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Riktlinjer för skolskjuts gällande förskoleklass och
grundskola från och med höstterminen 2014
1. Riktlinjer för skolskjuts
Enligt 10 kap 32 § i Skollagen är hemkommunen skyldig att anordna
kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskola och särskola om det behövs
med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
Kommunens policy är dock att även erbjuda elever i förskoleklass
skolskjuts, däremot erbjuds inte skolskjuts till eller från fritidsverksamhet
eller förskola.
Följande riktlinjer för skolskjuts i Norbergs kommun är fastställda av
Kommunstyrelsen 2013-10-21 och förtydligar och kompletterar de lagar
och förordningar som gäller skolskjuts.
2. Berättigad
För att vara berättigad till skolskjuts skall eleven gå i förskoleklass eller
grundskola, och uppfylla dessa krav:
• vara folkbokförd i Norbergs kommun. Gäller även för elever som
avses i 10 kap 32 § 1:a stycket i Skollagen.
• Skolskjuts kan, efter ansökan, beviljas de elever vars föräldrar lever
åtskilda men har gemensam vårdnad om barnet. En elev har rätt till
skolskjuts vid växelvis boende om villkoren för skolskjuts i övrigt är
uppfyllda. Vid växelvis boende ska de båda adresserna vara
respektive vårdnadshavares folkbokföringsadresser varav den ena
även är elevens. Vårdnadshavare som begär skolskjuts vid växelvis
boende ska kunna visa hur boendet är upplagt t.ex. genom att ge in
ett fast schema, ett avtal eller en dom som visar att det är fråga om
ett varaktigt och fast arrangemang.
• ha avstånd mellan bostad och skola som överstiger de avstånd som
anges i punkt 3, skolväg.
• välja den skola som kommunen normalt skulle placera eleven i.
• elev som av medicinska skäl, genom läkarintyg, kan påvisa behov av
skolskjuts
För elev som på grund av vårdnadshavarens önskemål tas emot i en
annan kommuns grundskola har varken hemkommunen eller
mottagande kommun någon skyldighet att anordna skolskjuts.

2(2)

3. Skolväg
Rätten till skolskjuts begränsas till gångavståndet mellan bostad och
skola/hållplats enligt nedan:
Avstånd till skola/hållplats
Förskoleklass, årskurs 1-3:
Årskurs 4-6:
Årskurs 7-9:

2,0 km
3,0 km
4,0 km

4. Ordning och säkerhet
Säkerhetsbälte finns i samtliga fordon och ska ovillkorligen användas.
Chauffören rapporterar till skolskjutsansvarig om någon inte använder
bältet.
Vårdnadshavare ansvarar för att eleven på ett tryggt och säkert sätt
kommer till och från av kommunen anvisad hållplats.
Ansvar för ordning och säkerhet vid hållplats åligger vårdnadshavare och
ansvar vid skolans hållplats åligger skolan.
Anser entreprenören att körningen blir trafikfarlig har han rätt att stanna
bussen tills situationen lugnat ner sig. Elev som stör ordningen skall
åtföljas av förälder eller annan vuxen tills förbättring skett.
Avstängning från skolskjuts kan tas med stöd av Kommunstyrelsens
beslut.
Om elev med rätt till skolskjuts byter adress ska detta omgående
meddelas kommunens skolskjutshandläggare.
Skolskjutskortet är personligt och ska hanteras som en värdehandling.
Det första skolskjutskortet som eleven får är gratis. Vid förlorat kort tas
en avgift ut.
5. Överklagande
Enligt Skollagen 28 kap 5 § 5 punkten får beslut angående skolskjuts
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

