Riktlinje för skolskjuts
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Definition
Skolskjuts är kostnadsfri transport av elev från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där
utbildningen bedrivs och tillbaka. Rätten till skolskjuts är reglerad i Skollagen (2010:800) samt detta
dokument. Skolskjuts gäller inte till eller från fritids eller resor under skoldagen. Ytterligare bestämmelser
finns i Skolskjutsförordningen (1970:340)

Ansökan
För alla elever som är i behov skolskjuts måste vårdnadshavaren ansöka om detta. För att garantera beslut
innan terminsstart behöver vårdnadshavaren ansökan inkomma inom utsatt tid.
För elever som är inskrivna på Kolla särskola gäller annan rutin.

Rätt till skolskjuts
Rätten till skolskjuts regleras huvudsakligen i Skollagen (9 kap. §15b-15d, 10 kap. §32-33, 11 kap. §31-32).
Skolskjuts är en rättighet för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskolan som går i den skolenhet
där kommunen har reserverat plats för eleven och som uppfyller skollagens förutsättningar för att beviljas
skolskjuts.
Bedömningen om elevens rätt till skolskjuts ska enligt skollagen baseras på något av följande:
1.
2.
3.
4.

Färdvägens längd
Trafikförhållandena
Funktionsnedsättning
Annan särskild omständighet

1. Färdvägens längd
Vilket avstånd som ger rätt till skolskjuts bestäms av varje enskild kommun. Inom Kungsbacka kommun
gäller följande generella avståndsgränser:

•

2 km för elever i förskoleklass - årskurs 3

•

3 km för elever i årskurserna 4-5

•

4 km för elever i årskurserna 6-9

Beräkning av avstånd görs med GIS-kartmaterial. I de avståndsberäkningar som görs ingår en bedömning av
trafikförhållandena.
De generella avståndsgränserna används främst för att avgöra om en elev är berättigad till skolskjuts
utifrån avståndet mellan hemmet och bostaden. Avståndsgränserna används också för att bedöma vilka
hållplatser som en elev kan anvisas till.
Följande gäller vid bedömning och mätning av färdvägen
•

Avståndet mäts från en punkt på vägen utanför bostaden till infarten till skolan eller gränsen till
skolans fastighetsområde.

•

Kommunen får anvisa till alla vägar där allemansrätten råder.

•

Mätning sker enligt samma metod för alla inkomna ansökningar.
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2. Trafikförhållanden
Vid bedömningen av vad som är en trafiksäker färdväg utgår alltid bedömningen utifrån vad som är en
trafiksäker väg för en gångtrafikant. Föräldraansvaret innefattar även att följa sitt barn till hållplats eller
skola. Det är även vårdnadshavarens ansvar att barnet utrustas med reflexväst och ficklampa. Det finns
inget krav på att anvisad färdväg ska vara utrustad med belysning eller vara vinterväghållen.
I bedömningen av trafiksäkerheten ska även elevens trafikmognad tas i beaktning. Eleven förväntas
generellt ha en trafikmognad och klara en komplicerad trafikmiljö vid tolv års ålder själva.
Förvaltningen för Teknik i bistår förvaltningen för Förskola & Grundskola i bedömning av
trafikförhållandena.

3. Funktionsnedsättning
Vissa elever med funktionsnedsättning har rätt till skolskjuts även om färdvägens längd och
trafikförhållanden inte medger skolskjuts. Med funktionsnedsättning menas en sådan nedsättning som
påverkar elevens möjlighet att ta sig säkert till skolan och/eller hur nedsättningen förhindrar eleven att ta
sig till skolan. Bedömningen ska ske utifrån elevens funktionsnedsättning i relation till den anvisade
färdvägen.
Vid inkommen ansökan ska rektor på den skola eleven går på, bifoga ett utlåtande om elevens
funktionsnedsättning berättigar till skolskjuts enligt skollagen. Läkarintyg kan begäras av
skolskjutshandläggare.

4. Annan särskild omständighet
I vissa särskilda fall kan kommunen fatta beslut om rätt till skolskjuts trots att ingen av ovanstående
omständigheter är uppfyllda. Exempelvis när en elev har råkat ut för en olycka och elevens egna eller
huvudmannens kollektiva olycksförsäkring inte täcker transportkostnaderna.
En särskild omständighet kan antingen vara en enskild orsak eller en kombination av orsaker som var och
en för sig inte är tillräckligt skäl för skolskjuts men som tillsammans bildar en särskild omständighet som
berättigar till skolskjuts.

Olika typer av skolskjuts
Upphandlad skolbuss
I första hand erbjuds alltid skolskjuts med upphandlade skolbussar. Dessa stannar ofta på upphämtningsoch avlämningsplatser som inte linjetrafiken gör. Om skolan har utfärdat busskort är eleven skyldig att ha
med sig busskortet vid alla resor.
Linjetrafik
I andra hand erbjuds skolskjuts med linjetrafik. Detta innebär att eleven får ett västtrafikkort som gäller
under skoltid inom kommunens gränser. Eleven är skyldig att ha med sig västtrafikkortet vid alla resor.
Västtrafiks resevillkor gäller.
Personbil
I tredje hand erbjuds skolskjuts med personbil (taxi). Skolskjuts med personbil kan ges om:
•

•
•
•

Avståndet mellan hemmet och närmaste upphämtnings- och avlämningsplats för skolbuss eller
linjetrafik överstiger avståndsgränsen. Kungsbacka kommun tillämpar samma avståndsgränser till
hållplats som mellan hemmet och skolan.
Eleven har en funktionsnedsättning som omöjliggör skolskjuts med skolbuss eller linjetrafik.
Eleven är berättigad till skolskjuts utifrån trafikförhållanden och ingen annan typ av skolskjuts är
möjlig.
Eleven är berättigad till skolskjuts utifrån annat särskilt skäl och ingen annan typ av skolskjuts är
möjlig.
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Reglerna för transport med personbil (taxi) likställs med skolskjuts med buss. Det innebär bland annat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Resan samplaneras med andra och eleven kan behöva samåka i personbilen med andra elever.
Detta även om väntetider uppstår och restiden förlängs.
Avresetiden bestäms utifrån trafikplanering och skolans ramtider. Vårdnadshavaren har ingen rätt
att bestämma tid.
Det är vårdnadshavarens ansvar att eleven befinner sig på upphämtningsplatsen på utsatt tid.
Missar eleven skolskjutsen är det vårdnadshavarens ansvar att eleven kommer till skolan.
Upphämtnings- och avlämningsplats i anslutning till hemmet ska vara inom avståndskravet för
skolskjuts. Elev kan vara anvisad till annan upphämtnings- och avlämningsplats än bostaden.
Skolskjuts med personbil kan erhållas för en del av sträckan om annan skolskjuts kan transportera
eleven till och från skolan resterade sträcka.
Behövs extra utrustning för transporten är det vårdnadshavarens ansvar att detta finns tillgängligt.
Vid inställda lektioner kommer inte skolskjuts att avgå tidigare.

Självskjuts
Om upphandlad skolskjuts, linjetrafik eller skolskjuts med personbil inte är möjligt i det enskilda fallet kan
vårdnadshavare ansöka om självskjuts. Detta innebär att vårdnadshavare eller någon av vårdnadshavaren
utsedd person tar över det dagliga ansvaret för att eleven kommer till och från skolan. Ansvarig person får
ersättning för självskjuts motsvarande det belopp som kan utges som skattefri milersättning. Ersättningen
betalas ut i efterhand efter inkommen körjournal.
Eftersom trafiken inte betraktas som yrkesmässig räcker det att föraren uppfyller samma krav som vid
framförandet av personbil. Fordonet behöver inte vara lämplighetsbesiktigad men måste ha genomgått den
vanliga kontrollbesiktningen. Passagerarna omfattas av fordonets obligatoriska trafikförsäkring.

Fritidshem
Enligt skollagen gäller skolskjuts endast till och från skolpliktig undervisning och aldrig till eller från
fritidshemmet. Detta innebär att:
•
•
•

Elev som nyttjar fritidshem både före och efter skolan, är inte berättigad till skolskjuts i någon riktning.
De dagar eleven nyttjar fritidshem på morgonen saknar eleven rätt till skolskjuts till skolan.
De dagar eleven nyttjar fritidshem på eftermiddagen saknar eleven rätt till skolskjuts från skolan.

Väntetider
En elev som åker med skolskjuts kan förvänta sig väntetider. Vad som är rimlig väntetid för en elev bedöms
av kommunen i varje enskilt fall. Skolan har ansvar för eleven mellan skoldagens slut och avgångstiden. Om
skolan för att uppfylla sitt tillsynsansvar behöver placera elever på fritidshem ska vårdnadshavare betala
avgift för denna verksamhet och rätten till skolskjuts kvarstår.

Växelvis boende
I vissa fall vid gemensam vårdnad anses eleven ha två bostadsadresser, växelvis boende. Bedömning av
elevens rätt till skolskjuts ska göras med utgångspunkt i elevens båda bostadsadresser. Förutsättningarna
för växelvis boende är att båda bostadsadresserna är belägna inom Kungsbacka kommun och boendet
bygger på ett fast och varaktigt arrangemang och är likvärdigt fördelat på de båda adresserna. Färdbevis
utfärdas för linjetrafik om en eller båda bostadsadresserna medger rätt till skolskjuts utifrån något av
skollagens fyra bedömningskriterier.
Kungsbacka kommun har beslutat att utvidga sin skyldighet i förhållande till skollagen och även
tillhandahålla skolskjuts om:
•

Elevens folkbokföringsadress är inom Kungsbacka kommun och den sekundära adressen är i en
kranskommun. Dessa elever kan erhålla ett linjetrafikkort till Kungsbackas kommungräns. Kortet

Riktlinje för skolskjuts

Sida 5 av 8

kan uppgraderas av vårdnadshavare till självkostnadspris om det möjliggör att eleven då kan ta sig
ända hem till den sekundära adressen.

Val av annan kommunal skola, fristående skola eller skola i annan kommun
Kungsbacka kommun har beslutat att utvidga sin skyldighet i förhållande till skollagen och enligt
tillämpningsanvisningarna beslutade av kommunfullmäktige 2015.
Väljer en elev att gå på en annan skola i kommunen, med kommunal eller fristående huvudman, än den
reserverade skolan som eleven blivit placerad på, kan eleven ändå ha rätt till skolskjuts. Eleven ska uppfylla
kraven för skolskjuts till vald skola enligt skollagens regler avseende färdvägens längd, trafikförhållanden,
funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Rätten till skolskjuts är begränsad till att eleven får
ett terminskort för den ordinarie linjetrafiken och särskilt anordnad skolskjuts med taxi är inte aktuellt. Elev
som valt skolgång i annan kommun får terminskort till Kungsbackas kommungräns. Vårdnadshavare kan
uppgradera detta kort till självkostnadspris när de ansöker.

Resa med på skolbuss i mån av plats
Elever i förskoleklass och grundskola som inte är berättigade till skolskjuts kan få resa med kommunens
upphandlade skolbussar kostnadsfritt i mån av plats. Inga avvikelser får göras vad avser tider eller
hållplatser i fastställda turlistor för respektive skolbuss. Om det finns risk att skolskjutsberättigade elever
inte får plats på en viss linje ska skolan utfärda färdbevis för skolbuss och informera om att resa i mån av
plats inte gäller på berörd linje.
Vid resa från skolan är det skolans ansvar att skolskjutsberättigade elever får stiga på först. Om det sedan
finns plats kan icke-skolskjutsberättigade elever åka med. Yngre elever ska prioriteras före äldre.

Skolskjuts för elever som flyttar
En elev har rätt att gå kvar sista årskursen om det bara är den som återstår efter att eleven flyttat. Detta
gäller även när en elev flyttar under årskurs åtta eller under sommaren mellan årskurs åtta och nio.
Bedömningen av skolskjuts ska då göras mellan den nya adressen och skolan som eleven går på. Elevens
nya hemkommun ska ombesörja att skolskjuts ges.

Lovskola
Elev som går på den för huvudmannen obligatoriska lovskolan kan enligt skollagen ha rätt till skolskjuts. Vid
beräkning av avstånd ska detta beräknas mellan folkbokföringsadressen och den skola där lovskolan
genomförs.
•

Kungsbacka har valt att utöka rätten till skolskjuts till att omfatta de elever som går på en för
kommunen icke obligatorisk lovskola. Eleven ska uppfylla avståndskravet till den skola där lovskolan
genomförs. Färdbevis utfärdas för linjetrafik.

Förlorade busskort
Om linjetrafikkoret är förlorat ska det gamla kortet spärras och ett nytt beställas till eleven. För elever i
årskurs F-3 utgår ingen avgift. Avgift för förlorat busskort utgår för elever som går i årskurs 4-9.
Avgiftsbefrielse kan prövas i enskilda fall. Skolan kan utfärda ett tillfälligt busskort till dess att det nya har
kommit.
Om busskort för skolbuss har förlorats ska nytt utfärdas utan kostnad.

Beslutets giltighetstid och ändrat behov
Beslut om skolskjuts fattas för ett läsår i taget om inget annat anges i beslutet. Besluten fattas med
återkallelseförbehåll och kan därför ändras av säkerhetsskäl eller om beslutet baserades på vilseledande
information. Vårdnadshavaren ska meddela skolskjutshandläggare om de skäl som angavs i ansökan för
skolskjuts har förändrats så att en ny prövning kan göras.
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Modersmålsundervisning
För elever som har modersmålsundervisning kan transport mellan undervisningslokalen och elevens hem
omfattas av skolskjuts. Vid bedömning av rätt till skolskjuts ska förhållandena mellan undervisningslokalen
och elevens hemadress bedömas enligt skollagens fyra bedömningskriterier.
Transporten mellan skolan och undervisningslokalen är skolans ansvar och är inte att definiera som
skolskjuts.

Kolla särskola
För elever som går på Kollaskolans särskola behöver ingen årlig ansökan ske. Rektorn gör löpande en
individuell bedömning som kan förändras över tid. Läkarintyg kan efterfrågas vid behov.
Grundregeln för all skolskjuts är att den ska samordnas med andra skolskjutsberättigade.

Assistans under resa
Inom ramen för skolskjuts finns ingen möjlighet till assistans annan än den som föraren kan erbjuda. För
ytterligare assistans ska vårdnadshavaren ansöka om färdtjänst.
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Beslutad av: Nämnden för förskola & Grundskola, 2020-05-13, § 36.
Gäller från: 2020-05-13
Ansvarig förvaltning: Förskola & Grundskola
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka
kungsbacka.se
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