklagas lämnas.  

Beslut 2 daterat 2022-02-01 referens 3217 

Ansökan av skolskjuts.   

Eleven går i anvisad skola, bor hos vårdnadshavarna som är folkbokförda i kommunen. 
Skolskjuts utförs av ordinarie linjetrafik. Information om hur beslut kan överklagas 
lämnas.  

Beslut 3 daterat 2022-02-02 referens 3186 

Ansökan av skolskjuts på grund av trafikförhållanden.  

Eleven går i anvisad skola, bor hos vårdnadshavarna som är folkbokförda i kommunen. 
Eleven uppfyller avståndskravet för skolskjuts och skolskjuts beviljas med särskild 
upphandlad transport på morgonen. Eleven går på fritids på eftermiddagarna och 
skolskjuts beviljas ej till skolbarnomsorg eller fritidshem. Information om hur beslut kan 
överklagas lämnas.  

Beslut 4 daterat 2022-02-02 referens 3251 

Ansökan av skolskjuts på grund av trafikförhållanden.  

Eleven går i anvisad skola, bor hos vårdnadshavarna som är folkbokförda i kommunen. 
Eleven uppfyller avståndskravet för skolskjuts och skolskjuts beviljas med särskild 
upphandlad transport. Information om hur beslut kan överklagas lämnas.  

Beslut 5 daterat 2022-02-04 referens 3189 

Ansökan av skolskjuts på grund av trafikförhållanden.  

Eleven går i anvisad skola, bor hos vårdnadshavarna som är folkbokförda i kommunen. 
Eleven uppfyller avståndskravet för skolskjuts och skolskjuts beviljas med ordinarie 
linjetrafik en resväg samt med annan lösning den andra resvägen. Information om hur 
beslut kan överklagas lämnas.  
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3.2.2 Bedömning 

Vår bedömning är att skolskjutssamordnaren arbetar efter fastställda rutiner och gör 
erforderliga kontroller av inkomna ansökningar. Digitala hjälpmedel används. Vi anser 
att delegationsbesluten är redovisade till nämnden enligt vad delegationsordningen 
stipulerar.  Vi konstaterar vidare att de fem kontrollade besluten följer aktuella riktlinjer 
och vår bedömning är således att skolskjutsar beviljas i enlighet med aktuella riktlinjer.  

3.3 Uppföljning 
Enligt skolskjutssamordnaren sköter RKM och Länstrafiken både upphandling, 
fakturering och uppföljningen av avtalen med entreprenörerna. Nämnden får enligt 
skolskjutssamordaren information varje höst, vanligtvis i oktober/november och vid något 
tillfälle även under vårterminen, gällande skolskjutsstatistik samt förändringar gällande 
avtal inför läsåret.  Skolskjutssamordaren känner inte till några skriftliga rutiner för 
avvikelser och/eller olyckor däremot känner chaufförerna till både skolor och elever vilket 
har medfört att det inte har upplevts funnits behov av rutiner för avvikelser och/eller 
olyckor.  

3.3.1 Bedömning 

I enlighet med det upprättade samverkansavtalet så sköter RKM och Länstrafiken både 
upphandling, fakturering och uppföljning av avtalen med entreprenörerna. Vi kan inte se 
några spår av information kopplat till uppföljning av skolskjutsar avseende tid, kvalitet 
och pris i nämndens protokoll. Då nämnden är ansvarig för skolskjutsarna även om 
utförandet överlåtits till annan part anser vi att nämnden som ett led i arbetet med intern 
styrning och kontroll säkerställer regelbunden uppföljning/redovisning av skolskjutsarnas 
genomförande samt att detta blir synligt i nämndens protokoll.  
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4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att handläggningen av 
skolskjutsarna sker enligt gällande regelverk men att barn- och utbildningsnämnden inte 
har en tillräcklig uppföljning och kontroll av skolskjutsar.  
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi barn- och utbildningsnämnden att 

— ta fram skriftliga rutiner för avvikelser, tillbud och olyckor kopplat till skolskjutsarna. 
Vi anser att detta bör finnas på respektive skolenhet för att minska sårbarheten vid 
personal- och chaufförsförändringar. 

— som ett led i arbetet med intern styrning och kontroll, säkerställa regelbunden 
uppföljning/redovisning av skolskjutsarnas genomförande samt att synliggöra detta i 
nämndens protokoll. 

 

 

Datum som ovan 

KPMG AB 

Eva Henriksson 
Certifierad kommunal revisor 
 

 

Mikael Lindberg 
Certifierad kommunal revisor tillika kundansvarig 
 
 
 
 
Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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A Bilaga 1 
Föräldrabalken, SFS 1948:381, beskriver bland annat föräldrars ansvar.  

Skolskjutsförordningen SFS 1970:340, anger regler och ansvar för de särskilt 
anordnade skolskjutsarna.  

Trafikverkets föreskrifter om skolskjutsning, TSVFS 1988:17, anger vad som ska 
beaktas när det gäller planering och anordnande av skolskjutsning.  

Lag om kommunens ansvar för gymnasieelevers dagliga resor till och från skolan, SFS 
1991:1110, anger kommunens ansvar för gymnasieelevernas dagliga resor till och från 
skolan.  

Förordning om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor, SFS 1991:1120, 
kompletterande bestämmelser till Lag om kommunens ansvar för gymnasieelevers 
dagliga resor till och från skolan.  

Förordning om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan, SFS 
1995:667, anger vilka kostnader som är bidragsberättigade för funktionshindrade. 
Kompletterande bestämmelser till Lag om kommunens ansvar för gymnasieelevers 
dagliga resor till och från skolan. 

Föreskrifter om användning av bilbälten och särskilda skyddsanordningar för barn, 
TSFS 2014:52, anger hur bilbälten och skyddsanordningar ska användas.  

Lag om kollektivtrafik, SFS 2010:1065, reglerar ansvaret för den regionala 
kollektivtrafiken och hur verksamheten ska organiseras.  
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B Bilaga 2 
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