Beslut BUN 110331, § 31, revidering

Skolskjutsregler för Svenljunga kommun
§1

För elever i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan som har lång
skolväg eller som av medicinska eller andra skäl behöver det, anordnas kostnadsfri skolskjuts enligt
dessa bestämmelser.

§2

Barn- och utbildningsnämnden har det yttersta ansvaret för att gällande lagar, förordningar,
föreskrifter och anvisningar rörande trafiksäkerhet följs på de lokalt upphandlade transporterna.

§3

Förskoleklassernas, grundskolans och särskolans skjutsorganisation skall samordnas så långt det är
möjligt. Exempelvis skall jämkning ske mellan skolornas ramscheman (start- och sluttider) och
skjutsarnas tidtabell, för att uppnå en väl fungerande skolskjutsorganisation, korta väntetider och
kostnadseffektivitet.

§4

Skolväg är den kortaste (allmänt använda) trafikförbindelsen, som hålls öppen för fordonstrafik året
runt, från elevens hem (tomtgräns mot väg) till skolans hållplats. I tätorter där det finns särskilt
anvisade gång- och cykelvägar är dessa också att betrakta som trafikförbindelse.
Med elevens hem avses gällande folkbokföringsadress och/eller den adress där eleven regelmässigt
och stadigvarande vistas, vid t ex växelvis gemensam vårdnad eller efter annat särskilt
vårdnadsbeslut. Vid gemensam vårdnad gäller rätten till dubbla skolskjutsar endast inom
kommunens gränser.

§5

Hållplats och skolans hållplats är den plats där eleven stiger på och av skolskjutsen.
•
•
•
•

§6

För att komma till/från hållplatsen kan eleven i vissa fall behöva korsa allmän väg.
Vid väg med tät trafik, kan det dock vara nödvändigt att såväl på- som avstigning sker vid samma
hållplats, på endast ena sidan av vägen.
Hållplatser utmed riksvägarna 27,154 och 156 skall i möjligaste mån vara så placerade, att elever
från förskoleklass till och med skolår 6 slipper ta sig utmed den tätt trafikerade vägen, för att
komma till och från tillfartsvägen till hemmet.
Vårdnadshavaren ansvarar för att eleven kommer tryggt och säkert till och från hållplatsen.

Skolskjuts anordnas för elever
•
•
•

i förskoleklass och skolår 1-3 med minst 2 km skolväg
i skolår 4-6 med minst 4 km skolväg
i skolår 7-9 med minst 5 km skolväg

Skolskjuts anordnas även för elever med kortare skolväg:
När trafikförhållandena är sådana, att eleven inte på egen hand kan ta sig till skolan, utan att utsättas
för särskilt farliga trafikmiljöer. Särskilt trafikfarliga miljöer är:
•
•
•

Bron över Ätran vid norra infarten till Svenljunga, för elever från förskoleklass till och med skolår
6.
Bron över Ätran vid södra infarten till Sexdrega samt vägsträckan utmed väg 154 söder om bron,
ca 600 m från avtagsvägen mot Givarp.
Övergång riksväg 27 vid Lockryd Center.

•
•
•

Sträckan Åsalund – Hillared
För elever med funktionshinder eller andra medicinska orsaker.
Annan särskild omständighet.

Om en elev, av särskilda skäl måste gå i en skola som anordnas av en annan kommun än
hemkommunen och övernatta, har eleven rätt till skolskjuts mellan skolan och den tillfälliga bostaden
enligt hemkommunens regler.
§7

Rätt till skolskjuts gäller inte
• För färd till eller från förskola och fritidshem.
• För elev som väljer att gå i annan skola än den som kommunen placerat eleven i.
Kommunen kan dock ibland vara skyldig att anordna skolskjuts även för elever som går i fristående
skolor eller i en annan kommunal skola än den som kommunen skulle ha placerat eleven i, om det
Inte medför organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.
(Kan endast överklagas genom laglighetsprövning)

§ 8 Avståndet från hemmet till anvisad hållplats bör normalt inte överstiga:
•
•
•

1½ km för elever i förskoleklass och skolår 1-3
2 km för elever i skolår 4-6
5 km för elever i skolår 7-9

Avståndsgränserna gäller under förutsättning att det finns farbar tillfartsväg året runt.
§9

Självskjuts är den skjuts, som kan beviljas att utföras med exempelvis vårdnadshavares fordon.
Självskjutsersättningen uppgår till det belopp som motsvarar den skattefria delen av riksskatteverket
fastställd nivå för bilersättning i egen bil. Prövas efter särskild ansökan.
Självskjuts kan även beviljas elev, som med eget fordon (ex moped) ersätter transport med
skolskjuts. Ersättningen uppgår till det belopp som motsvarar det avdrag som riksskatteverket
fastställt får göras i deklarationen för arbetsresor med moped. Prövas efter särskild ansökan.

§ 10 Skolskjutsplaneringen skall utgå från att väntetiden i skolan för elev som åker skolskjuts skall vara
så kort som möjligt. Under vistelsetiden i skolan skall tillsyn finnas.
Vid längre väntetider bör eleven erbjudas fritidsaktivitet eller annan meningsfull sysselsättning
(exempelvis tillgång till lokaler för enskilda studier, läxläsning mm) i någon form.
§ 11 Vårdnadshavare till elev, som inte beviljats rätt till skolskjuts, har möjlighet att skriftligen begära att för
elevens räkning få utnyttja ledig plats i skolskjutsfordon, under förutsättning att kommunen inte
åsamkas extra kostnader samt att befintlig skjutsverksamhet inte påverkas.
Begäran om ”med åk” ställs till skolskjutsentreprenören, som får bevilja sådan skjuts under tid som
denna plats inte behövs för annan skolskjutsberättigad elev, dock längst för ett läsår.
§ 12 Beslutet om skolskjuts kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Detta innebär att beslutet kan
överklagas av den som det angår. Det krävs också att beslutet har gått honom eller henne emot och
att det är ett beslut som är möjligt att överklaga.
------------

