REGLER
Dnr 2011/150

Principer och regler för rätt till skolskjutsning
för elever inom förskoleklass, grundskola och särskola –
revidering juni 2014
Nationella bestämmelser
I förordning om skolskjutsning (1970:340) regleras hur skolskjutsning ska ske.
Rätt till skolskjuts för elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola regleras i 10 kap. 32, 33 §§
Grundskolan; 11 kap. 31, 32 §§ Grundsärskolan, samt 19 kap. 20, 21 §§ Utbildning på program i
gymnasiesärskolan, i den nya skollagen (SFS 2010:800).
Kommunens skyldighet gäller endast till och från den skola som eleven hänvisats till.

1 Kommuns målsättning och bestämmelser vid skolskjutsning
Syftet med skolskjutsning är att se till att skolplikten kan uppfyllas för de elever som enligt punkt 2 nedan, är
i behov av skolskjutsning till anvisad skola.
Skolskjutsning ska organiseras så att varje skolskjutsberättigad elev kan anvisas en sittplats i skolskjutsfordon
som upphandlats av barn- och utbildningsförvaltningen.
Elev hänvisas för sin utbildning till skola enligt fastställt upptagningsområde.
Val av skola inom annat upptagningsområde än det för respektive elev fastställda, medför ingen rätt till
skolskjutsning.
Elev som valt annan skola än den fastställda har dock rätt till skolskjutsning från fastställd hållplats till
anvisad skola.
Vid organisation av skolskjutsning gäller följande:
 Differentierade starttider inom tidsintervallet klockan 7:45 – 8:20 ska tillämpas för skolstart inom
rektorsområdena
 Första påstigning för elev tidigast 65 min före första lektion på morgonen.
 På morgonen organiseras skjutsningen så att endast en tur går in till skolan
 Antal avgångstider för hemturer maximeras till fjorton per vecka och rektorsområde
 Samordning av skolskjutsning för elever i grundskola/särskola ska ske genom att grundskolans
skolskjutsning också utnyttjas för särskolans elever, i de fall där detta, efter rektors bedömning är
möjligt

2 Regler för rätt till skolskjutsning
Med skolväg avses den kortaste uppmätta vägen från bostaden (där elev är folkbokförd inom
kommunen) eller boendeområdet, till den skola till vilken eleven har hänvisats för sin skolgång.
Finns särskild gång- och cykelväg räknas avståndet utifrån denna.
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a. Avståndsregler
 Minst två km skolväg för elever i förskoleklass och skolår 1-6
 Minst fem km skolväg för elever i skolår 7-9
 Individuell prövning för elever i obligatorisk särskola och skolår 1-9 (10) samt gymnasiesärskola
skolår 1-4
b. Boendeområden
 Elever boende inom samlad bebyggelse i Ängelholms centrum, Munka Ljungby, Strövelstorp och
Vejbystrand/Magnarp har inte rätt till skolskjutsning, oavsett avstånd till skolan
 Elever boende inom samlad bebyggelse1 i Höja har rätt till skolskjutsning, oavsett avstånd till
skolan
 Varje elev som uppfyller reglerna för rätt till skolskjutsning, tilldelas ett färdbevis som ska uppvisas
vid påstigning på bussen.
 Inga elever får lämnas kvar på skola eller hållplats på grund av förlorat/glömt färdbevis. Elev ska få
nytt färdbevis på skolexpeditionen dagen efter upptäckten.

3 Skolskjuts efter skriftlig anhållan från vårdnadshavare
Efter skriftlig anhållan från vårdnadshavare, kan skolskjutssamordnaren efter samråd med rektor, bevilja
elev som inte uppfyller kraven i punkt 2 ovan, skolskjutsning i följande fall:






Svåra trafikförhållanden Samordnaren kan vid behov hämta in yttrande från polismyndighet eller
Vägverket
Medicinska skäl Styrkta av behandlande läkare - funktionshinder i något avseende under längre eller
kortare tid. (Läkarintyg kan omprövas av kommunens skolöverläkare).
Svårighet att praktiskt anordna transport med hänsyn till särskilda skäl Samordnaren kan besluta att elev
som uppfyller krav enligt punkt 2 ovan, istället beviljas så kallad självskjuts. I beslutet, som ska
omprövas terminsvis, anges den ersättning som utgår per skjutsdag (bilersättning motsvarande
skattefri del)
Skolskjutsning från eller till fritidshem/dagbarnvårdare i stället för bostaden Samordnaren kan i samråd med
rektor besluta, att det med skolväg i stället avses den kortaste gång- och cykelvägen från
fritidshem/dagbarnvårdare till den skola till vilken eleven har hänvisats för sin skolgång.

Vårdnadshavare ansvarar alltid för transport på morgonen till fritidshem/ dagbarnvårdare om så
behövs och under eftermiddagen från fritidshem/dagbarnvårdare till bostaden.

4 Skolgång i annan skola
Vid val av annan skola än den anvisade beviljas inte skolskjutsning. Detta ska klart framgå av skolans
inskrivningsblankett.
Efter utredning av berörd rektor, kan skolskjutssamordnare medge en elev skolskjutsning till
annan skola, såväl inom som utom kommunen.
Vid placering inom annat rektorsområde i kommunens grundskola, övergår ansvaret för registrering och
uppföljning till det mottagande området.

1

Med samlad bebyggelse menas grupp av bostadshus med mindre än 200 m mellan husen.
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Då elev placeras inom alternativ skolverksamhet (skolresursen, provskolgång i särskolan, skolgång i annan
kommun), är eleven fortfarande registrerad i det avlämnande rektorsområdet.
Skolskjutsning kan beviljas efter individuell prövning av samordnare i samråd med ansvariga rektorer.

5 På- och avstigning
 Elev hämtas/lämnas vid den påstignings-/avstigningsplats som samordnaren har fastställt.
 Avståndet mellan hem/bostad och påstignings-/avstigningsplats ska inte överstiga två km, under
förutsättning att väghållaren under hela året har en för buss framkomlig väg med vändplats. Med
buss avses ett fordon som är 4 meter högt och 15 meter långt.
 Elev är skyldig att vid den av samordnaren fastställda påstigningsplatsen, invänta skolskjuts 20
minuter efter ordinarie avgångstid.
 Rektor eller samordnare kan, om väderleksförhållandena så påkallar, efter samråd med
entreprenören ställa in skolskjutsning.
 Väntetider ska om möjligt undvikas. Maximalt kan 60 minuter per dag accepteras mellan bussens
ankomst/avgång och skolans start/slut. Med väntetid avses tiden 5 min före första lektionens
början på morgonen och 5 min efter sista lektionens slut. Väntetiden gäller enbart kommunens
upphandlade bussar och för elever bosatta inom Ängelholms kommun.
 Skolskjutsning ska anordnas så att elev folkbokförd i Ängelholms kommun vistas maximalt 120
minuter per dag i buss till anvisad skola.
6 Skolskjutssamordnarens respektive rektors ansvar
 Ordningsregler för elever ska upprättas i samråd mellan samordnare och ansvariga rektorer.
 Rektor ansvarar för att samordnaren första veckan i juni får namn på de elever som skrivs in på
skolan samt elevernas start- och sluttider.
 Samordnaren ansvarar för planering av skolskjutsorganisationen utifrån de elever som rektor
rapporterat.
 Information till berörda om skolskjutsorganisationen, inklusive på-/avstigningsplatser, ska lämnas
senast en vecka före terminsstart. Rektor ansvarar för att information lämnas till elever och
vårdnadshavare. Skolskjutssamordnaren ansvarar för att skolskjutsentreprenörer får information.
 Samordnaren ansvarar för och handlägger i samråd med rektor frågor rörande kontroll och
uppföljning av skolskjutsverksamheten ur såväl trafiksäkerhetsaspekt som färdväg, på/avstigningsplatser, ändrad placering av väntkurar och liknande utifrån främst bestämmelser i
förordning om skolskjutsning (SFS 1970:340) och Vägverkets föreskrifter om skolskjutsning
(TSVFS 1988:17).
_____

