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RIKTLINJER FÖR BEVILJANDE AV SKOLSKJUTS OCH 

RESEUNDERSTÖD 

ALLMÄNNA PRINCIPER 

- Med en skolresa avses en resa mellan hemmet och skolan inom Esbo som företas av 

en elev i den grundläggande utbildningen. Med en skolresa för en elev inom 

förskoleundervisningen avses en direkt resa mellan hemmet eller dagvårdsplatsen och 

platsen för förskoleundervisningen. 

- Med skolreseförmån avses skolskjuts eller reseunderstöd. 

- Skolreseförmån ansöks av vårdnadshavarna på en särskild blankett för ändamålet. 

- En förutsättning för beviljande av skolreseförmån är att eleven deltar i undervisningen 

eller förskoleundervisningen i en skola eller ett daghem som kommunen har anvisat. 

- Vårdnadshavarna svarar för resorna till en annan skola enligt 28 § i lagen om 

grundläggande utbildning (sekundär skola, undervisning med specialbetoning, 

undervisning på engelska, undervisning på två språk, språkbadsundervisning, 

montessoriundervisning). En funktionshindrad elev kan beviljas skolreseförmån som 

rimlig anpassning i enlighet med diskrimineringslagen 15 §. 

- Skolreseförmån beviljas i första hand i form av reseunderstöd. Elever i den 

grundläggande utbildningen får alltid reseunderstödet i form av kollektivtrafikens 

resekort och elever i förskoleundervisningen får vid behov reseunderstödet i pengar. 

- Skolskjuts kan beviljas med stöd av ett sakkunnigutlåtande eller av något annat 

synnerligen vägande skäl. 

- Vid beviljandet av skolreseförmån åt en elev beaktas en, i befolkningsregistret 

antecknad, adress i Esbo. 

- Skolreseförmån kan beviljas för hela läsåret eller en del av läsåret. 

 

1 SKOLRESEFÖRMÅN FÖR ELEVER I FÖRSKOLEUNDERVISNING, 

GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING ELLER PÅBYGGNADSUNDERVISNING 

1.1 Elever i förskoleundervisning 

1.1.1 Reseunderstöd 

En elev beviljas reseunderstöd om skolvägens längd är över 3 kilometer. Skolvägens längd 
mäts längs den kortaste direkta vägen mellan hemmet eller dagvårdsplatsen och platsen för 
förskolundervisningen som är framkomlig till fots och säker. 
 
Åt elevens vårdnadshavare betalas som bidrag ett belopp som motsvarar priset på en 
periodbiljett för en vuxen. Dessutom beviljas en elev som har fyllt 7 år på vårdnadshavarnas 
ansökan ett resekort för den återstående perioden i förskoleutbildning. 
 
1.1.2 Skolskjuts 

Vårdnadshavarna ska till ansökan foga ett sakkunnigutlåtande eller en annan handling som 



visar på ett synnerligen vägande skäl (se punkt 4). 
 
1.2 Elever på s.k. startklass 

En elevs behov av skolskjuts eller reseunderstöd prövas samtidigt med beslutet att skjuta upp 
skolstarten. Eleven kan beviljas skolreseförmån enligt punkt 1.1. 
 
1.3 Elever med förlängd läroplikt som deltar i förskoleundervisning innan läroplikten börjar 

En elev som deltar i förskoleundervisning och som behöver stöd för sin uppväxt och inlärning 
beviljas reseförmån enligt punkt 1.1. 
 
1.4 Elever med förlängd läroplikt som fullgör sitt första läropliktsår 

Behovet av skolskjuts för en elev som under sitt första läropliktsår deltar i dagvård eller 
förskoleundervisning kan beviljas skolskjuts på grundval av ett sakkunnigutlåtande av en 
psykolog eller en läkare eller av ett annat synnerligen vägande skäl (se punkt 4). 
 
1.5 Elever i årskurserna 1 och 2 

Elever i årskurserna 1 och 2 beviljas skolreseförmån i första hand i form av resekort. 
 
1.5.1 Reseunderstöd 

En elev beviljas resekort om skolvägens längd är över 3 kilometer. Skolvägens längd mäts 
längs den kortaste vägen som är framkomlig till fots och trafiksäker. 
 
Resekortet kan också beviljas för en kortare skolväg som bedöms vara alltför svår, 
ansträngande eller farlig med hänsyn till elevens ålder och andra omständigheter. 
 
Vårdnadshavarna ska till ansökan foga ett sakkunnigutlåtande eller en annan handling som 
visar på ett synnerligen vägande skäl (se punkt 4). 
 
1.5.2 Skolskjuts 

Eleven kan beviljas skolskjuts med stöd av ett sakkunnigutlåtande eller av ett annat 
synnerligen vägande skäl. Vårdnadshavarna ska till ansökan foga ett sakkunnigutlåtande eller 
en annan handling som visar på ett synnerligen vägande skäl (se punkt 4). 
 
1.6 Elever i årskurserna 3 till 9 

Elever i årskurserna 3 till 9 beviljas skolreseförmån i första hand i form av resekort. 
 
1.6.1 Reseunderstöd 

En elev beviljas resekort om skolvägens längd är över 5 kilometer. Skolvägens längd mäts 
längs den kortaste vägen som är framkomlig till fots och trafiksäker. 
 
Resekortet kan också beviljas för en kortare skolväg som bedöms vara alltför svår, 
ansträngande eller farlig med hänsyn till elevens ålder och andra omständigheter. 
Vårdnadshavarna ska till ansökan foga ett sakkunnigutlåtande eller en annan handling som 
visar på ett synnerligen vägande skäl (se punkt 4). 
 
1.6.2 Skolskjuts 

En elev kan beviljas skolskjuts med stöd av ett sakkunnigutlåtande eller av ett annat 
synnerligen vägande skäl. Vårdnadshavarna ska till ansökan foga ett sakkunnigutlåtande eller 
en annan handling som visar på ett synnerligen vägande skäl (se punkt 4). 
 



1.7 Elever i påbyggnadsundervisning 

Elever i påbyggnadsundervisning beviljas skolreseförmån i första hand i form av resekort. 
 
1.7.1 Reseunderstöd 

En elev beviljas resekort om skolvägens längd är över 5 kilometer. Skolvägens längd mäts 
längs den kortaste vägen som är framkomlig till fots och trafiksäker. 
 
Resekortet kan också beviljas för en kortare skolväg som bedöms vara alltför svår, 
ansträngande eller farlig med hänsyn till elevens ålder och andra omständigheter. 
Vårdnadshavarna ska till ansökan foga ett sakkunnigutlåtande eller en annan handling som 
visar på ett synnerligen vägande skäl (se punkt 4). 
 
1.7.2 Skolskjuts 

En elev kan beviljas skolskjuts med stöd av ett sakkunnigutlåtande eller av ett annat 
synnerligen vägande skäl. Vårdnadshavarna ska till ansökan foga ett sakkunnigutlåtande eller 
en annan handling som visar på ett synnerligen vägande skäl (se punkt 4). 
 
1.8 Elever i den grundläggande utbildningen som deltar i eftermiddagsverksamhet 

En elev kan beviljas skolskjuts från eftermiddagsverksamheten hem enligt punkt 1.5. Elever 
som får särskilt stöd kan beviljas skolskjuts enligt punkterna 1.5 och 1.6. En elev som deltar i 
eftermiddagsverksamhet i en annan skola än den anvisade närskolan kan beviljas skolskjuts 
från skolan till eftermiddagsverksamheten men inte från eftermiddagsverksamheten hem. 
 
Om eleven efter skoldagens slut deltar i skolans klubbverksamhet och/eller hobbyverksamhet 
som ordnas av andra aktörer, ansvarar vårdnadshavarna för skolresorna. 
 
1.9 Elever som deltar i undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen 

En elev kan på basis av sin ålder beviljas skolreseförmån enligt punkterna 1.1, 1.5 och 1.6. 
 

2 SKOLRESEFÖRMÅN FÖR ELEVER I DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN VID 

TILLFÄLLIGA UNDERVISNINGSARRANGEMANG 

2.1 Elever som deltar i stöd-, utrednings- och handledningsbesök 

Den betalningsförbindelse som beviljas en sådan elev täcker kostnaderna för elevens 
deltagande i den grundläggande utbildningen. 
 
2.2 Elever som deltar s.k. Etappi-period 

En elevs behov av skolskjuts eller reseunderstöd prövas vid beslutet om elevens deltagande 
i en s.k. Etappi-period. Skolreseförmån kan beviljas enligt punkterna 1.5 och 1.6. 
 
2.3 Elever som deltar i sjukhusundervisning 

En elevs behov av skolskjuts eller reseunderstöd prövas vid inskrivningen av eleven i 
sjukhusskolan. Skolreseförmån kan beviljas enligt punkterna 1.5 och 1.6. 
 
En elev som deltar i sjukhusundervisning i en annan kommun ska beviljas en 
betalningsförbindelse och kommunerna ska träffa ett avtal som täcker kostnaderna för elevens 
deltagande i den grundläggande utbildningen. 
 

 



SKOLSKJUTS FÖR ELEVER I EN ANNAN UTBILDNINGSANORDNARES 

SKOLA 

Vårdnadshavarna svarar för skolresekostnaderna för en elev i Esbo som deltar i en annan 
undervisning än stadens om inte staden avtalat om skolskjuts och därtill hörande 
arrangemang med den andra utbildningsanordnaren. 
 

SAKKUNNIGUTLÅTANDE ELLER ANNAT SYNNERLIGEN VÄGANDE SKÄL 

4.1 Sakkunnigutlåtande 

Vårdnadshavarna ska till ansökan bifoga ett sakkunnigutlåtande av en psykolog eller en 
läkare, i vilket elevens förmåga att klara av skolvägen till fots eller med kollektiva trafikmedel 
har bedömts. Utlåtandet ska inkludera ett ställningstagande till transportbehovets varaktighet 
och till den form för transport som vårdnadshavarna ansöker om. 
 
Beslutet om skolskjuts fattas efter prövning på grundval av sakkunnigutlåtandet. 
Sakkunnigutlåtandet innebär inte att skolskjuts beviljas automatiskt utan prövning. 
 
En skriftlig rekommendation av rektorn, skolföreståndaren eller daghemsföreståndaren som 
bifogas till ansökan är inte tillräcklig för att skolreseförmån ska beviljas. 
 
Det behövs inget sakkunnigutlåtande för en elev som nyligen flyttat till Finland och som inte 
har ett sakkunnigutlåtande när beslutet fattas. 
 
4.2 Annat synnerligen vägande skäl 

Med annat synnerligen vägande skäl avses skäl med fast anknytning till eleven ifråga, till 
exempel skolvägens säkerhet eller olycksfall vid skolverksamhet inklusive skolresor. Skäl som 
rör familjen eller anknyter till vårdnadshavarna utgör inte grund för beviljande av 
skolreseförmån. 
 
4.2.1 Skolvägens säkerhet 

Skolvägens säkerhet bedöms av tjänsteinnehavare vid staden. 
 
4.2.2 Olycksfall vid skolverksamheten 

En elev kan beviljas skolskjuts eller reseunderstöd på grund av olycksfall vid 
skolverksamheten, ifall det krävs för att eleven ska kunna delta i undervisningen. 
Vårdnadshavarna ska bifoga ett läkarutlåtande till ansökan. 
 
En skolreseförmån som beviljas på grund av olycksfall vid skolverksamhet kan också beviljas 
en elev som går i en annan skola än den som kommunen anvisat enligt 28 § i lagen om 
grundläggande utbildning. 
 
4.2.3. Rimlig anpassning enligt diskrimineringslagen 

Enligt 15 § i diskrimineringslagen ska Utbildningsanordnare ska göra sådana ändamålsenliga 
och rimliga anpassningar som behövs i det enskilda fallet för att göra det möjligt för personer 
med funktionsnedsättning att på lika villkor som andra få utbildning. 
 
En funktionshindrad elev som i enlighet med lagen om grundläggande utbildning § 28 studerar 
i annan skola än närskola kan beviljas skolreseförmån som rimlig anpassning i enlighet med 
diskrimineringslagen om det är motiverat utgående från utredning och med tanke på rådande 
omständigheter. Vårdnadshavaren ska framställa en utredning som en bilaga till ansökan. 


