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Rutiner för skolskjuts i Stenungsunds kommun
Giltiga från och med den 20 augusti 2015
1. Vem är berättigad till skolskjuts
Rätten till skolskjuts regleras i Skollagen (2010:800) 10 kap 32§, 33§, 40§, 11 kap 31§, 32§,
39§ och 18 kap 30§, 32§ och 35§. Skolskjuts är en rättighet för elever i grundskola,
grundsärskola och gymnasiesärskola med offentlig huvudman som går i den skolenhet där
kommunen placerat dem och som uppfyller skollagens förutsättningar för att beviljas
skolskjuts.
Utgångspunkten för bedömningen av om rätt till skolskjuts föreligger är:
o Färdvägens längd
o Trafikförhållandena
o Funktionshinder
o Annan särskild omständighet
Elever som går i andra skolenheter än den enhet där kommunen skulle ha placerat dem eller
som går i skola anordnad av fristående huvudman kan ha rätt till skolskjuts. Utgångspunkten är
att skolskjuts kan anordnas för dessa elever utan att det medför organisatoriska och/eller
ekonomiska svårigheter för kommunen.
Barn i förskoleklass har samma rätt till skolskjuts som enligt ovan.
Resor till och från fritidshem är inte skolskjutsberättigande.
2. Anmälan om behov av skolskjuts
En anmälan från vårdnadshavare görs senast 1 april varje år för nästkommande läsår.
3. Elevens bostadsadress
Utgångspunkten för elevens rätt till skolskjuts utgörs av elevens bostadsadress vilken som
huvudregel är den samma som elevens folkbokföringsadress. I vissa fall kan utgångspunkten
utgöras av en bostadsadress som inte är elevens folkbokföringsadress t.ex. vid placering i
korttidsboende. I vissa fall vid gemensam vårdnad anses eleven ha två bostadsadresser. Dessa
fall benämns nedan växelvis boende. Om förutsättningar för växelvis boende är uppfyllda ska
en bedömning av elevens rätt till skolskjuts göras med utgångspunkt i elevens båda
bostadsadresser.
Förutsättningar för växelvis boende
o Båda adresserna är belägna inom Stenungsunds kommun, (om en vårdnadshavare bor
utanför Stenungsunds kommun beviljas eleven färdbevis inom Stenungsunds kommun)
o Elevens skolväg måste överstiga avståndsreglerna
o Boendet ska bygga på ett fast och varaktigt arrangemang och vara likvärdigt fördelat på
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de båda adresserna t.ex. boende varannan vecka på respektive adress. Det likvärdiga
boendet och att det är fråga om ett fast arrangemang skall styrkas av vårdnadshavarna
genom uppvisande av dom, beslut eller skriftlig överenskommelse mellan parterna.

4. Avstånd
Elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola som går i den skolenhet där
kommunen har placerat dem har rätt till skolskjuts om avståndet mellan bostaden och skolan
överstiger
o 2 km för elever i årskurs F - 3
o 3 km för elever i årskurs 4 - 9
I första hand skall allmänna kommunikationer användas. Skulle inte detta fungera så kan
annan lämplig skolskjuts anordnas, som beställd buss eller taxi.
Avstånd till närmaste hållplats/ uppsamlingsplats
Särskild skolskjuts kan beviljas om gångavstånd mellan hemmet och
busshållsplats/uppsamlingsplats överstiger
o 2 km för elever i årskurs F – 3
o 3 km för elever i årskurs 4 – 9
En bedömning ska i varje enskilt fall göras om skolskjutsen ska beviljas fram till/från närmaste
hållplats för linjetrafik/tågstation/uppsamlingsplats eller till/från skolan.
5. Särskild skolskjuts på grund av lång väntetid
Särskild skolskjuts beviljas om elev är berättigad till skolskjuts och om väntetiderna med den
ordinarie linjetrafiken normalt överstiger
o 0,5 timmar för elev i årskurs F- 3 (en väg)
o 1 timme för elev i årskurs 4-9 (en väg)
Elevens ordinarie schema är utgångspunkten vid bedömningen. Väntetider som uppstår
tillfälligt t.ex. på grund av inställda lektioner eller liknande berättigar inte till särskild
skolskjuts. Förseningar eller tillfälligt inställda turer med den ordinarie linjetrafiken berättigar
inte till särskild skolskjuts.
6. Trafikförhållandena
Oavsett ovan nämnda avståndsregler kan skolskjuts beviljas om eleven till följd av
trafikförhållandena enligt skollagen är berättigad till skolskjuts mellan hemmet och skolan,
mellan hemmet och hållplats för linjetrafik eller mellan hemmet och anvisat uppsamlingsställe.
Bedömningen görs av skolskjutsansvarig med stöd av trafikplanerare.
7. Vid extrema förhållanden
Vid vissa extrema förhållanden såsom oframkomligt väglag, naturkatastrofer eller andra
extraordinära omständigheter kan kommunen inte garantera att skolskjuts kan utföras i
enlighet med vad som beslutats. I dessa fall utgår inte ersättning till eleven och dennes
vårdnadshavare. Kommunen skall vid sådana förhållanden snarast upplysa om detta på
kommunens hemsida.
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8. Funktionsnedsättning
Vid funktionsnedsättning skall en bedömning göras av hurvida funktionsnedsättning påverkar
elevens möjligheter att ta sig till skolan. Det ankommer på elever och dessa vårdnadshavare att
presentera relevant underlag för bedömningen. Sådant underlag kan t.ex. bestå av medicinskt
utlåtande från läkare etc.
Kommunen har även ansvaret för att tillse att elev med tillfällig funktionsnedsättning erbjuds
skolskjuts om det behövs för att eleven kostnadsfritt skall kunna ta sig till skolan och fullgöra
skolplikten. Vid olycksfall skall vårdnadshavare anmäla skadan till kommunens försäkring,
skyndsamt. Kostnad för resa till och från skola kan ersättas av försäkringen.
Det saknar betydelse vad det tillfälliga funktionsnedsättning består i eller hur det har
uppkommit.
9. Annan särskild omständighet
Skollagen innehåller även en skyldighet för kommunen att anordna skolskjuts för elever på
grund av ”annan särskild omständighet”. Syftet med denna punkt är att fånga upp situationer
där det framstår som nödvändigt eller motiverat att bevilja skolskjuts trots att skolskjuts inte
kan beviljas på grund av färdvägen längd, trafikförhållandena eller funktionsnedsättning hos
elev. Bedömning görs utifrån de förutsättningar som är aktuella i det enskilda ärendet. Det kan
t.ex. vara fråga om hotsituationer, mobbningssituationer, särskilda sociala omständigheter. Det
kan också vara behov av skjuts vid vinterväglag. Vinterväglag kan gälla mellan november och
mars.
10. Skolskjuts vid val av annan skola
Elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle placerat dem
eller som går i annan kommuns grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola på grund av
särskilda skäl eller på grund av eget val är endast berättigade till skolskjuts om de uppfyller
skollagens krav på skolskjuts till följd av färdvägens längd, trafikförhållandena,
funktionshinder eller annan särskild omständighet och om skolskjuts kan anordnas av
kommunen utan organisatoriska och ekonomiska svårigheter. Detta innebär att elev som väljer
annan skola inom kommunen kan ha rätt till skolskjuts till vald skola.
Utgångspunkten för bedömningen av ekonomiska svårigheter utgörs alltså av den kostnad
kommunen skulle ha haft för skolskjuts om elev gått i den skola som kommunen skulle ha
placerat eleven i. Om skolskjutsen till den av eleven valda skolan är dyrare än vad det skulle
ha varit i placeringskolan saknas rätt till skolskjuts. Motsvarande bedömning görs med
beaktande av de organisatoriska svårigheter som kan uppkomma.
Om förutsättningar för skolskjuts inte är uppfyllda till följd av organisatoriska och ekonomiska
svårigheter för kommunen har eleven inte heller rätt att få ersättning för skolskjuts upp till det
belopp som skolskjutsen skulle kostat om eleven valt att gå i placeringskolan.
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Motsvarande skyldighet för kommunen att erbjuda skolskjuts gäller även för elever som går i
fristående grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola inom kommunen. Även i dessa fall
görs bedömningen på sätt som beskrivits ovan.
För elever som går i fristående skolor utanför Stenungsunds kommun föreligger inte rätt till
skolskjuts.
11. Avsteg från rutinerna
Rutinerna utgör tillämpningsföreskrifter till gällande författningsbestämmelser om skolskjuts.
Om rutinerna i något avseende strider mot författningsbestämmelser eller mot fastställd
tolkning av skolskjutsregler skall rutinerna inte tillämpas i dessa delar.
12. Ändrat behov
Beslut om skolskjuts fattas för ett läsår eller en termin i taget. Den enskilde eleven och dennes
vårdnadshavare skall anmäla till kommunen om förutsättningar som låg till grund för
kommunens beslut att bevilja skolskjuts förändrats. Busskort skall återlämnas skyndsamt till
kommunen om behovet upphört.
13. Skolskjuts med tilläggsskjuts (taxi)
Elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola som inte har en buss som kan ta dem
till och från skolan eller har annat särskilt behov som gör att de inte kan åka buss kan få
skolskjuts i form av tilläggskjuts. En bedömning görs i varje enskilt fall om skolskjuts av detta
slag ska beviljas.
14. Skola med riksintag (statlig skola)
För elever som går på skola med riksintag gäller olika speciella regler för skolskjuts. Mer
information finns att få på vald skola.
15. Skolskjuts Gymnasieelever
Elever inom gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts utan endast till bidrag till elevresor.
För en elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395), ska den kommun
som enligt 29 kap. 6 § skollagen (2010:800) är elevens hemkommun, ansvara för elevens
kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Ansvaret gäller för sådana resor där
färdvägen är minst sex kilometer. Stödet ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt
kommunens bestämmande. Om stödet ges kontant är kommunen inte skyldig att ge högre
ersättning än vad som motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som eleven har kostnader för resor mellan
bostaden och skolan. Lag (2010:1250). Läs mer på Nösnäsgymnasiet hemsida
16. Beslutfattare
Det är elevens rektor som beviljar eller avslår anmälan om skolskjuts. Anmälan om skolskjuts
handläggs av kommunens skolskjutshandläggare.
Ersätter skolskjutsregler från 2013-08-26,§70 Bildningsutskottet. Gäller från och med 201508-20
Postadress
444 82 Stenungsund

Besöksadress
Strandvägen 15

Telefon
0303-730000

Telefax
0303-738235

E post
kommun@stenungsund.se
http://www.stenungsund.se

Giro
Bg 253-0244

Org nr
21 20 00-1298

