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Skolskjutsreglemente för Mullsjö kommun
Antaget av barn- och utbildningsnämnden den 9 mars 2015, § 46 och är giltigt från och
med läsåret 2015/2016.

Lagrum (Skollagen 2010:800)
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 (10 kap. 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 (10 kap.
32 §).
En elev som går i en annan kommuns grundskola och som på grund av skolgången måste
övernatta i den kommunen har rätt till skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden och den
plats där utbildningen bedrivs under samma förutsättningar som gäller för elever som är
hemmahörande i kommunen (10 kap. 25 §). Den kommun som anordnar utbildningen ska
ombesörja att skolskjuts anordnas enligt första stycket. Kommunens kostnader för detta ska
ersättas av elevens hemkommun (10 kap 33 §).
Motsvarande regler finns också för grundsärskolan (11 kap 31 och 39 §§).
För elever i förskoleklass finns inte samma lagstadgade regler, men dessa barn ska
behandlas på samma sätt som barn i grundskolan i Mullsjö kommun.

Ansvar
Kommunen är ansvarig för att skolskjuts erbjuds, föräldrar har ansvar till och från hållplats,
bussbolagsentreprenör och skola har ansvar under transport och skolor/rektorer har ansvar
när elever kommer till skolan och under skoltid.
Föräldrarna förutsätts svara för att barn förbereds och tränas att klara sin skolväg/väg till
hållplats på ett så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att barnet måste följas till skolan
eller hållplatsen under så lång tid som behövs till dess att barnet klarar av att gå till
skolan/hållplatsen på egen hand. Barnet kan lämpligen förses med reflexväst, reflexer etc.,
speciellt under den mörkare årstiden.
Om elev missar skolskjuts till skolan är det vårdnadshavare som har ansvar för att eleven
kommer till skolan.

Säkerhet
Alla elever som beviljas skolskjuts ska ha en egen sittplats i fordonet. Alla elever som färdas
i fordon som är utrustat med bilbälte ska använda en sittplats som är försedd med bilbälte
samt använda bilbältet på rätt sätt.
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Respektive skola ansvarar för ordningen vid skolans hållplats samt att skolskjutseleverna
informeras om ordningsregler för skjutsen. Kommunkontoret tillsammans med
entreprenörer inspekterar årligen trafikmiljön kring skolskjutslinjerna. Rektorer ansvarar
tillsammans med bussentreprenörer för att brandövning årligen genomförs på samtliga
linjer.

Berättigande till skolskjuts
Elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola, som enligt reglementet uppfyller
kraven i fråga om avstånd, trafikförhållanden, funktionshinder eller någon annan
omständighet är berättigade till skolskjuts mellan anvisad på- och avstigningsplats i
hemmets närhet och av kommunen anvisad skola.
En elevs folkbokföringsadress är utgångspunkten vid rätt till skolskjuts. För beräkning av
avstånd avses den kortaste användbara vägen (gång-, cykel eller bilväg) till den skola som
eleven är hänvisad till.
Förskoleklass- och grundskoleelever i Mullsjö kommuns skolor erbjuds skolskjuts om
avståndet mellan hemmet och den anvisade skolan uppgår till minst följande avstånd:
2 kilometer från förskoleklass till och med årskurs 3
3 kilometer från årskurs 4 till och med årskurs 6
4 kilometer från årskurs 7 till och med årskurs 9
Skolvägen mäts från hemmet till skolan men det innebär inte att skolskjuts alltid kan
erhållas ända från hemmet. Elev är skyldig att uppsöka närmaste skolskjutshållplats. Om
avståndet överstiger ovan nämnda avstånd ska hållplatsen flyttas till lämpligt ställe närmare
hemmet.
Skolskjuts gäller endast i anslutning till skolans start- och sluttider. Elever som är inskrivna i
barnomsorg har inte rätt till skolskjuts för resa mellan hemmet och fritidshem.
Elev med kortare avstånd kan åka med skolskjuts i mån av plats i fordon som ändå stannar
på förutbestämd skolskjutshållplats och där det inte innebär extra kostnader för
kommunen.
Under förutsättning att avståndsreglerna uppfylls kan:




Elev som av kommunen hänvisas till annan skolenhet än den skolenhet som eleven
tillhör, berättigas till skolskjuts.
Elev som stadigvarande bor på olika adresser i kommunen berättigas till skolskjuts.
Elev som valt annan skola än den man blivit hänvisad till får åka med i mån av
plats på förutbestämd hållplats, under förutsättning att det finns plats för samtliga
elever utefter linjen som gjort eget skolval.

Restid
Strävan är att restiden från hållplats och väntetiden vid skolan inte ska överstiga 120
minuter per dag för elever i förskoleklass till och med årskurs 3, 150 minuter per dag för
elever i årskurs 4 till och med årskurs 6 och 180 minuter per dag för elever i årskurs 7 till
och med årskurs 9. Med väntetid menas tid från det att skjutsen kommer till skolan till 10
minuter före skolstart samt 10 minuter från skolslut och till dess att bussen avgår.
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Undantag
Undantag kan göras vid olycksfall. Läkarintyg krävs och vårdnadshavare anmäler själv till
försäkringsbolag att skolskjuts behövs. Efter godkännande beställs skjuts av
vårdnadshavaren och resan betalas direkt av försäkringsbolaget.
Undantag från avståndsreglerna kan göras om elev på grund av funktionshinder/sjukdom
bedöms ha behov av skolskjuts eller att bli hämtad närmare hemmet än vid aktuell
skolskjutshållplats. I de fall undantag begärs av detta skäl ska förhållandena styrkas med
intyg av opartisk person, till exempel läkare, psykolog eller kurator.
Undantag från avståndsreglerna kan göras om trafiksituationen på vägen till och från skolan
är sådana att eleven med tanke på ålder och mognad inte kan tänkas bemästra den. Vid
bedömning av trafikförhållandena ska alltid en jämförelse göras med elevers situation i
tätort. Bedömningen görs också med utgångspunkt från att barn som inte är trafikmoget
färdas på vägen i sällskap med vårdnadshavare.
Undantag kan göras vintertid mellan den 15 oktober till och med den 28 februari då så
kallad vinterskjuts kan beviljas om trafiksituationen bedöms osäker på väg som elev färdas
på.

Särskilda skäl
Om särskilda skäl föreligger har barn- och utbildningsnämnden möjlighet att för viss elev
eller elevgrupp frångå bestämmelserna.

Anmälan
Uppfyller elev avståndskriterierna för skolskjuts krävs ingen särskild ansökan om skolskjuts.
Däremot ska en anmälan om skolskjuts alltid göras till kommunen helst senast den 1 juni
varje år med elevens namn, adress, klass, vårdnadshavares kontaktuppgifter samt vilka dagar
skolskjuts önskas.

Ansökan
Elev som önskar skolskjuts utöver skolskjutsbestämmelserna på grund av
trafikförhållanden, funktionshinder, växelvis boende eller annan omständighet ska alltid
ansöka skriftligt om skolskjuts på särskild blankett helst senast den 1 juni varje år.

Beslut om skolskjuts utöver skolskjutsbestämmelserna
Beslut om skolskjuts utöver bestämmelserna gäller för det läsår som beslutet fattas. Om
förutsättningar som beslutet grundar sig på förändras i något avseende upphör dock
beslutet att gälla från det datum då förändringen sker. Om behov av skolskjuts kvarstår
nästkommande läsår krävs en förnyad ansökan.
Beslut om undantag från bestämmelserna fattas av kommunens skolskjutshandläggare eller
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Avslag kan överprövas av barn- och
utbildningsnämnden. Beslut om undantag ska gälla namngivna elever och ska tidsbegränsas.

Överklagande
Den som får ett negativt beslut om skolskjuts kan överklaga beslutet hos
Förvaltningsrätten. Överklagan av skolskjutsbeslut ska inkomma inom tre veckor från det
att beslutet kommit till sökandens kännedom.

