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Skolskjuts vid växelvis boende 
I början av december 2002 meddelade Regeringsrätten en dom om skolskjuts vid så 
kallat växelvis boende. Domen innebär en utvidgad skyldighet för den aktuella kom-
munen att anordna skolskjuts för elev som bor växelvis på olika adresser.  

Man kan dock inte dra alltför generella slutsatser av domen. Detta rättsfall gällde en 
elev som ville ha skolskjuts mellan olika adresser inom ett och samma upptagningsom-
råde. Fallet säger inget om hur rättsläget är om en elev är bosatt inom olika upptag-
ningsområden eller i olika kommuner. I sådana fall är det alltså fortfarande oklart hur 
skollagen ska tolkas. 

En kort tid efter det att Regeringsrätten meddelat sin dom presenterade Skollagskom-
mittén sitt betänkande  SOU 2002:121 Skollag för kvalitet och likvärdighet. Där föreslås att 
skollagen bör preciseras så att det klart framgår att endast en bostadsadress ska ligga 
till grund för bedömningen av rätten till skolskjuts.  

Det har uppstått ett i flera avseenden problematiskt läge i och med att det finns ett 
rättsprejudikat som talar i en riktning och ett förslag till ny lagstiftning som talar i helt 
motsatt riktning. Svenska Kommunförbundet har begärt en snabb lösning på den upp-
komna situationen i en skrivelse till regeringen. Vi bifogar skrivelsen för kännedom, 
och hoppas att innebörden i den kan fungera som ett stöd för kommunerna tills en 
lösning kommit till stånd. 

För ytterligare information om Regeringsrättens dom, se www.svekom.se/skola Even-
tuella frågor besvaras av Eva-Lena Arefäll, Laina Kämpe och Sofia Larsson på Skol-
sektionen eller Irene Reuterfors-Mattsson på Kommunalrättssektionen. Tfn 08-452 71 
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Bilaga: Skrivelse till regeringen 2003-01-28 
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