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Senast reviderad av bildningsnämnden 2013-06-12, § 37
Gäller från och med 2013-06-27

Grundskola och grundsärskola
Allmänt om kommunal skolskjuts
Elever som går vid den grundskola eller grundsärskola (gäller ej fritidshem) som
kommunen har anvisat eleven, har rätt till kostnadsfri skolskjuts. Rätten till kostnadsfri
skolskjuts gäller under förutsättning att sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens
längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild
omständighet.
Skolskjuts ska även anordnas för elev som väljer att gå i en annan skolenhet är den som
kommunen annars skulle ha placerat eleven i. Detta gäller även elev som väljer att gå i
fristående skola. Kommunens skyldighet att anordna skolskjuts gäller endast under
förutsättning att det inte medför organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för
kommunen att anordna skolskjuts i dessa fall. Prövning görs efter särskild ansökan. Vid
prövningen tas, i dessa fall, hänsyn till vilka skyldigheter kommunen skulle ha haft att
anordna skolskjuts, om eleven valt att gå i den skola som kommunen placerat eleven i.
Lagregler
- 10 kap 32, 33 och 40 §§ skollagen, grundskolan
- 11 kap 31, 32 och 39 kap §§ skollagen, grundsärskolan
- 28 kap 5 § punkt 5 skollagen, överklagande genom förvaltningsbesvär
Avstånd för rätt till skolskjuts
Årskurs
Bostad - skola
Förskoleklass
2 km
Åk 1-3
2 km
Åk 4-6
4 km
Åk 7-9
5 km

Bostad – uppsamlings- /hållplats
1 km
1 km
1 km
2 km

Avståndsgränserna ovan kan frångås med tanke på att trafiksäkerheten ska tillgodoses.
Därför beviljas skolskjuts på grund av farliga trafikförhållanden, till och från den skola
som kommunen har anvisat eleven och elevens folkbokföringsadress, även enligt
följande
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Samtliga grundskoleelever utmed Riksväg 37/47 har skolskjuts.
Mellanstadieelever boende i Hägnad har skolskjuts på grund av den täta
morgontrafiken till OKG.
Elever boende i Emsfors- och Emmekalvsområdet med omnejd, i förskoleklass
till och med årskurs 2, får åka skolskjuts även om de ej är skolskjutsberättigade
till förmån för skolskjutsberättigade elever i årskurs 3.
Vinterskjuts anordnas för elever bosatta i Dövestad – Djupeträskområdet –
Flathult, och Stångehamn på grund av trafikfarliga vintervägar.

Övrigt
 Elev som har beviljats skolskjuts hämtas i anslutning till skoldagens början och
slut, vid av kommunen anvisad uppsamlings-/hållplats för på- och avstigning i
anslutning till elevens hem respektive skolenhet. Skolskjutsansvarig tjänsteman
fastställer i samråd med respektive skolskjutsentreprenör uppsamlingsplatser för
på- och avstigning.


Elev som har beviljats skolskjuts bör inte anlända till skolan tidigare än 30
minuter före skolstart (skolans ramtid) och bör inte hämtas senare än 30 minuter
efter skolslut (skolans ramtid). Vid längre väntetid ska elev som har skolskjuts
erbjudas gratis vistelse på fritidshem i avvaktan på skolstart och/eller hemskjuts.



De elever som åker buss i linjetrafiken får skolkort som ska användas under färd
till och från skolan. Förlorat kort ska anmälas till skolans expedition för att
spärras. Nytt kort erhålls mot fastställd avgift. Om eleven slutar skolan eller
annars inte är berättigad till fria resor, är eleven skyldig att lämna in skolkortet till
skolans expedition.



Elever till separerade föräldrar med gemensam vårdnad erbjuds, förutom
skolskjuts mellan den skola kommunen har placerat eleven i och elevens
folkbokföringsadress, också möjlighet att medfölja befintliga skolskjutsfordon
inklusive buss till den adress där den andra föräldern bor inom kommunen.
Prövning görs efter särskild ansökan.



Skolskjuts för elev vid en fristående skola medges inte utöver kommunens
skyldighet enligt skollagen.



Rektor ansvarar för att elever/vårdnadshavare får information om vilka regler som
gäller för skolskjuts samt att utrymningsövning ur skolskjutsfordon genomförs för
skolskjutselever.

Enkel ansökan
Elev som uppfyller ovanstående avstånd för rätt till skolskjuts och som går i den
skolenhet som kommunen har anvisat eleven, anmäler behov av skolskjuts till sin rektor.
Rektor meddelar skolskjutsansvarig tjänsteman, senast den 30 april, för handläggning av
ärendena.
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Särskild ansökan
Om farliga trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos eleven eller någon annan
särskild omständighet föreligger kan skolskjuts medges, även om skolvägen är kortare än
vad som framgår ovan. Särskild ansökan lämnas till elevens rektor, som per omgående
skickar ansökan till skolskjutsansvarig tjänsteman för handläggning. En särskild ansökan
som utförligt beskriver varför eleven behöver skolskjuts underlättar kommunens
prövning.
Ansökan när elev väljer en annan skolenhet än den som kommunen annars
skulle ha placerat eleven i
Kommunen kan även vara skyldig att anordna skolskjuts för elev som väljer en annan
skolenhet än den som kommunen annars skulle ha placerat eleven i. Elev vid kommunalt
bedriven skola kan lämna särskild ansökan om skolskjuts till sin rektor. Rektor skickar
ansökan som avser skolskjuts för kommande läsår, senast den 30 april, och ansökan som
avser skolskjuts för innevarande läsår, per omgående, till skolskjutsansvarig tjänsteman
vid barn- och utbildningsförvaltningen för handläggning.
Elev vid fristående skola kan skicka ansökan direkt till barn- och
utbildningsförvaltningen. En särskild ansökan som utförligt beskriver varför eleven
behöver skolskjuts underlättar kommunens prövning. Ansökan om skolskjuts prövas
utifrån de skyldigheter kommunen skulle ha haft att anordna skolskjuts, om eleven valt
att gå i den skola som kommunen annars skulle ha placerat eleven i.

Gymnasieskolan
Elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen har rätt till ersättning för
elevresor om avståndet från elevens bostad (folkbokföringsadress) till skolan är minst 6
km. Ersättning erhålls huvudsakligen i form av resor med allmänna kommunikationer.
För elev som bor där linjetrafik saknas, anordnas ej kompletterande skjuts, men
anslutningsbidrag kan erhållas.
Förlorat skolkort ska anmälas till skolans expedition för att spärras. Nytt kort erhålls mot
fastställd avgift. Om eleven slutar skolan eller annars inte är berättigad till fria resor, är
eleven skyldig att lämna in skolkortet till skolans expedition.
Rektor ansvarar för att elever/vårdnadshavare får information om vilka regler som gäller
för skolskjuts samt att utrymningsövning ur skolskjutsfordon genomförs för
skolskjutselever.
Lagregler
- lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor
- förordning (1991:1120) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor

Gymnasiesärskolan
Allmänt om kommunal skolskjuts
Elever som går vid den gymnasiesärskola som kommunen har anvisat eleven, har rätt till
kostnadsfri skolskjuts. Rätten till kostnadsfri skolskjuts gäller under förutsättning att
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sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
Skolskjuts ska även anordnas för elev som väljer att gå i en annan skolenhet är den som
kommunen annars skulle ha placerat eleven i. Detta gäller även elev som väljer att gå i
fristående skola. Kommunens skyldighet att anordna skolskjuts gäller endast under
förutsättning att det inte medför organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för
kommunen att anordna skolskjuts i dessa fall. Prövning görs efter särskild ansökan. Vid
prövningen tas, i dessa fall, hänsyn till vilka skyldigheter kommunen skulle ha haft att
anordna skolskjuts, om eleven valt att gå i den skola som kommunen placerat eleven i.
Enkel ansökan
Elev som går vid den gymnasiesärskola där kommunen har placerat eleven, anmäler
behov av skolskjuts till sin rektor, om avståndet mellan elevens bostad
(folkbokföringsadress) och skolenhet överstiger 6 km. Rektor meddelar
skolskjutsansvarig tjänsteman, senast den 31 maj, för handläggning av ärendena.
Särskild ansökan
Om farliga trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos eleven eller någon annan
särskild omständighet föreligger kan skolskjuts medges, även om skolvägen är kortare än
vad som framgår ovan. Särskild ansökan lämnas till elevens rektor, som per omgående
skickar ansökan till skolskjutsansvarig tjänsteman för handläggning. En särskild ansökan
som utförligt beskriver varför eleven behöver skolskjuts underlättar kommunens
prövning.
Ansökan när elev väljer en annan skolenhet än den som kommunen annars
skulle ha placerat eleven i
Kommunen kan även vara skyldig att anordna skolskjuts för elev som väljer att gå i en
annan skolenhet är den som kommunen annars skulle ha placerat eleven i. Elev vid
kommunalt bedriven skola lämnar särskild ansökan om skolskjuts till sin rektor. Rektor
skickar ansökan som avser skolskjuts för kommande läsår, senast den 30 april, och
ansökan som avser skolskjuts för innevarande läsår, per omgående, till skolskjutsansvarig
tjänsteman vid barn- och utbildningsförvaltningen för handläggning.
Elev vid en fristående skola kan skicka ansökan direkt till barn- och
utbildningsförvaltningen. En särskild ansökan som utförligt beskriver varför eleven
behöver skolskjuts underlättar kommunens prövning. Ansökan om skolskjuts prövas
utifrån de skyldigheter kommunen skulle ha haft att anordna skolskjuts, om eleven valt
att gå i den skola som kommunen annars skulle ha placerat eleven i.
Övrigt
 De elever som åker buss i linjetrafiken får skolkort som ska användas under färd
till och från skolan. Förlorat kort ska anmälas till skolans expedition för att
spärras. Nytt kort erhålls mot fastställd avgift. Om eleven slutar skolan eller
annars inte är berättigad till fria resor, är eleven skyldig att lämna in skolkortet till
skolans expedition.
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Skolskjuts för elev vid en fristående skola medges inte utöver kommunens
skyldighet enligt skollagen.
Rektor ansvarar för att elever/vårdnadshavare får information om vilka regler som
gäller för skolskjuts samt att utrymningsövning genomförs för skolskjutselever.

Lagregler
- 19 kap. 20, 21 och 28 §§ skollagen, gymnasiesärskolan
- 28 kap 5 § punkt 5 skollagen, överklagande genom förvaltningsbesvär

Säkerhetsregler
Ansvarsfördelning


Föräldrarna har ansvar för eleverna tills de stigit på skolskjutsfordonet vid
angiven uppsamlings-/hållplats på morgonen samt efter det att eleverna stigit av
vid angiven uppsamlings-/hållplats på eftermiddagen.



Under transporten har bussbolag/entreprenör, genom föraren, ansvar för eleverna.



Barn- och utbildningsförvaltningen har ansvar för tillsyn av eleverna efter det att
eleverna stigit av skolskjutsfordonet vid angiven uppsamlings-/hållplats på
morgonen, under skoldagen, fram tills de stigit på skolskjutsfordonet vid angiven
uppsamlings-/hållplats på eftermiddagen.



Rektor ansvarar för att eleverna får information om vilka regler som gäller för
skolskjuts samt att utrymningsövning ur skolskjutsfordon genomförs.

Ordningsregler


På- och avstigning ska ske lugnt. Eleverna ska sitta kvar på sina platser tills
bussen har stannat vid avstigningsstället.



Eleverna ska sitta stilla under färd. Säkerhetsbälten ska användas.



Chaufförens tillsägelser måste åtlydas. Chauffören är skyldig att rapportera
förseelser till berörd rektor.



Den som cyklar till uppsamlings-/hållplatsen ska ställa cykel så att den inte är till
hinder för andra trafikanter.



Ersättningsanspråk kan komma att riktas mot den eller dem som orsakar skada på
skolskjutsfordonen.

