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Riktlinjer för skolskjuts i grundskolan, särskolan och gymnasieskolan läsåret 2019/2020

Arboga kommun ordnar skolskjuts till elever i förskoleklass, grundskola,
särskola och gymnasieskola som bor långt ifrån sin skola. Rätten till
skolskjuts avgörs bland annat av färdvägens längd och trafiksäkerheten
på vägen. Du kan få skolskjuts till den skola som kommunen har anvisat.
Vad är skolskjuts?
Skolskjuts är resa mellan plats i anslutning till hemmet och skolan av elev
i förskoleklass, grundskola och särskola i anslutning till skoldagens början
och slut. För barn som är inskrivna i förskolan är det förälders ansvar att
lämna och hämta i förskolan. Resor till och från fritidshem omfattas inte
av skolskjuts. Skolskjuts kan ske i form av: resor med allmän
kollektivtrafik (busskort) resor med särskilt upphandlad skolskjuts i form
av skolbuss, skoltaxi eller sjötransport självskjutsersättning
Vad säger skollagen?
10 kap. 32 § för elever i grundskolan och 11 kap. 31-32 §§ för elever i
grundsärskolan
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.
Vem har rätt till skolskjuts?
Elev måste vara folkbokförd i kommunen för att ha rätt till skolskjuts. Rätt
till skolskjuts bedöms mellan folkbokföringsadress och den skola som
kommunen placerat eleven i med hänsyn till folkbokföringsadressen.
Huvudregel
Rätten till skolskjuts motiveras av att färdvägens längd, inklusive gångoch cykelväg, överstiger för:


Årskurs F-3 med en skolväg som är minst 3 km.



Årskurs 4-6 med en skolväg som är minst 4 km.



Årskurs 7-9 med en skolväg som är minst 5 km.



Gymnasiet med en skolväg som är minst 6 km.
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Kilometergränserna anger även hur lång gångvägen mellan hem och
busshållplats maximalt kan vara.
Trafikfarlig väg
En elev ska kunna färdas till och från skolan på ett trafiksäkert sätt.
Kommunen bedömer färdvägens trafikförhållanden med hänsyn till
vägens utformning, siktförhållanden och övrig trafik och kan motivera rätt
till skolskjuts trots att minimiavstånden enligt huvudregeln inte är
uppfyllda.
Funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter
Eleven kan beviljas tillfällig eller permanent skolskjuts om det finns
särskilda skäl, till exempel medicinska eller fysiska. Kommunen bedömer
elevens behov och form av skolskjuts med hänsyn till elevens
funktionsnedsättning, ålder och utveckling. Beslutet gäller ett läsår i taget
men kan omprövas om omständigheterna förändras.
Även om avståndet mellan bostaden och skolan, trafikförhållandena,
elevens ålder eller funktionsnedsättning inte berättigar till skolskjuts kan
någon annan särskild omständighet göra det. Kommunen har möjlighet
att bevilja skolskjuts efter en helhetsbedömning av det individuella fallet. I
sådana fall ska vårdnadshavaren bifoga handlingar som beskriver och
styrker varför ansökan ska prövas enligt andra särskilda omständigheter.
Skolskjuts sker inte till eller från fritidshem eller fritidsaktiviteter efter
skoldagens slut. Skolskjuts beviljas heller inte för resor till läkare,
tandläkare, sjukgymnastik eller habilitering. Den beviljas dessutom inte
till utvecklingssamtal i skolan. Skolskjutsen behöver inte anpassas efter en
enskild elevs skoltider. Skolskjuts sker så långt det är möjligt i form av
samåkning i så kallad slinga, där väntetider i skolan kan uppstå. Skolan
tar då ansvar för eleven tills skolskjutsen kommer.
Om ett godkännande av skolskjuts skulle få organisatoriska eller
ekonomiska konsekvenser för kommunen kan detta ha betydelse för
bedömningen.
Elever med tillfälliga funktionshinder upp till tolv veckor, till exempel vid
benbrott, är inte berättigade till skolskjuts. Om det tillfälliga
funktionshindret beror på en planerad medicinsk åtgärd eller en
olyckshändelse på fritiden kan vårdnadshavaren vända sig till sitt eget
försäkringsbolag för eventuell ersättning av kostnader för transport. Om
det tillfälliga funktionshindret beror på en olyckshändelse som inträffat
under skoltid eller elevens direkta färd till eller från skolan, ska
vårdnadshavaren anmäla skadan till Arboga kommuns försäkringsbolag.
Försäkringsbolaget beslutar då om eventuell tillfällig kostnadsfri
skolskjuts.
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Val av skola i annan kommun
Hemkommunen är ej skyldig att anordna skolskjuts för elever som på
grund av personliga förhållanden väljer att gå i en annan kommuns
grundskola.
Växelvis boende
Med växelvis boende menas att en elev bor på två adresser i kommunen
(vårdnadshavares folkbokföringsadresser) lika mycket. För att få
skolskjuts från båda adresserna gäller samma regler för avstånd som vid
ett boende och att båda vårdnadshavarna bor i Arboga kommun.
Skolskjuts beviljas till den skola som kommunen placerat eleven i med
hänsyn till folkbokföringsadressen.
Skolskjuts med båt
För barn bofasta på ö utan broförbindelse gäller att skolskjuts i första hand
sker med reguljär båttrafik. Om reguljär båttrafik saknas är huvudregeln
att föräldrar skjutsar barnet till närmaste skolskjutshållplats mot en så
kallad självskjutsersättning som barn- och utbildningsnämnden årligen
fastställer. Ersättning kan erhållas även om inte avståndsgränserna enligt
huvudregeln uppfylls. I enskilda fall kan barn- och utbildningsnämnden
också besluta att bevilja inackorderingsersättning för barnet om resvägen
bedöms alltför lång och/eller kostnaden för transporten orimligt hög.
2019/2020 utgår ersättning 34 kr per påbörjad tur och 37 kr per sjömil.
2019 års ersättning grundar sig på dom i Kammarrätten i Stockholm 2007
(mål nr 8988-07) och har därefter uppräknats enligt Statistiska
centralbyråns Konsumentprisindex (KPI).
Alla ansökningar om skolskjuts vid särskilda skäl ska alltid göras
läsårsvis inför varje nytt läsår senast 1 juni!
Övriga villkor
Inställd skolskjuts
Om den entreprenör som sköter skolskjutsen bedömer att transporten inte
kan utföras på ett säkert sätt, till exempel vid extrema väderförhållanden,
kan skolskjutsen ställas in. I sådana fall ordnas ingen ersättning för
transporten eller beviljas någon självskjutsersättning.
Beställa och avbeställa skolskjuts
Vårdnadshavare och skola har alltid rätt att avbeställa skolskjuts.
Vårdnadshavare och skola kan dock inte ändra tider, färdväg, plats för påoch avstigning eller annat som har att göra med skolskjutsens
genomförande.
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Missad skolskjuts
Om en elev missar skolskjutsen minst fyra gånger på en termin kan
vårdnadshavaren debiteras taxibolagets kostnader. I sådana fall debiteras
vårdnadshavaren för samtliga fyra resor. Detsamma gäller elevens skola
om det är skolan som orsakar att eleven missar skolskjutsen.
Överklagande av beslut
Beslut om skolskjuts som fattas enligt följande bestämmelser i skollagen
får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (beslut enligt
huvudregeln):
10 kap. 32§ första stycket, 33§ första stycket,
11 kap. 31§ första stycket, 32§ första stycket,
18 kap. 30§ första stycket, 31§ första stycket.
Ett beslut kan överklagas av den som beslutet angår och överklagan ska
göras inom tre veckor från den dag man fick del av beslutet. Mer
information om vad ett överklagande ska innehålla framgår av den
överklagandehänvisning som följer med beslutet. Ett överklagande ska
skickas till Arboga kommun men vara ställt till Förvaltningsrätten.
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