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Barn- och utbildningsförvaltningen

Datum

Diarienummer

2020-11-25

2020.241.623

Regler för anordnande av skolskjuts från och med 2021-01-01
Boxholms kommun är enligt skollag (SFS 2010:800) 10 kap. 32 § resp. 11 kap. 31 §
skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever som är folkbokförda i
kommunen. 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.
Skolverket har uttalat att kommunen fritt får organisera skolskjutsverksamheten på
lämpligt sätt med beaktande av bland annat trafikförhållandena. Elever kan hänvisas
till särskilda uppsamlingsplatser i hemmets respektive skolans närhet. Rätten till
skolskjuts innebär inte att skolskjutsen ordnas från bostadsadressen till den plats där
utbildningen bedrivs eller att skolskjuts måste anpassas till varje elevs skoltider. I det
enskilda fallet ska kommunen särskilt beakta elevens funktionsnedsättning och om
behov finns hämta eleven vid elevens hem.
Kommunens beslut om skolskjuts kan överklagas till förvaltningsrätten, i form av
förvaltningsbesvär där förvaltningsrätten pröva såväl beslutets laglighet som
lämplighet.
1. Avstånd (kilometer) till skolan för att vara berättigad till skolskjuts:
Årskurs
F-3
4-6
7-9

Till skola
2,0
3,0
4,0

Till hållplats
2,0
2,0
3,0

2. Andra skäl än avstånd som ger rätt till skolskjuts
Trafikförhållanden. Ansökan krävs och finns på kommunens webbsida (Ansökan om
skolskjuts). Bedöms skolväg som påtagligt besvärlig eller riskfylld kan skolskjuts
anordnas även vid kortare skolväg än vad som ovan angivits. Samma sak gäller
beträffande elev, som av andra orsaker (exempelvis funktionsnedsättning) är i behov
av skolskjuts. Beslut fattas i samråd med Samhällsbyggnadsnämnden och gäller för
det läsår som beslutet fattas.
3. Skolskjuts under del av läsåret
På grund av särskilda skäl kan ibland en skolskjuts beviljas för vinterhalvåret, det vill
säga för tiden 1 november till och med 31 mars. Ansökan krävs och finns på
kommunens webbsida (Ansökan om skolskjuts).
4. Skolskjuts vid växelvis boende
Är när barn till separerade föräldrar med gemensam vårdnad bor lika mycket hos
båda föräldrarna. Skolskjuts ska anordnas från båda bostäderna då förutsättningarna
för att få skolskjuts är uppfyllda. Detta gäller om bostäderna finns inom samma
kommun.
Kommunen har inte någon skyldighet att ordna skolskjuts till och från en förälder
som bor i en annan kommun än elevens hemkommun.
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5. Väntetider
Elever i årskurs F-3: Som regel inga väntetider, dock kan väntetid motsvarande en
lektion om 40 minuter accepteras någon dag i veckan.
Elever i årskurs 4-6: Väntetiden bör ej överstiga en 40-minuterslektion per dag och ej
uppgå till mer än högst tre sådana tillfällen per vecka.
Elever i årskurs 7-9: En elev kan maximalt få två till tre 40-minuterslektioner per
vecka som väntetid.
6. Ordningsregler
Skolans ordningsregler (trivselregler) gäller även i skolskjutsarna.
Föräldrar uppmanas att bland annat påminna sitt barn om;
- att hålla sig på betryggande avstånd tills skolskjutsfordonet stannat
- att ej stiga på/av rullande fordon
- att rätta sig efter förarens anvisningar (vilka motiveras av trafiksäkerheten och
ordningen i fordonet).
7. Tidsplan
Skolskjutsleverantör ansvarar att varje elev får en tidsplan där det framgår hur
skolskjutsen kommer fungera. Allmänt gäller att skolskjutsar i princip skall vara
framme vid skolan cirka 10 minuter innan lektionen börjar. För hemfärd gäller, att
skolskjutsen bör finnas framkörd när lektionen slutar, men att avfärd från skolan får
ske tidigast 5 minuter efter det att lektionen slutat.
8. Former för skolskjuts
De former av skolskjuts som kan vara aktuella är följande:




Buss i linjetrafik
Skolbuss
Skoltaxi

Skolskjutsleverantör ansvarar för planering av skolskjutsar och väljer den form av
skolskjuts som är den för kommunen förmånligaste formen för skolskjuts med
hänsyn tagen till de med transportörerna ingångna avtalen och de speciella
omständigheter som kan gälla för enskild elev.
9. Resekort
Elev som beviljas skolskjuts med buss i linjetrafik tilldelas ett resekort för aktuellt
läsår. Skulle eleven tappa bort sitt kort eller att det blir oanvändbart, kontaktar eleven
skolans expedition för att få ett ersättningskort. För ersättande kort tar Boxholms
kommun ut en administrationsavgift på 100 kr/kort.
Om eleven flyttar så att rätt till skolskjuts inte längre föreligger eller om eleven slutar
vid skolan, ska eleven återlämna resekort.
10. Tid vid påstigningsplats
Elev ska finnas på överenskommen påstigningshållplats för skolskjuts minst fem
minuter före angiven avgångstid. Har skolskjuts inte anlänt tio minuter efter utsatt
avgångstid står det i bifogat beslut vem man ska vända sig till. Meddela även skolan
att skolskjuts har uteblivit.
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11. Skyddsanordningar vid resa
Skolelev som färdas i buss eller taxi ska alltid använda bältet.
12. Skyldighet att anmäla frånvaro
Målsman till elev som tilldelats skolskjuts med skoltaxi har att i god tid, minst en
timme före överenskommen hämtningstid, anmäla att elev inte ska följa med
skolskjutsen. Anvisningar om till vem anmälan ska göras bifogas beslutet.
13. Riktlinjer vid planering av skolskjutsar
Planering av skolskjutsar ska ske på ett för kommunen ekonomiskt fördelaktigt sätt
med beaktande av trafiksäkerhet och följande riktlinjer.
_____

Fastställda av Kommunstyrelsen § 195/2020-11-17.

