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M. 3.1
REGLER FÖR BEVILJANDE AV SKOLSKJUTS OCH BILERSÄTTNING
1 Inledning
Rätt till och ansvar för skolskjuts regleras i Skollagen för elever i grundskolan 10 kap. 32, 33,
40 §§ och för elever i grundsärskolan 11 kap. 31, 32 och 39 §§.
Vårdnadshavaren skall tillse att barnet kommer till skolan och fullgör sin skolplikt
(Skollagen 7 kap, 20 §). Efter individuell prövning kan skolskjuts beviljas. Utgångspunkter
vid en prövning om skolskjuts är aktuellt avstånd till skolan, trafikförhållande,
funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet som berättigar till skolskjuts.
Skolskjuts med linjetrafiken/kollektivtrafiken skall alltid prövas i första hand. Vid särskilda
fall kan skolskjuts anordnas med skolbuss, taxi och i enstaka fall självskjuts då ordinarie
skolskjuts inte kan ordnas.
2 Avstånd
Som grund för beviljande av skolskjuts gäller följande:
Minsta avstånd för skolskjuts
För att få skolskjuts beviljad gäller följande minsta avstånd mellan hem och skola.
För elev:
Under 9 år
9 – 11 år
12 – 15 år

3 km
4 km
5 km

Längsta avstånd mellan hemmet och påstigningsplats
Avståndet mellan hemmet och påstigningsplatsen för skolskjuts får inte för elev överstiga:
Under 9 år
9 – 11 år
12 – 15 år

3 km
4 km
5 km

Avståndet mäts i Google maps.
Elever hämtas vid påstigningsplats, som förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
fastställer.
Tillfälliga funktionshinder
Elever med tillfällig funktionsnedsättning, där funktionsnedsättningen beräknas råda under
maximalt 12 veckor, medges i de flesta fall inte rätt till skolskjuts.
Har olyckan skett under elevens fritid, är det vårdnadshavarens olycksfallsförsäkring som
står för transportkostnaderna. Om vårdnadshavarens försäkring inte betalar transporterna
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står kommunerna för dessa.
3 Väntetid
Väntetiden från tidpunkten för elevens ankomst till skolan till första lektionens början samt
från sista lektionens slut till avresan, ska vara minsta möjliga och bör inte överstiga totalt
70 minuter per dag.
4 Restid
Restid bör inte överstiga 60 minuter per resa.
5 Ansökan
En skriftlig ansökan om behov av skolskjuts ska göras på särskild blankett och lämnas till
kommunens skolskjutssamordnare. I ansökan anges de dagar som eleven är i behov av
skolskjuts. För elev som är inskriven på fritidshem, se avsnitt 6.
Handläggningstiden i skolskjutsärenden är högst 30 dagar.
6 Skolskjuts vid pedagogisk omsorg
Rätten till skolskjuts gäller för skolverksamheten under läsårstid, ej till och från fritidshem
eller annan pedagogisk omsorg.
Elever blir skolskjutsberättigade de morgontider/eftermiddagstider då de inte har anmäld
vistelsetid på fritidshem.
7 Nyttjande av skolskjuts
Närvaro tas på skolbussen. För de elever som beviljats skolskjuts men vars nyttjande
understiger 70% under en 30-dagars period kontaktas vårdnadshavaren av
skolskjutssamordnaren för eventuell justering av antalet skolskjutsdagar.
8 Växelvis boende
Då en elev har växelvis boende inom kommunen prövas rätten till skolskjuts från båda
vårdnadshavarnas adresser. Förutsättningen för att skolskjuts beviljas är dock att det
växelvisa boendet bygger på ett fast och varaktigt arrangemang samt att det är likvärdigt
fördelat på båda adresserna (t ex boende varannan vecka). Det likvärdiga boendet samt att
det är fråga om ett fast arrangemang ska styrkas av vårdnadshavarna. Detta kan ske genom
uppvisande av dom eller skriftlig överenskommelse mellan parterna. Om schema för det
växelvisa boendet anges på skolskjutsansökan räcker det att båda vårdnadshavarna skriver
under blanketten.
Kommunen är ej skyldig att anordna skolskjuts över kommungränsen.
9 Skolskjuts vid val av annan skola
Elever har rätt att välja annan skola, såväl kommunal som icke kommunal, än den eleven
hänvisas till av skolkommunen. Om eleven väljer annan skola än den eleven hänvisas till
skola i Lomma kommun kan eleven ha rätt till skolskjuts om det inte medför
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.
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Om eleven väljer annan skola utanför kommunen måste vårdnadshavarna själva
anordna/bekosta eventuell transport dit.
10 Flytt eller byte av skola
Det åligger vårdnadshavaren att meddela förändringar till skolskjutssamordnaren vid flytt
eller byte av skola. Busskort ska återlämnas om rätt till skolskjuts upphör.
11 Ansvarsfördelning vid skolskjutsning
Vårdnadshavarna ansvarar för att eleven kommer säkert till och från skolskjutshållplatsen, i
enlighet med föräldrabalken 6 kap 2 §.
Eleverna ska vara vid hållplatsen 5 minuter före utsatt tid enligt turlistan. Kommunen
ansvarar för eleven under resan i skolbussen och på taxiresan, och att eleven på ett säkert
sätt kommer av och på skolbussen.
Om eleven missar skolskjutsen ansvarar vårdnadshavarna för att eleven kommer till skolan.
Om eleven på grund av undervisning missar skolbussen ansvarar skolan för att eleven
kommer hem.
Väljer eleven att inte ta skolskjuts hem efter skoldagens slut ansvarar vårdnadshavaren för
eleven.
12 Om bussen inte kommer
Om bussen inte har kommit inom 15 minuter från tiden enligt turlistan, ska eleven gå hem
och ringa skolan.
Inställd buss på morgonen går inte heller på eftermiddagen.
Vid dåligt väder som påverkar trafiken ges trafikinformation avseende skolskjutsen på
följande sida; http://sverigesradio.se/sida/trafiken
13 Kompis med på skolskjutsen
Elever som inte är berättigade till skolskjuts får inte ”kompisåka” med en
skolskjutsberättigad elev.
14 Cyklar
Cyklar får ej medtagas på bussen.
15 Överklaga ett skolskjutsbeslut
Beslut om skolskjuts kan överklagas genom förvaltningsbesvär.
Överklagan ska ha inkommit till förvaltningsledningen på kommunen (Förvaltningen för
utbildning, kost och kultur) senast 3 veckor efter beslutet är taget och informerats om.
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