SKOLSKJUTSREGLER
för Lycksele kommuns grundskolor och gymnasieskola

Fastställd av Kommunstyrelsen 2011-11-29 § 174,
reviderad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 § 112,
reviderad av Myndighetsnämnden 2019-05-08 § 46
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1.

Omfattning och författningsregler
För grundskola, särskola och gymnasiesärskola finns grundläggande regler om
skolskjuts i Skollagen (2010:800) kap 10, 11 och 18.
För gymnasieskola finns regler i Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet
att svara för vissa elevresor.

För förskoleklass finns inga motsvarande regler.

1.1

Skollagen
Enligt Skollagen (2010:800) 10 kap Grundskolan och 11 kap Särskolan har
elever i grundskola med offentlig huvudman 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 §§ eller 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.

2.

Definitioner
Med skolväg avses kortaste gångvägen från elevens bostad till skolan.
Skolvägen mäts från fastighetens infart vid elevens bostad och till skolans avoch påstigningsplats för skolskjuts. Sträckan avser närmaste framkomliga
gångväg.

Med skolskjuts avses resa till och från skolan med reguljär linjetrafik, eller
särskilt för ändamålet anordnad buss- eller skolbil (taxi).

För skolskjuts skall reguljär linjetrafik (buss) anlitas i första hand.

3.

Minimiavstånd för rätt till skolskjuts
Rätt till skolskjuts föreligger endast om eleven har en skolväg överstigande
följande minimiavstånd:
för elev i förskoleklass minst 2 km
för elev i årskurs 1-3 minst 2 km
för elev i årskurs 4-6 minst 3 km
för elev i årskurs 7-9, utanför Lycksele tätort, 4 km

4.

Avstånd till på- och avstigningsplats
Gångavståndet från elevens bostad till på- och avstigningsplats bör som högst
vara:
för elev i förskoleklass högst 2 km
för elev i årskurs 1-3 högst 2 km
för elev i årskurs 4-9 högst 3 km

5.

Undantag
Elever i förskoleklass erbjuds kostnadsfri skolskjuts på samma villkor som
elever i grundskolan.

6.

Elever med funktionshinder
Om elev p g a rörelsehinder eller av andra medicinska skäl är i behov av
skolskjuts skall detta styrkas med läkarintyg. Tillfälliga funktionsnedsättningar
berättigar inte till skolskjuts.

7.

Busskort - grundskoleelever
Läsårskortet är ett busskort som gäller för läsåret och hanteras som värdebevis.

Borttappat/trasigt kort anmäls till kundtjänst i Stadshuset. Ett tillfälligt busskort
lämnas ut till dess att ett nytt kort är beställt.

Eleven/vårdnadshavaren ersätter kostnaden för ett nytt busskort som tappats
eller hanterats vårdslöst. Kostnaden 50 kr är en faktisk kostnad till Länstrafiken.
Det nya kortet erhålls när avgiften betalas till kortutdelaren.

8.

Skolskjuts vid växelvis boende
När föräldrar har gemensam vårdnad kan eleven ha två bostadsadresser. Behov
av skolskjuts skall prövas från båda adresserna när båda föräldrarna bor inom
kommunen, under förutsättning att eleven bor i lika stor omfattning hos
respektive förälder.

Rätt till skolskjuts föreligger inte från förälder som bor i annan kommun.

9.

Skolskjuts vid eget skolval
Alla elever anvisas en skolenhet utifrån sin bostadsadress. Då familjer väljer en
annan skola än den anvisade kan skolskjuts endast erbjudas om samordning kan
ske med befintliga turer utan merkostnad för kommunen. Utifrån elevunderlag
och resmönster kan denna möjlighet variera mellan läsåren, särskilt då det gäller
skolskjuts med taxifordon.

10.

Elevresor för gymnasiet
Gymnasieelever vars skolväg överstiger 6 km erbjuds busskort eller kontant
resetillägg. Vid borttappade/trasiga busskort faktureras eleven.

Gymnasieelever bosatta i Lycksele kommun med över 3 km till närmaste
busshållplats erbjuds resor med taxifordon endast där detta kan samordnas med
grundskoleelevers befintliga turer utan merkostnad för kommunen.

11.

Urval
Om flera elever som endast kan erbjudas skjuts enligt punkt 8 och 9 gör anspråk
på samma plats i en befintlig tur ska platserna fördelas efter elevernas ålder, där
yngst går först.

12.

Vårdnadshavarens ansvar
Vårdnadshavaren har ansvaret för eleven mellan hemmet fram till att eleven
stigit på upphandlad skolskjuts (buss/skolbil).

Föräldrar förutsätts svara för att barn förbereds på att klara sin skolväg på ett så
säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att barnet måste följas till skola eller
hållplats, under så lång tid som det behövs för att barnet ska klara att gå till
skolan eller hållplatsen på egen hand.

Bomkörning
Om eleven missar sin skolskjuts till skolan är det föräldrarna som har ansvaret
för att eleven kommer till skolan. Föräldrarna får inte beställa en extra
skolskjuts.

13.

Avbokning
Föräldrar till elever som åker skolbil (taxi) meddelar Lycksele Taxi om
skolskjuts ställs in på grund av sjukdom eller annan frånvaro.

14.

Inställd skolskjuts vid extrema förhållanden
Om en entreprenör/förare av ett skolskjutsfordon bedömer att transporten på
grund av väderlek, vägens beskaffenhet eller andra liknande skäl inte kan
genomföras på ett trafiksäkert sätt, ställs transporten in. Vårdnadshavare
ansvarar själv för transporten vid utebliven skolskjuts. Inga ersättningar utgår
vid sådana tillfällen, varken till elev, vårdnadshavare eller entreprenör.

15.

Giltighet
Beslut om skolskjuts gäller normalt sett för ett helt läsår. Utifrån elevens ålder,
trafikmognad och avstånd till skolan görs en ny prövning inför varje läsår.
Elever kan vid särskilda omständigheter få tillfälliga beslut, som då bara gäller
under den tid som anges av handläggare.

