Kommunstyrelsen
Anvisningar för skolskjuts

Kommunstyrelsen 2011-06-08

Lagstiftning
Från och med 2011-07-01 gäller en ny skollag. I den nya lagstiftningen lyfts skolskjuts fram som en
rättighet för eleven under vissa förutsättningar. Som en konsekvens av detta blir beslutet om avslag
möjligt att överklaga till förvaltningsdomstol.
Skollagens skrivning för elev i grundskolan anges i 10 kap:
Placering vid en skolenhet
30 § En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar
att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav
på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en
annan skolenhet inom sin grundskola.
Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om
1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter
för kommunen
Skolskjuts i hemkommunen
32 § Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i
anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts
behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller
någon annan särskild omständighet.
Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen
annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25-27 §§.
I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även
anordna skolskjuts i dessa fall.
Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas.
Som framgår ovan är elevens placering vid skolenhet grundläggande. Det beslutet är också
överklagningsbart till förvaltningsdomstol. Utifrån placeringen av eleven avgörs om eleven har rätt
till skolskjuts eller ej.
40 § Hemkommunen ska anordna skolskjuts för elever som går i en fristående grundskola inom
kommunen under samma förutsättningar som enligt 32 § andra stycket andra meningen gäller för
elever som valt en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem.
Elev som väljer att gå i en annan kommuns grundskola eller i en fristående grundskola i en annan
kommun, kan eleven få bidrag med högst det belopp som motsvarar den extra kostnad som
kommunen hade haft för att eleven skulle kunna ta sig till den skola som anvisats i kommunen.

Organisation
Kommunförvaltningen ansvarar för planering av skolskjutsverksamheten utifrån de förutsättningar
som givits, dels i form av start och sluttider för skolorna som beslutats av Kommunstyrelsen, dels
av det elevunderlag och ev särskilda behov hos elever som skolorna redovisat i god tid före varje
läsår.
Kommunens skolskjutsar utförs dels av Västtrafik och den linjelagda kollektivtrafiken, dels av
kommunens egna upphandlade skolskjutsar.
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Rätt till skolskjuts
F-6 skolorna i Vårgårda strävar efter att elever och föräldrar ska kunna välja vilken skola de ska gå
på. Rätten till skolskjuts påverkas av valet av skola. Eleven som har rätt till skolskjuts har endast
rätt till skolskjuts till den anvisade skolan.
Det är enbart Skolbuss 5, 8 och extrabuss samt Linjebuss 583 kommer till/utgår från
Fridhemskolan. Övriga bussar som kommer till/utgår från Vårgårda anlöper Vårbergsskolan och
Vårgårda station.
Skolskjuts kan beviljas, i enlighet med reglerna om avstånd för skolväg, till elev som väljer att gå i
annan grundskola i Vårgårda än den anvisade, om transporten kan ske med linjelagda eller
upphandlade skolskjutsar.
Vårgårda kommun kan ge bidrag till skolskjuts för grundskoleelever till grundskola eller friskola i
annan kommun till ett belopp som högst motsvarar vad kommunen sparar på skolskjuts genom att
eleven inte går i Vårgårda.
För att elev i kommunens grundskola och gymnasieskola ska vara berättigad till skolskjuts (för
gymnasieelever gäller rätt till ersättning) gäller följande avstånd för skolvägen mellan hemmet och
skolan:
- elev i åldrarna 6-9 år (åk F-3)
- elev i åldrarna 10-12 år (åk 4-6)
- elev i åldrarna 13-16 år (åk 7-9)
- elev i gymnasieskolan

3 km
4 km
5 km
5 km

Elev kan få skolskjuts vid kortare avstånd än vad som sägs ovan om Kommunstyrelsen bedömer att
skolvägen är extra trafikfarlig, om plats finns tillgänglig i skolskjuts som ändå går vägen förbi
förutsatt att det inte innebär extra kostnader eller om särskilda skäl föreligger.

Kommunstyrelsen bedömer att följande vägarna har den trafikmängden att elever inte ska behöva
gå på dem längre än till närmaste busshållplats:
• E20
• R42
• Väg 1890 förbi förbi Bergstena och Lena
• Väg 1765 förbi Nårunga och Asklanda skolor.
Elever i åk 4 och äldre bedöms kunna korsa även ovanstående trafikerade vägar för att nå hållplats.

Självskjuts och enskild resa
Ersättning till självskjuts (Föräldern kör barnet till/från skolan eller del av vägen) kan erhållas om
det leder till en organisatorisk och ekonomisk fördelaktig lösning i en svårlöst skolskjutsfråga.
Ersättningsbelopp vid självskjuts skall följa skatteverkets normer för skattefri ersättning för
tjänsteresor med egen bil. Ersättningen för självskjuts utgår från avståndskravet i reglementet till
närmaste skolskjuts.
Ersättning för enskild resa till hållplats för kollektivtrafik/skolskjuts (Förälder eller eleven själv
kör till/från busshållplats) för gymnasieelever kan erhållas för att underlätta för fler elever att bo
hemma under gymnasietiden. Ersättning kan erhållas till/från anvisad på/avstigningsplats. Som
beräkningsgrund räknas bara den sträcka där skoleleven finns med i bilen. Ersättningen för enskild
resa förutsätter minst 5 km avstånd till kollektivtrafikhållplats.
Ersättningen sökes i efterhand och är begränsad till max 30 kr per dag.

Ansvar för elevens säkerhet
Vårdnadshavare ansvarar för eleven på väg mellan hemmet och busshållplats samt på hållplatsen i
närheten av hemmet.
Skolan/rektor ansvarar för ordning och säkerhet vid den av skolan anvisade hållplatsen samt för
ordning och säkerhet under elevens väg mellan hållplats och skola.
Chauffören har ansvaret för ordningen och säkerheten i bussen, samt vid på- och avstigning.
Kommunens olycksfallsförsäkring gäller för resa till och från skolan.

På- och avstigning
Gångavståndet mellan hemmet och närmaste skolskjutshållplats bör inte överstiga:
•
•
•
•

elev i åldrarna 6-9 år (åk F-3)
elev i åldrarna 10-12 år (åk 4-6)
elev i åldrarna 13-16 år (åk 7-9)
gymnasieelev

2 km
3 km
4 km
4 km

Vid osäkerhet beslutar skolskjutshandläggaren om skolskjutshållplats för elev.

Busskort
Det är skolskjutshandläggaren som avgör vilka elever som ska hänvisas till linjelagd trafik och vilka
som ska hänvisas till upphandlad trafik och därmed vilka som får busskort eller ej. Vägledande för
det beslutet är utöver avstånd till busshållplats även plats på upphandlad skolbuss och kostnad för
busskort.

Växelvis boende
Elev som har växelvis boende mellan två vårdnadshavare är berättigade till skolskjuts förutsatt att
båda föräldrarna är bosatta inom kommunen och eleven i övrigt uppfyller kravet på att få skolskjuts.

Väntetid
Samordning av skolskjutsar medför att väntetider kan förekomma. Väntetid för elev bör inte
överstiga 60 minuter per dag. I väntetiden ingår inte lektionsfri tid, så kallade håltimmar.

Färdtid
Med färdtid avses restiden mellan skolskjutsens ordinarie på- och avstigningsplats. Förvaltningen
svarar för att färdvägar och tidplaner i möjligaste mån upprättas med hänsyn till att färdtiden inte
överstiger 60 minuter per enkelresa.

Försenade elever
Om elev kommer för sent till skolskjutsens avgångstid är det vårdnadshavare som har ansvaret för
att eleven kommer till skolan. Vårgårda kommun svarar ej för kostnader eller ersättningsanspråk i
samband med händelsen.
Endast i de fall eleven på grund av undervisning missat hemskjuts, är det skolans/rektors skyldighet
att ordna hemtransport för eleven.

Olycka/tillbud
Varje busschaufför informeras om de vid olycka eller tillbud ska kontakta skolskjutshandläggare,
rektor för aktuell skola och Medborgarkontoret för att säkerställa att information om händelsen når
berörda.

Information
Skolskjutshandläggare tar fram informationsmaterial som läggs ut på hemsida. Inför terminsstart
ansvarar rektor för att elever och vårdnadshavare får denna information om hur kommunens
skolskjutsar är organiserade, samt ordningsregler och trafiksäkerhetsfrågor. Elever som tillkommer
under ett läsår ska informeras i anslutning till att de börjar skolan.

