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REGLEMENTE
Gäller från och med 2009-07-01
KF § 101.2009
KF § 216.2004

Skolskjutsreglemente
Fastställt av kommunfullmäktige den 26 maj 2003 och reviderat senast i kommunfullmäktige den
25 maj 2009.

Kommunen är, enligt skollagen skyldig att anordna skolskjuts för elever i grundskolan och
särskolan. Nybro kommun erbjuder utöver detta även kostnadsfri skolskjuts till elever i
förskoleklass och gymnasieskola.
I Nybro kommuns skolskjutsreglemente, fastställt av kommunfullmäktige, finns riktlinjer för den
praktiska tillämpningen:
−

Kostnadsfri skolskjuts anordnas för barn/elever i förskoleklass, grundskola och särskola
utanför Nybro tätort utifrån de avstånd som anges i tabell nedan.

−

För elevresor (elever i gymnasieskolan) tillämpar Nybro kommun de avståndsregler som
anges i SFS 1991:1110, det vill säga 6 km mellan hemmet och skolan. I första hand ska
elev som uppfyller avståndskraven erhålla kommunterminskort. Vid uppenbar försummelse
från elev kan avgift för ersättningskort tas ut.

−

Kostnadsfri skolskjuts anordnas ej för elever som väljer att gå i annan grundskola, särskola
eller förskoleklass än den som kommunen hänvisar till.

−

Skjuts till/från förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och frivilliga skolformer ingår inte i
kommunens åtaganden.

−

Ingen skolskjuts anordnas inom tätorter annat än i de fall då särskilda skäl föreligger (se
nedan).

−

För elev som flyttar under läsåret, men önskar gå kvar i sin ”gamla skola”, bekostas
eventuell skolskjuts från den nya adressen av föräldrarna.

−

Kommunen har ingen skyldighet att anordna skolskjuts för elever som väljer att gå i
fristående skola.

Skolskjuts är således inte:
−

transport av tillfällig natur,

−

resor mellan hem och barnomsorg,
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−

aktivitetsresor till simhall, studiebesök, teaterbesök m m,

−

skjuts till/från annan skola/lokaler för undervisning i slöjd, B-språk etc.

Bedömning av skolskjuts görs utifrån den adress i Nybro kommun där eleven är folkbokförd.
Skolskjutsansvarig beslutar om vilka elever, som enligt gällande regler, ska erbjudas skolskjuts.
Laglighetsprövning av beslut görs av Länsrätten.

Särskilda skäl
Skolskjuts kan beviljas efter särskild prövning:
−

då elev genom intyg från läkare kan styrka behov av skolskjuts,

−

vid påtagligt besvärlig och riskfylld skolväg,

−

för elev med sådana funktionshinder att skolskjuts är motiverad.

Beslut i varje enskilt fall av transportansvarig vid kommunen i samråd med
rektor/skolskjutsansvarig i respektive skolområde efter skriftlig framställan från vårdnadshavare.

Skolskjuts vid växelvis boende
Det växelvisa boendet ska vara ett fast arrangemang och eleven ska i princip bo lika mycket hos
vardera föräldern. Elev som bor på två adresser, på grund av växelvis boende, har rätt till skolskjuts
från båda adresserna. Denna rätt begränsas dock till om båda bostadsadresserna ligger inom Nybro
kommun. Vad gäller skolskjuts till bostad två (den adress där eleven inte är folkbokförd) tillämpas
inte reglerna om vänte- och restid. I övrigt gäller samma regler som för övrig skolskjuts.
Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende görs för en termin i taget. Beslut tas i varje enskilt fall
av transportansvarig i samråd med rektor/ skolskjutsansvarig i respektive skolområde vid
kommunen efter skriftlig framställan från vårdnadshavare.
Följande avstånd gäller för att skolskjuts/elevresa ska erhållas:

bostadSkolform
Förskoleklass
Grundskola år 1-3
Grundskola år 4-6
Grundskola år 7-9
Gymnasieskola

Avstånd bostad-

Avstånd

skola

hållplats

3 km
3 km
4 km
5 km
6 km

1 km
2 km
3 km
3 km

Skolskjutstider
Skolskjuts lämnar eleverna före ordinarie skolstarttid och hämtar efter ordinarie skolsluttid. Dessa
tider behöver inte sammanfalla med lektionsstart/lektionsslut för den enskilde eleven.
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Vänte- och restider
−

Väntetid vid hemtransport från skolan ska i möjligaste mån eftersträvas att ej bli längre än
45 minuter per dag.

−

Väntetiderna avser skolan start- och sluttid och inte varje enskild elevs start- och sluttid.

−

För elevens restid med buss- och/eller taxi kan inte anges några maxtider då restiden i de
flesta fall beror på var bostadsorten ligger i förhållande till skolan. En strävan ska vara att
elevens tid i buss och/eller taxifordon i största möjliga utsträckning minimeras utan att göra
avkall på trafiksäkerhet m m.

På- och avstigningsplatser
Elev hämtas och lämnas vid anvisad uppsamlingsplats/hållplats. Uppsamlingsplatsens placering
avgörs av respektive skolas skolskjutsansvarig och skolskjutsentreprenör i samråd. Särskilda
avgränsade platser för av- och påstigning finns vid skolor och förskolor.

Ansvarsfördelning i samband med skolskjuts
Mellan hemmet och hållplats
Föräldrarna ansvarar för eleven på vägen mellan hemmet och hållplatsen. Föräldrarna ansvarar
också för att eleven följer gällande ordningsregler, skolskjutstider samt anvisad väg till hållplatsen.
Föräldrarna har därmed ansvaret till dess eleven stigit på skolskjutsfordonet.
Under transporten
Under transporten är det skolskjutsentreprenören och föraren som ansvarar för att gällande
trafikbestämmelser och ordningsregler följs.
Föraren är skyldig att underrätta skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under
transporten.
Vid skolan
När eleven anländer till skolan är det skolan som ansvarar för tillsyn och för att ordnings- och
säkerhetsregler följs. Detsamma gäller vid hemfärd efter skolans slut.

Säkerhet i skolskjuts
Bälteskrav gäller på alla sittplatser i personbil (minibuss) som används vid skolskjuts. Barn/elev
ska använda bilbälte vid färd i fordon som är utrustade med bilbälten.
För att minimera fysiska och psykiska skador i samband med trafikolycka eller brand ska
entreprenören i samarbete med skolan ha säkerhetsgenomgång med skolskjutselever.
−

Genomgången ska ske vid läsårsstart.
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−

Information om bussens säkerhetsutrustning ska ges (säkerhetsbälte, hammare, nödöppnare,
brandsläckare och Första Hjälpen-utrustning).

−

Säkerhetsgenomgången ska inkludera information om faror i samband med på- och avstigning
av skolskjuts samt utrymningsövning.

Vinterskjuts
För vinterskjuts (avser perioden 1 december - 1 mars, kan förkortas och/eller förlängas beroende på
väderleksförhållandena) gäller en mer generös praxis, särskilt för yngre elever. Inom tätort
anordnas ej vinterskjuts.

