Principer och regler för
rätt till skolskjutsning

Sida
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Datum

Referens

2013-08-01

Dnr 2012.78

Barn- och utbildningsförvaltningen

Till vårdnadshavare och elever i förskoleklass, grundskola
samt särskola

Kommunen anordnar skolskjuts utifrån de principer och regler
som kommunfullmäktige beslutat 2012-11-28 i enlighet med
skollagen, trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning
samt förordningen om skolskjutsning.
Vem har rätt till skolskjuts?
För att få skolskjuts till och från skolan måste det vara ett visst antal
km till skolan. Med skolväg avses den kortaste användbara gångvägen
från hemmet till den skola som eleven anvisats.
Skolskjuts anordnas för elever i
•

förskoleklass samt årskurserna 1-2 med en skolväg som
överstiger 2 km

•

årskurserna 3 – 5 med skolväg som överstiger 3 km

•

årskurserna 6 – 9 med skolväg som överstiger 4 km

•

gymnasiesärskola med skolväg som överstiger 4 km

•

gymnasieskola med en skolväg som överstiger 6 km

•

förskoleklass samt årskurserna 1-5 (Oderljunga skola) med en
skolväg som överstiger 2 km
Skolskjutshållplatsen förläggs så att hållplatsavståndet för elever i

•

förskoleklass samt årskurserna 1-2 inte överstiger 2 km

•

årskurserna 3 – 5 inte överstiger 3 km

•

årskurserna 6 – 9 inte överstiger 4 km

•

gymnasiesärskola inte överstiger 4 km

•

förskoleklass samt årskurserna 1-5 (Oderljunga skola) inte
överstiger 2 km

•

gymnasieskola inte överstiger 6 km

Elever som bor i ett sammanhållet bostadsområde ska behandlas lika
även om de som bor längst bort har längre till skolan än vad
grundreglerna anger. Inom stadsplanerat område eller inom område
med byggnads- eller avstyckningsplan anordnas inte skolskjuts.
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Undantag från avstånd regeln görs vid trafikfarlig väg:
• när eleven är tvungen att korsa riksväg 21 från adress på
Hässleholmsvägen (jämna nummer) eller Bosarpsvägen.
• när eleven är tvungen att korsa riksväg 24 till eller från
hållplats Bälinge
• skolväg som behöver göras längs väg 108 som saknar
cykelväg.
Hur går vårdnadshavare tillväga om eleven ska ha skolskjuts?
Vårdnadshavare till elever som uppfyller ovanstående avståndskrav
blir kontaktade under vårterminen före skolstart i förskoleklass.
Vårdnadshavaren uppmanas att bekräfta att eleven kommer att åka
skolskjuts.
Vilka elever har inte rätt till skolskjuts?
Skolskjuts beviljas inte om bostaden och skolan finns inom samma
tätort.
För förskola och fritidshem anordnas ingen skjuts av kommunen utan
det är vårdnadshavarnas uppgift att ta sitt/sina barn från och till
förskolan/fritidshemmet.
Elev som väljer att gå på annan skola än den som kommunen annars
skulle ha placerat eleven i, har inte rätt till kostnadsfri skolskjuts, om
det inte kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för
kommunen.
Elev som bor i annan kommun och som väljer att gå i skola i Perstorps
kommun har inte rätt till kostnadsfri skolskjuts.
Eventuell skolskjuts för elev som inte uppfyller grundkraven
Elev kan med hänsyn till trafikförhållanden, funktionshinder hos eleven
eller annan särskild omständighet, medges skolskjuts vid lägre
kilometergräns än vad som nämnts ovan efter beslut av
skolskjutsansvarig. Använd denna blanketten.
Ta kontakt med skolskjutsansvarig enligt nedan för ytterligare
information.
Skolskjuts vid växelvis boende
Inom kommunen godkänns skolskjuts vid växelvis boende.
•

Elev får skolskjuts vid växelvis boende om båda adresserna är
hänförliga till samma skolas upptagningsområde.

•

Elev får skolskjuts med linjetrafik eller om möjligt med befintlig
skolskjuts i de fall adresserna är hänförliga till olika skolors
upptagningsområde.

•

Skolskjuts anordnas inte till vårdnadshavare i annan kommun.
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Kortvariga funktionshinder eller olycksfall – försäkringsärenden
Kommunen är inte skyldig att anordna skolskjuts för elever med
kortvarig funktionsnedsättning. Har nedsättning uppkommit genom
olycka på såväl skoltid som fritid ska resor till och från skolan regleras
genom av kommunen tecknad olycksfallsförsäkring. Kontakt med
försäkringsbolaget tas av vårdnadshavare.
Egen transport av elev
Kommunen kan erbjuda vårdnadshavare kostnadsersättning för
transport av elev till och från skola eller av kommunen anvisad
skolskjutshållplats under förutsättning att:
•

elevens bostad är så belägen att det för kommunen är förenat med
betydande kostnader att erbjuda skolskjuts

•

elevens bostad är så belägen att det innebär betydande
förseningar/försämringar för övriga elever att erbjuda skjuts med
ordinarie turer.

Ersättning för självskjuts med eget fordon uppgår till den skattefria delen
av kommunens reseersättning.
Ta kontakt med skolskjutsansvarig enligt nedan för ytterligare
information.
Hållplatser, körtider och väntetider
Skolskjutsansvarig beslutar om hållplatser i samråd med entreprenören
som utför skolskjutsningen.
Ingen elev ska komma till skolan före klockan 07.30.
Medåkande kamrater
Storleken på skolskjutsfordon är anpassade efter hur många elever som
har rätt till skolskjuts, därför får inte kamrater (som inte har rätt till
skolskjuts) åka med.
Ansvar för elevernas säkerhet
Vårdnadshavaren har ansvar för att eleven kommer till och från på – och
avstigningsplatsen för skolskjutsar på ett betryggande sätt.
Kommunen har huvudansvaret för eleverna i skolskjutsfordon och vid
skolskjutshållplats. Chauffören har ansvar för ordning och säkerheten i
skolskjutsfordonet och vid av- och påstigning.
Trafiksäkerhet och ordning
Rektor ansvarar för att eleverna vid läsårets början får information om
vilka regler som gäller för skolskjuts. Genomgången omfattar
trafiksäkerhets- och ordningsregler vid hållplatsen, vid på- och avstigning
och under färden.
Under skolskjutsfärden gäller ordningsreglerna i bilaga.
Om chauffören tycker att skolskjutsfordonet inte kan framföras på ett
säkert sätt, på grund av oordning i fordonet, ska fordonet stanna på en
trafiksäker plats. Chauffören kontaktar skolledningen för att lösa den
uppkomna situationen. Skolskjutsen fortsätter när det är lugnt på
fordonet.
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Ansvar för vägar
Skolskjutsarna trafikerar endast vägar om de är av godtagbar kvalitet,
så att normal hastighet och rimliga körtider kan hållas utan att det finns
risk för att fordonen skadas. Med normal hastighet på de mindre
vägarna menas minst 30 km/h.
Skolskjutsen ställs in om vägunderhållet väsentligt eftersätts och
kommunstyrelsen beslutar hur den uppkomna situationen ska
hanteras.
Krisplan
Åtgärder som föraren skall vidta vid olycka:
•

överblicka olycksplatsen

•

utrymma bussen och samla eleverna

•

kontrollera eventuella skadade

•

larma 112

•

hjälpa eventuella skadade

•

sätta ut varningstrianglar

•

samla eleverna på en säker plats och räkna dem

•

kontakta skolskjutsansvarig på förvaltningen i första hand, om inget
svar meddela kommunens växel.

Härefter vidtar kommunens egen krisplan
Övrigt
Protokoll med beslut finns att hämta på www.perstorp.se eller på
biblioteket.
Förvaltningsassistent/skolskjutsansvarig:
Telefon: 0435-39167 Epost: bun@perstorp.se

