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Riktlinjer och reglemente för skolskjuts
och elevresor i Söderhamns kommun
Antaget av barn- och utbildningsnämnden 2015-08-19, § 96

BARN OCH UTBILDNING
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Vad är skolskjuts?
Skolskjuts är transport av elev till och från en
påstigningsplats (vid eller inom ett visst avstånd från bostaden) och till skolan.
Rätten till fri skolskjuts omfattar elever i Söderhamns kommuns grundskola år 1-9, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Skolskjuts
skall i första hand ske genom allmän kollektivtrafik.

Kommentar
Kommunen är, enligt skollagen, skyldig att
anordna kostnadsfri skolskjuts om eleven behöver det med hänsyn till färdvägens längd,
trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Individuell prövning görs av rätten till
skolskjuts. Skolskjuts sker endast på land.

Väntetid och färdtid
För att underlätta samordning av skolskjutsar
kan väntetid förekomma. Väntetiden bör inte
överstiga 35 minuter per skolskjutstillfälle eller
sammanlagt 70 minuter per dag. Gäller samtliga årskurser. Färdtid avser restid mellan skolskjutsens ordinarie på- och avstigningsplats.
Restider över en timme per tur skall om möjligt
undvikas.

Kommentar
Varje skola har ett ramschema med start och
sluttider där så kallad håltimmar ingår. För att
underlätta samordning av skolskjutsar kan väntetid förekomma. Skolan har ansvar för väntande elever. Så länge väntande elever finns
kvar skall skolan hålla öppet och personal finnas kvar på skolan. För syskon med olika sluttider kan en samordning ske som innebär vistelse på fritids.

Val av annan skola i Söderhamns kommun
Elev som utifrån hänvisad skola är berättigad
till skolskjuts kan i vissa fall få skolskjuts till
annan skola i kommunen.

Kommentar
Om vårdnadshavaren väljer en annan skola i
kommunen kan eleven få fri skolskjuts om det
inte innebär ekonomiska eller organisatoriska
svårigheter. Regeln gäller även vid skolgång på
fristående skolor.

Val av skola i annan kommun
Söderhamns kommun anordnar inte skolskjuts
för elev där vårdnadshavare valt skola i en annan kommun. Söderhamns kommun anordnar
inte skolskjuts för elev från annan kommun

Elev från annan kommun
I vissa enskilda fall kan skolskjuts anordnas om
hemkommunen betalar kostnaden.

Kommentar
Beslut om skolskjuts för elever i kommunens
eller annans kommun grundskola, särskola eller
gymnasiesärskola får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Övriga beslut kan överklagas genom laglighetsprövning.

Överklagan av beslut
Beslut om skolskjuts får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol (skollagen 28 kap 5§ p 5).
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Individuell prövning
Skolskjutsgränser
Att avståndet mäts bostad – skola innebär dock
inte att skjuts utgår ända från hemmet.
Elever i åk 1 – 3
Elever i åk 4 – 6
Elever i åk 7 – 9

Kommentar
Det är upp till varje kommun att fastställa de
avståndsnormer som skall gälla för att en elev
skall vara berättigad till skolskjuts. Med skolväg menas den kortast användbara väg (gång-,
cykel- eller bilväg) mellan folkbokföringsadressen och den skola till vilken eleven är hänvisad. Inom begränsade bostadsområden skall
likformighet råda, det kan innebära att vissa
elever behandlas generöst, men kan å andra
sidan innebära att hela området behandlas
restriktivt.

2 km
3 km
4 km

Eleverna kan hänvisas till särskilda uppsamlingsplatser för skolskjuts i hemmets respektive
skolans närhet. Ovanstående gäller även för
skolväg till hållplats/påstigningsplats.
Skolskjutsberättigade elever får anslutningsskjuts om avståndet bostad – hållplats överstiger kilometergränsen enligt ovan.

Trafikförhållanden
Om skolvägen eller hållplatsen bedöms som
riskfylld kan skolskjuts beviljas utan hänsyn till
kilometeravståndet. Kommunen svarar för att
den anvisade hållplatsen och skolans hållplats
är trafiksäker.

Kommentar
Trafiksäkerhetsbedömning av väg till skola och
hållplats bör innefatta: Trafikflöden vid de tidpunkter då eleven är på väg till eller från
skolan, gällande högsta tillåtna skyltade hastighet, vägbredd, elevens ålder, om eleven kan
korsa vägen eller förflytta sig längs vägen, om
elev går tillsammans med äldre elev eller
vuxen.

Funktionsnedsättning
Funktionsnedsättningen skall vara varaktig för
att kommunen skall anordna skolskjuts

Kommentar
Kortvarig funktionsnedsättning kan prövas som
särskild omständighet. Funktionsnedsättning
ska styrkas med läkarintyg.

Annan särskild omständighet
I vissa fall kan andra skäl än avstånd motivera
avsteg från reglerna och innebära att en elev
beviljas skolskjuts.

Kommentar
Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl skall
skickas till barn- och utbildningsförvaltningen.

Skolskjuts vid växelvis boende
Elev som bor växelvis hos respektive vårdnadshavare har, enligt nu rådande rättslig
praxis, rätt till skolskjuts från båda bostadsadresserna i följande fall:
 Eleven går på den skola som kommunen
anvisat.
 Båda vårdnadshavare bor och är folkbokförda i Söderhamns kommun.
 Avståndet mellan vårdnadshavares bostad
och skola uppfyller kilometergränsen.

Kommentar
Med växelvis boende menas att eleven har ett
varaktigt boende hos båda vårdnadshavare och
vistas ungefär lika mycket hos båda. Ansökan
om skolskjuts vid växelvis boende skall skickas
till barn- och utbildningsförvaltningen. Vid
ändrade förhållanden och nytt läsår skall ny
ansökan göras.
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Ansvar
Vårdnadshavarens och elevens ansvar
Vårdnadshavare ansvarar för att eleven kommer till och från skolan eller skolskjuts- hållplatsen. Vårdnadshavare ansvarar för elev på
vägen mellan hemmet och skolan eller hållplatsen. Vårdnadshavare ansvarar för att elev följer
gällande ordningsregler och anvisad väg till
skola och skolskjutshållplats.

Kommentar
Vårdnadshavare ansvarar för att eleven kommer till och från skolan eller skolskjuts- hållplatsen. Om elev missar skjutsen ansvarar
vårdnadshavaren för att eleven kommer till
skolan. Detta överensstämmer med föräldrabalken (6 kap 2§). Kostnad för uppsåtlig åverkan på fordon täcks av förälder.

Ansvar vid hållplats
Elev ska invänta skjutsen en bit från vägbanan
och stå stilla tills fordonet stannat. Skolan ansvarar för eleven vid skolans busshållplats.

Kommentar
I specialanpassad verksamhet möter personalen
sina elever vid skolskjutsen.

Under resan
Elev ska sitta på sin plats under resan och använda säkerhetsbälte. Elev ska sitta kvar på sin
plats tills fordonet stannat. Under resan är det
föraren som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs.

Kommentar
Skolskjutsen har ingen skyldighet att vänta på
elev som inte finns vid skolskjutshållplatsen på
utsatt tid. För att synas på hållplatsen och för
den egna säkerheten bör elev bära reflexer under den mörka tiden.

Framkomlighet
För att skolskjutsfordon skall trafikera skolskjutsväg krävs att vägen är farbar ur trafiksäkerhetssynpunkt, exempelvis plogad och sandad. Inställd skoltur sker på eget beslut av föraren efter dennes bedömning av säkerhetsrisker.

Kommentar
Vid svåra väderleksförhållanden kan skolskjutsarna helt eller delvis komma att ställas in.

Vinterskjuts
Vissa vägar kan vintertid eventuellt bedömas
som en trafikfarlig väg. Elev som bedöms ha
trafikfarlig skolväg vintertid kan efter särskild
prövning beviljas vinterskjuts.

Kommentar
I de fall vinterskjuts beviljas, gäller sådan för
tiden 1november – 31 mars. Vinterskjuts kan
även beslutas enbart morgon eller alternativt
eftermiddagsskjuts.

Självskjuts
I undantagsfall kan självskjutsning vara aktuellt. Det innebär att vårdnadshavare/anhörig
mot ersättning skjutsar eleven efter överenskommelse med kommunen.

Kommentar
Vårdnadshavare skriver under ett avtal med
kommunen (Barn- och utbildningsförvaltningen) innan självskjuts kan aktiveras.
Vid dessa tillfällen är det fordonets försäkring
som gäller.
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Ung i Söderhamn
Söderhamns kommun satsar på ungdomar och
erbjuder alla mellan 7 – 19 år som är folkbokförda i kommunen på fria resor.

Kommentar
Kortet är personligt och för att vara giltigt ska
namn och födelsedata finnas på kortet. Kortet
gäller alla dagar året runt med X-Trafik inom
kommunen.

Gymnasieskola
Elevresor
För elever i gymnasieskolan regleras kommunernas skyldighet i lagen, om att svara för vissa
elevresor (SFS 1991:1110).

Kommentar
Söderhamns kommun har kortet
”Ung i Söderhamn”, varvid alla mellan
7 – 19 år har färdbevis för resor med kollektivtrafiken inom kommunen.
Elever som studerar i en annan kommun får
busskort, för kollektivtrafik, mellan
Söderhamns kommun och studieorten.

För den elev som har rätt till studiehjälp enligt
studiestödslagen ska den kommun, som enligt
1 kap § 15 i skollagen är elevens hemkommun,
svara för elevens kostnader för dagliga resor
mellan bostad och skola, under förutsättning att
inte inackorderingstillägg utbetalas.

Inackorderingstillägg
För elev som behöver bo på studieorten krävs
att skoldagens längd överstiger 11 timmar inklusive restid mellan studieorten och hemmet
under minst fyra dagar under en tvåveckorsperiod.
Elever har rätt till inackorderingstillägg till och
med våren det år eleven fyller 20 år.

Kontantersättning
Ersättning till Söderhamnselev som har minst
4 km till hållplats och som övrigt har rätt till
färdbevis för dagliga resor, utgår en kontantersättning per månad efter ansökan.
4 km – 5,9 km =
225 kr
6 km – 10,9 km =
370 kr
11 km – 14,9 km =
555 kr
15 km – 19,9 km = 1 000 kr
20 km och mer =
1 300 kr
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Gymnasiesärskola
Elever i gymnasiesärskola med offentlig
huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts
inom hemkommunen 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 omständighet.
För elev som går i en annan kommuns
gymnasiesärskola ska hemkommunen anordna
skolskjuts i de fall det kan ske utan
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.
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