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Vem har rätt till skolskjuts?
Elever i grundskola från förskoleklass till årskurs 9 samt grundsärskola från förskoleklass till årskurs
9, som är folkbokförda i Bollebygds kommun och går i av kommunen anvisad skola och som enligt
dessa kriterier uppfyller kraven ifråga om färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens
funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.
Skolskjuts till och från skolan anordnas endast då merparten av eleverna som tillhör samma
årsgrupp ska anlända eller åka hem. En årsgrupp kan vara förskoleklass – årskurs 3, årskurs 4-6 eller
årskurs 7-9.
Avstånd för rätt till skolskjuts
Mätningen av avstånd mellan bostad och skola sker med hjälp av geografiskt informationssystem
(GIS).
För att ha rätt till skolskjuts måste eleven ha längre avstånd till skolan än vad som anges i tabellen
nedan. Det maximala avståndet till hållplatsen beror på hur gammal eleven är och kan också ses i
tabellen nedan.
Avstånd till skola
Avstånd till hållplats
Förskoleklass
2 km
2 km
Årskurs 1 – 3
2 km
2 km
Årskurs 4 – 9
3 km
3 km
Färdvägens längd
Med färdväg avses den kortast användbara gångvägen mellan hemmet och skolan. Elev kan också
hämtas från en uppsamlingsplats. Avståndet mellan hemmet och uppsamlingsplats får inte vara
längre än som ovan. Avståndet till skola eller hållplats mäts från den naturliga tomtinfarten eller
motsvarande, till infart vid skola eller till hållplats.
Trafikförhållanden
Eleverna ska kunna färdas till skolan på ett trafiksäkert sätt. Hänsyn till trafikförhållandena görs
med hänsyn till vägens utformning, siktförhållanden och den övriga trafiken. Elevenens ålder och
mognad ska också vägas in vid bedömning av skolvägens säkerhet.
Vid särskilda situationer, särskilt gällande yngre elever, kan chauffören till exempel leda eleven över
en trafikfarlig väg. Om eleven behöver korsa farlig väg eller det finns andra risker utmed skolvägen
kan eleven anvisas en längre skolväg eller få åka med skolskjutsen längre väg.
Eleven bör under den mörka årstiden använda reflex.
Elevens funktionsnedsättning
Elev med funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet kan beviljas skolskjuts utan
hänsyn till avståndet till skolan. Behovet ska styrkas med läkarintyg. Kommunen svarar inte för
skolskjuts vid kortvariga funktionsnedsättningar. Hit räknas arm- och benbrott med gipsning,
vrickningar, stukningar och dylikt.

Annan särskild omständighet
Annan särskild omständighet kan vara en kombination av orsaker som var för
sig inte vore tillräckligt skäl för rätt till skolskjuts. Beslutet omprövas årligen
eller då de omständigheter som var skäl för beslutet, ändras.
Bedömning görs av vad som påverkar elevens möjlighet att ta sig till skolan.
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Sammanhållet bostadsområde
Kommunstyrelsen kan besluta att elever boende i ett sammanhållet bostadsområde, skall behandlas
lika vad gäller rätten till skolskjuts.
I vissa bostadsområden kan avståndsregeln för grundskolans elever resultera i att större delen av
området befinner sig utanför eller innanför den gräns som ger rätt till skolskjuts.
Gångavstånd kan därmed överstiga för de längst bort boende, enligt angivna avståndskriterier. I
sådana fall kan kommunen välja att betrakta området likformigt när det gäller rätten till
skolskjuts.
Det innebär att kommunen kan välja att inkludera elever som normalt inte har rätt till skolskjuts
eller att inte ge skolskjuts till elever som normalt har rätt att få sådan.
Följande område/gator/vägar är undantagna avståndskriterier och elever boende i dessa områden
är EJ skolskjutsberättigade. Gång- och cykelväg finns i området.
- Erikstorp
- Skräddaregårdshöjd
- Tyftet
- Bergadalen
Följande område/gator/vägar är undantagna avståndskriterier och elever boende i dessa områden
är skolskjutsberättigade på grund av avsaknad av gång- och cykelväg.
- Hindåsvägen (väg 554)
- Fjällastorp
- Ballasjön
- Dammkullen
- Kullavägen
- Grönkullen
Se bilaga 1, GC-vägar i Bollebygd.
Grundskola
Skolskjuts omfattar två resor per skoldag och ska börja eller sluta vid skolan. Resor
till och/eller från fritidshem räknas inte som skolskjuts, enbart till och från
skolundervisning.
Bollebygds kommun anordnar även skolskjuts för elever i förskoleklass med offentlig huvudman.
För elever i förskoleklass finns ingen lagreglerad skyldighet för kommunen att anordna skolskjuts
men i Bollebygds kommun har även elever i förskoleklass möjlighet till skolskjuts om regler för
skolskjuts i övrigt uppfylls.
Grundsärskolan
Elever inskrivna i grundsärskolan och som är i behov av skolskjuts har rätt till detta oavsett avstånd
till skolan.
Behovet av skolskjuts och vilken typ av skolskjuts som är nödvändig bedöms med hänsyn till
elevens funktionsnedsättning, ålder och utveckling. Skolskjuts omfattar två resor per skoldag och
ska börja eller sluta vid skolan. Resor till och/eller från fritidshem skall ansökas separat.
Till och/eller från korttidsboende räknas inte som skolskjuts.
Val av grundskola eller grundsärskola
Elever som väljer en annan skolenhet än den de anvisats, har enligt skollagen inte rätt till
kostnadsfri skolskjuts. Hemkommunen ska dock anordna skolskjuts för elever i fristående
grundskola inom hemkommunen och för elever som valt en grundskola med offentlig huvudman i
annan kommun, om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.
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Skolskjuts till fristående grundskola i annan kommun anordnas inte.

Enligt skollagen har eleven rätt att gå kvar läsåret ut respektive sista
årskursen på den skola där eleven börjat. Detta innebär dock ingen rätt
till skolskjuts.
Se bilaga 2, Skolornas upptagningsområde.

Folkbokförd i annan kommun
Elev folkbokförd i annan kommun hänvisas till sin hemkommun för beslut om skolskjuts.
Elever med växelvis boende inom kommunen
När eleven till vårdnadshavare med gemensam vårdnad bor växelvis hos båda vårdnadshavarna och
det grundar sig på avtal eller dom, ses det som ett fast arrangemang. En individuell prövning av
rätten till skolskjuts görs då från respektive bostad. Elever som bor växelvis hos sina
vårdnadshavare har rätt till fri skolskjuts inom kommunen under förutsättning att övriga kriterier
för skolskjuts är uppfyllda.
Elever med växelvis boende i annan kommun
När eleven växelvis bor hos en vårdnadshavare i en annan kommun, görs den individuella
prövningen av rätten till skolskjuts från elevens folkbokföringsadress. Är eleven folkbokfört i en
annan kommun ska, enligt skollagen, elevens hemkommun anordna skolskjuts till grundskolan i
Bollebygds kommun om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för
hemkommunen.
Ansökan om skolskjuts
Ordinarie skolskjuts är skolskjuts mellan bostad och uppsamlingsplats eller skolskjuts mellan
bostad och skola, av att färdvägens längd överskrider avståndsgränserna i kommunens riktlinjer.
Denna skjuts behöver man inte ansöka om.
Avvikande skolskjuts är skolskjuts på grund av växelvis boende, trafikförhållanden,
funktionsnedsättning hos elev eller annan särskild omständighet.
Denna skolskjuts ansöker man om på kommunens hemsida.
Kompisåkning
Elever får, i mån av plats, åka med en kompis skolskjuts om avtal och intyg undertecknas av
vårdnadshavare i enlighet med Bollebygds kommuns regelverk för kompisåkning vid skolskjuts,
fastställt 2008-06-16 § 72.
Försäkringar
Samtliga elever är försäkrade genom fordonets försäkring samt genom kommunens
olycksfallsförsäkring.
För elev som till följd av olycka, sjukdom eller skada har behov av tillfällig skolskjuts till och från
skolan, är det elevens försäkring som träder in. I det fall olycka/skada har inträffat under skoltid
eller resa till och från skolan omfattas detta av kommunens försäkring som gäller under
verksamhetstid.
Elev som åker med en kompis skolskjuts omfattas inte av kommunens olycksfallsförsäkring.
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Väntetider
Vissa väntetider och bussbyten före och efter skolan kan vara nödvändiga av ekonomiska eller
praktiska skäl för samordning av elever med olika skoltider eller skola.
Yngre elever har rätt till skolskjuts i så nära anslutning till skoldagens början och slut som möjligt.
För äldre elever kan väntetid uppstå före eller efter skoldagen och måste accepteras.
Eleven bör ha högst 30 minuters väntetid vid skola på morgonen. 10 minuter före skolstart och
10 minuter efter skolslut räknas som egentid som innebär tid för att hänga av kläder, gångtiden
från/till buss, gå till lektionssalen osv. Denna egentid räknas inte in i väntetiden.
Elev ska vid av skolskjutssamordnaren fastställd påstigningsplats, invänta skolskjutsning under
20 minuter efter ordinarie avgångstid.
Vårdnadshavares ansvar vid taxiskjuts
Vårdnadshavare meddelar beställningscentralen om skolskjuts ställs in på grund av sjukdom eller
annan frånvaro i god tid.
Trafiksäkerhet
Trafikförhållanden utgör en viktig faktor vid prövning av rätten till skolskjuts. Om närmsta
lämpliga skolväg bedöms som trafikfarlig utifrån elevens ålder kan eleven enligt kommunens
bedömning ha rätt till skolskjuts utan hänsyn till avståndet till skolan. Eleven bör under den mörka
årstiden använda reflex..
Ansvar för elevernas säkerhet
Vårdnadshavare ansvarar för elevens säkerhet till dess att de har stigit på skolskjutsfordonet. I
takt med elevens ålder och mognad övergår ansvaret på eleven själva att följa trafikregler, vara
uppmärksamma och visa hänsyn. Detta överensstämmer med Föräldrabalken (6 kap. 2 §) som
stadgar att ”vårdnadshavaren svarar för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder och
utveckling”.
Vårdnadshavarna förutsätts svara för att eleven förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett
så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att eleven måste följas till hållplats under så lång tid
som det behövs, för att eleven ska klara gå till hållplatsen på egen hand. Vårdnadshavarna ansvarar
för att eleven kommer i tid till morgonskjutsen till skolan. Om eleven missar skolskjutsen har
vårdnadshavarna ansvar för att eleven kommer till skolan.
Skolskjutschauffören har ansvaret för säkerheten och ordningen i fordonet och vid avstigning.
Efter skolan ska kommunen anses aktivt ha överlämnat ansvaret till vårdnadshavarna när elev på
överenskommen tid går från skolan eller stigit av skolskjuts.

Ansvar för vägar och hållplatser
Kommunstyrelsen ansvarar för att skolskjutshållplatsernas utformning är ändamålsenlig och
trafiksäker. Hållplatser vid skolor bör anläggas i direkt anslutning till skolområdet. Backning bör
inte förekomma på skolgård eller i direkt anslutning till skolan.
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Fastighetsägaren ansvarar för skötsel av skolbusshållplats om denna förläggs till tomtmark.
Väghållaren har ansvaret för skötsel av vägar och dess hållplatser. Väghållare kan vara
trafikverket, kommunen, vägförening, vägsamfällighet eller fastighetsägare.
Om föraren till skolskjutsfordon bedömer att transporten, på grund av väderlek, vägens skick
mm ej kan utföras på ett trafiksäkert sätt inställes denna. Ersättningsskjuts anordnas inte.
Normal hastighet bör på de mindre vägarna kunna uppgå till minst 30 km/h.
Om vägunderhåll väsentligt eftersatts inställes skolskjutsen, varvid ansvaret för skoltransporten
övergår till föräldrarna.

Ansvar för information och utbildning
Skolskjutsentreprenören ansvarar för att eleverna vid läsårets början får information om vilka regler
som gäller för skolskjuts. Genomgången omfattar trafiksäkerhets- och ordningsregler vid hållplats,
vid på- och avstigning, under färden samt vid förflyttning till och från fordonet. Vidare lämnas råd
och anvisningar om åtgärder och uppträdande i samband meden eventuell olycka.
Varje läsår ska entreprenören hålla en utrymningsövning med skolskjuts för eleverna.
Besiktning av skolvägar och hållplatser
Besiktning av skolvägar och hållplatser avseende trafiksäkerheten ska göras varje år med
utgångspunkt från förändringar i skolskjutsorganisationen.
Detta utförs av skolskjutsentreprenören i samråd med skolskjutssamordnaren.
Skolskjutsentreprenören och skolskjutssamordnaren bör också bedöma
körtidens påverkan vid bestämmande av hållplats så att denna inte utökas
genom förläggning av hållplatser tätt intill varandra, med hänsyn till eleverna
med de längsta restiderna. På- och avstigningshållplatseran kan vara åtskilda.
Krav på fordon och förare
Krav på fordon och förare regleras i särskilt avtal mellan Bollebygds kommun och
skolskjutsentreprenören.
Olycka/tillbud
Kommunen svarar för att, i samråd med skolskjutsentreprenören, upprätta regler och rutiner för
vad som ska gälla vid olycka eller tillbud i samband med skolskjuts. Elever och vårdnadshavare ska
informeras om dessa. Vid större olycka eller katastrof gäller kommunens planer i enlighet med
gällande lagar och förordningar.

Skolkort
Vissa elever åker buss som går i den vanliga linjetrafiken mellan Hultafors och Bollebygd. Dessa
elever får skolkort som ska användas under färd till och från skolan. Om elev tappar sitt skolkort
eller om det förloras på annat sätt ska det anmälas till skolans expedition och en kostnad om 100
kronor tas ut av eleven/vårdnadshavaren. När eleven slutar skolan, eller ej är berättigad till fria
resor, är eleven skyldig att lämna tillbaka skolkortet.
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Överklagan
Beslut om skolskjuts enligt 10 kap 32 § (grundskola med offentlig huvudman) samt enligt
11 kap 31 § skollagen (grundsärskola med offentlig huvudman) kan överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.
Beslutsmässighet
Beslut om skolskjuts fattas av i delegationsordningen utsedd delegat.

Utdrag ur skollagen (2010:800)
Grundskola med offentlig huvudman 10 Kap.
Hemkommunens ansvar
24 § Hemkommunen ansvarar för att utbildning i grundskolan kommer till stånd för alla som
enligt denna lag har rätt att gå i grundskolan och som inte fullgör sin skolgång på annat sätt.
Skyldigheten enligt första stycket ska fullgöras genom att hemkommunen anordnar grundskola i
den omfattning som krävs för att bereda utbildning för alla i kommunen som är berörda.
Om det finns särskilda skäl, får hemkommunen komma överens med en annan kommun om att
denna i sin grundskola ska ta emot elever vars grundskoleutbildning hemkommunen ansvarar för.
Mottagande i en annan kommun
25 § En elev har rätt att bli mottagen i en grundskola som anordnas av en annan kommun än den
som ska svara för elevens utbildning, om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har
särskilda skäl att få gå i den kommunens grundskola. Innan kommunen fattar beslut om att för ett
visst läsår ta emot en sådan elev ska den inhämta yttrande från elevens hemkommun.
26 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att
kommuner får anordna särskild utbildning i sin grundskola. Föreskrifterna får innebära att elever
från hela landet i mån av plats ska tas emot på utbildningen.
27 § En kommun får även i andra fall än som avses i 24 § tredje stycket, 25 eller 26 § ta emot en
elev från en annan kommun i sin grundskola efter önskemål av elevens vårdnadshavare.
Skolskjuts i hemkommunen
32 § 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.
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Fristående grundskola
Skolskjuts
40 § Hemkommunen ska anordna skolskjuts för elever som går i en fristående grundskola inom
kommunen under samma förutsättningar som enligt 32 § andra stycket, andra meningen gäller för
elever som valt en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem.

Grundsärskola med offentlig huvudman 11 Kap.
Hemkommunens ansvar
24 § Hemkommunen ansvarar för att utbildning i grundsärskolan kommer till stånd för alla som
enligt denna lag har rätt att gå i grundsärskolan och inte fullgör sin skolgång på annat sätt.
Skyldigheten enligt första stycket ska fullgöras genom att hemkommunen
1. anordnar grundsärskola i den omfattning som krävs för att bereda utbildning för alla i
kommunen som är berörda, eller
2. kommer överens med en annan kommun att den i sin grundsärskola ska ta emot de elever som
hemkommunen ansvarar för.
Mottagande i en annan kommun
25 § En elev har rätt att bli mottagen i en grundsärskola som anordnas av en annan kommun än
den som ska svara för elevens utbildning, om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden
har särskilda skäl att få gå i den kommunens grundsärskola. Innan kommunen fattar beslut om att
för ett visst läsår ta emot en sådan elev, ska den inhämta yttrande från elevens hemkommun.
26 § En kommun får även i andra fall än som avses i 24 § andra stycket 2 eller 25 § ta emot en
elev från en annan kommun i sin grundsärskola efter önskemål av elevens vårdnadshavare.
Skolskjuts i hemkommunen
31 § Elever i grundsärskola 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 grundsärskola med stöd av 25
eller 26 §§. 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.

Fristående grundsärskola 11 kap.
Skolskjuts
39 § Hemkommunen ska anordna skolskjuts för elever som går i en fristående grundsärskola inom
kommunen under samma förutsättningar som enligt 31 § andra stycket, andra meningen gäller för
elever som valt en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem.
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