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Verksamhetsnämnden
Skolskjutsreglemente
Enligt skollagens 10 kap 32 § (grundskolan) och 11 kap 31 § (grundsärskolan) har elever i grundskola, inklusive förskoleklass och grundsärskola
med offentlig huvudman rätt till kostnadsfri skolskjuts 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 särskild omständighet.
Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än
den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan
grundskola eller grundsärskola med stöd av 25-27 §§. I de fall då det kan ske
utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även
anordna skolskjuts i dessa fall. Elevens hemkommun ska då ombesörja att
skolskjuts anordnas.
Skolskjuts medges inte för elever som går i friskola eller annan kommunal
skola utanför kommunen.
Förskola

Kommunen anordnar inte skolskjuts. Vårdnadshavare ansvarar för resa till
och från förskolan.
Fritidshem

Elever inom fritidshem eller annan omsorg har ingen lagstadgad rätt till
skolskjuts. Vårdnadshavare ansvarar för resa till och från fritidshemmet.
Skolskjuts beviljas endast i anslutning till elevens schemalagda skoltid. Ex.
Elev som har fritidshemsplats enbart före skoltid har rätt till skolskjuts hem
från skolan, medan barn som har fritidshemsplats efter skolan har rätt till
skolskjuts för resan till skolan.
Avståndsregler för skolskjuts

Elev har rätt till kostnadsfri skolskjuts om skolvägens avstånd från bostaden,
där eleven är folkbokförd, till skolan överstiger
åk Fkl – 3
åk 4 – 9

2 km
3 km

För elever som inte bor i anslutning till av- och påstigningsplatser för
skolskjutsning gäller km-gränsen avståndet mellan hemmet och närmast
anvisad påstigningsplats.
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Väntetid

Den sammanlagda väntetiden mellan ankomst till skolan och skolstarten
respektive skoldagens slut och avfärd bör inte överstiga fem timmar per
vecka.
Väntetid som uppstår tillfälligt, t.ex. på grund av inställda lektioner eller
liknande, berättigar inte till särskild skolskjuts.
Förseningar eller tillfälligt inställda turer med ordinarie linjetrafik berättigar
inte till särskild skolskjuts.
Vid extrema förhållanden t.ex. oframkomligt väglag, naturkatastrof, extrem
kyla eller andra extraordinära omständigheter kan kommunen inte garantera
att skolskjuts kan utföras.
I dessa fall utgår inte ersättning till elev eller vårdnadshavare.
Kommunen ska vid ovanstående förhållanden snarast upplysa om detta på
kommunens hemsida. www.berg.se
Ansvar

För elev som inte beviljats skolskjuts på grund av avstånd till skolan, ansvarar
vårdnadshavare för att barnet kommer till och från skolan på ett säkert sätt.
För elev som beviljats skolskjuts ansvarar vårdnadshavare för att barnet
kommer till och från anvisad hållplats eller på- och avstigningsplats på ett
säkert sätt.
I de fall skolskjuts avgår från angivna uppsamlingsställen ansvarar
vårdnadshavare för att eleven tar sig till och från uppsamlingsplatsen.
Vårdnadshavare har även ansvaret för sitt barn på av- och påstignings- platsen.
Missar barnet skolskjutsen har vårdnadshavaren ansvaret för att barnet
kommer till skolan.
Utföraren av skolskjutsen har ansvaret under färd.
Skolan ansvarar för att eleverna kommer från och till av- och påstigningsplats vid skolan på ett säkert sätt. Under väntetid ansvarar skolan för eleven.
Skolskjuts vid växelvis boende

Barn som växelvis bor hos sina vårdnadshavare har rätt till skolskjuts under
förutsättning att båda vårdnadshavarna är folkbokförda i kommunen och att
övriga kriterier för skolskjutsar är uppfyllda. Detta är under förutsättning att
skjutsen inte medför extra kostnader för kommunen.
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Ungdomskort
Ungdomskortet delas gratis ut till samtliga elever som är folkbokförda i Berg
och är mellan 6-19 år. Det ger eleverna möjlighet att resa gratis i hela länet under
alla dagar på året. Kortet administreras av Länstrafiken och vid ev förlust anmäls det
till Länstrafiken, via Bergs kommuns hemsida. Ersättningskorten är
kostnadsbelagda.
Dispens från skolskjutsregler

I specifika fall (funktionsnedsättning, trafiksäkerhetsskäl etc.) kan vårdnadshavare till barn inom förskoleklass eller grundskola ansöka om dispens från
kommunens skolskjutsregler vad gäller rätten till skolskjuts. För detta finns
en ansökningsblankett att hämta på Bergs kommuns hemsida eller på elevens
skola.

BERGS KOMMUN | Box 73, 840 40 Svenstavik | Tel 0687-161 00 | Fax 0687-16105
E-post: bergs.kommun@berg.se | www.berg.se

