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Skolskjuts och elevresor i Nyköpings kommun 
Ditt barn kan ha rätt till kostnadsfria resor mellan hemmet och skolan.  

Skolskjuts 

Skolskjuts är en transport mellan hemmet och skolan av elever i grundskolan, 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Skolskjuts kan beviljas för elever som 

är bosatta i Nyköpings kommun, går på sin anvisade skola och uppfyller något 

av följande kriterier: 

• Färdvägens längd 

• Trafikförhållanden 

• Funktionsnedsättning 

• Annan särskild omständighet 

Kommunen prövar förutsättningarna individuellt i varje enskilt fall.  

Färdvägens längd mäts mellan den adress där eleven är bosatt och anvisad 

skola. Kraven på avstånd beror på vilken årskurs eleven går i: 

• Lågstadiet (Förskoleklass–3): 3 kilometer mellan hem och skola 

• Mellanstadiet (4–6): 4 kilometer mellan hem och skola 

• Högstadiet (7–9): 5 kilometer mellan hem och skola 

• Gymnasiesärskolan: 6 kilometer mellan hem och skola 

Det är den kortaste vägen mellan hemmet och mätpunkt vid skolan som eleven 

kan gå eller cykla som används vid mätningen. 

Skolskjuts sker med buss i kollektivtrafik, skoltaxi eller en kombination av båda. 

Vid skolskjuts med skoltaxi hänvisas eleven till en utvald uppsamlingsplats för 

på- och avstigning.  

Elevresor 

Elevresor är en ersättning av kostnaden för elevens resor mellan 

folkbokföringsadressen och skolan. 

För elever i gymnasieskolan finns det inte någon rätt till skolskjuts. Elevens 

hemkommun ska dock stå för kostnaderna för elevens dagliga resor mellan 

bostaden och skolan, om färdvägen är minst sex kilometer.  

Elever som studerar inom Södermanland med mer än sex kilometers resväg 

beviljas i första hand busskort. 
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Ansökan 

Du kan ansöka om skolskjuts och elevresor via pappersblankett, den finns 

tillgänglig hos enheten Samhällsbetalda resor. Kontakta oss för att få en 

blankett skickad till er.  

Kontaktuppgifter 

Epost: skolskjuts@nykoping.se  

Telefonnummer: 0155-24 80 80  
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