Datum: 2014-04-15

Skolskjutsreglemente
Författningar som reglerar skolskjuts:
 Skolskjutsförordningen (SFS 1970:340)
 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning (TSVFS 1988:17)
 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om anordningar för utmärkning av skolskjuts
(TSVFS 1985:43)
 Skollagen: 10 kap. 32, 33 och 40 §§ (grundskoleelever)
11 kap. 31, 32 och 39 §§ (grundsärskoleelever)
Skolväg

Skolvägsavståndet beräknas mellan bostaden och skolan.
På-/avstigning sker vid närmaste hållplats eller motsvarande vid allmän väg.
Om avståndet mellan bostad och hållplats överstiger 2 km för elever till och med åk 6
och 3 km för elever åk 7 till och med åk 9, kan skjutsning medges från plats närmare
bostaden.
Föräldrarna har ansvar för eleven på vägen till skolan eller påstigningsplatsen. Missar
eleven skolskjutsen har föräldrarna ansvar för att eleven kommer till skolan. Vid
skoldagens slut anses kommunen aktivt ha överlämnat ansvaret till föräldrarna, när elev
på överenskommen tid går från skolan eller när elev stiger av skolskjutsen. Chaufför,
anställd av företaget som innehar anbudet för skolskjutsfordon, har ansvaret under färd.
Skolskjutsavstånd

Elever i förskoleklass till och med åk 6
Elever i åk 7 till och med åk 9

2 km eller längre
3 km eller längre

Elever i åk 0-6 med skolvägsavstånd kortare än 2 km erbjuds kostnadsfri skolskjuts:
 om skolvägen helt eller delvis ligger utanför tätbebyggt område eller
 om särskild gångbana saknas på vägavsnitt med hastighetsbegränsning
överstigande 50 km/h
 om det med hänsyn till trafikintensiteten på vägavsnittet bedöms
motiverat av utbildningsnämnden
Elever i åk 7-9 vid Sotenässkolan boende på Smögen, söder om gränslinje från
Långeviks lera vid Väjern, söder om bebyggelsen Rinnane-Lerdalsområdet vid
Hovenäset erhåller ej kostnadsfri skolskjuts oavsett skolvägsavstånd.
Skolskjuts medges ej till och från skolbarnsomsorg.
Särskilda skäl

Elev med funktionshinder eller som på grund av hälsoskäl har behov av skjuts, kan
beviljas skolskjuts. Behovet ska styrkas med läkarintyg. I enskilda fall krävs individuell
bedömning utifrån skollagen.
Elev med växelvis boende hos föräldrar med gemensam vårdnad

Elev har möjlighet att åka med befintliga skolskjutsar eller ordinarie linjetrafik om
elevens boende växlar mellan föräldrarnas två adresser inom kommunen.
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Adressändring

Elev, som på grund av byte av adress eller flyttning från kommunen, inte längre är
skolskjutsberättigad skall omgående återlämna busskortet till skolan. Vid frivilligt val
av skolgång i annan kommun är hemkommunen inte skyldig att ordna skolskjuts.
Skola utanför placeringsområdet

Elev har, under förutsättning att den tidigare haft skolskjuts, möjlighet att åka med
befintliga skolskjutsar eller ordinarie linjetrafik om det kan ske utan organisatoriska,
ekonomiska svårigheter eller merkostnader.
Om elev flyttar

Enligt skollagen har elev rätt att gå kvar i sin ”gamla” skola läsåret ut. Skolskjuts
beviljas under förutsättning att eleven tidigare har haft skolskjuts.
Bilbälte

Samtliga elever skall använda säkerhetsbälte.
Skolskjutsinformation

Rektor ansvarar med hjälp av personal vid enheten att kontroll av säkerheten utförs vid
skolornas skolskjutshållplats varje läsårsstart.
Rektor ansvarar även för att en särskild genomgång sker med de elever som färdas till
och från skolan med skolskjuts. Genomgången bör bland annat omfatta trafiksäkerhetsoch ordningsregler vid hållplats, vid av- påstigning, under färd, samt vid förflyttning till
och från fordon. Vidare bör lämnas råd och anvisningar om åtgärder och uppträdande i
samband med en eventuell olycka.
Kommunen utför kontinuerliga bussutrymningsövningar i samarbete med bussbolag och
räddningstjänst.
Förlorade/defekta busskort

Om elev förlorar sitt busskort ska det anmälas snarast till
skolexpeditionen/skjutsansvarig. Kortet spärras och nytt skolkort beställs. Under tiden
får eleven ett intyg som gäller som färdbevis tills nytt kort levereras. En avgift tas ut för
förlorade busskort.
Defekta skolkort anmäls till skolexpeditionen/ skolskjutsansvarig. Kortet spärras och
nytt kort beställs. Under tiden får eleven ett intyg som gäller som färdbevis tills nytt kort
levereras. Ingen utgift tas ut för defekta skolkort.
Överklagande

Kommunens beslut om skolskjuts kan överklagas genom förvaltningsbesvär.
Anvisningar bifogas beslutet. Skolskjuts till fristående eller andra kommunala skolor än
den som kommunen skulle ha placerat eleven i kan endast överklagas genom
laglighetsprövning enligt 10 kap. Kommunallagen.
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