SID 1 /3
MAYA ADOLFSSON

2018-06-19

MAYA.ADOLFSSON@SUNDBYBERG.SE

Riktlinjer för anordnande av skolskjuts
Barn- och utbildningsförvaltningen har med stöd av lagstiftningen tagit fram riktlinjer för
anordnande av skolskjuts. Riktlinjerna kan innebära att tidigare beslut kan komma att
omprövas. Förändrade förutsättningar kan innebära omprövning av tidigare beslut. I
beslut om anordnande av skolskjuts ska alltid varaktigheten av beslut framgå. Ändring av
en elevs behov ska anmälas till förvaltningen för omprövning av tidigare beslut.

1.

Färdvägens längd

Färdvägens längd är den kortaste gång- eller cykelvägen till den skola som eleven är
hänvisad till. Vårdnadshavarna förutsätts svara för att eleven tränas på att klara sin skolväg
på ett så säkert sätt som möjligt. I Sundbyberg har eleverna i grundskolan gångavstånd till
de kommunala skolorna. Det innebär att det generellt inte förekommer skolskjuts inom
kommunen av det skälet.
2.

Trafikförhållanden

Trafikförhållanden grundas på vägens utformning, om det till exempel finns gång eller
cykelbana, trafiksignaler och övrig trafik. Vid ansökningar av skolskjuts där
trafikförhållanden anges som grund, ska förvaltningen samråda med stadsmiljö- och
serviceförvaltningen innan beslut fattas.
3.

Elever med funktionsnedsättning

För elev med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, som fullgör sin skolplikt i av
kommunen hänvisad skola, görs en enskild bedömning. Hänsyn tas då till elevens
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funktionsnedsättning, färdvägens längd, trafikförhållanden eller annan särskild
omständighet. Funktionsnedsättningen ska intygas med ett läkarintyg eller likvärdig
dokumentation.
4.

Elever med tillfällig funktionsnedsättning

Elever som behöver skolskjuts för tillfällig skada, t.ex. benbrott, får ersättning från
kommunens valda försäkringsbolag, om skadan uppkommit under skoltid eller på vägen
till och från skolan. Det gäller elever i kommunal grundskola inom och utanför kommunen
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samt fristående skola. I sådana fall beställer föräldern taxitransport efter kontakt med
aktuellt försäkringsbolag.
Har skadan uppkommit på skoltid, kan elever som är folkbokförda i Sundbyberg och som
går i kommunal grundskola inom kommunen erbjudas skolskjuts under kortare tidsperiod
med hänsyn till särskild omständighet. I sådana fall beställer föräldern taxitransport efter
kontakt med aktuellt försäkringsbolag.
Har skadan uppkommit på fritiden, kan elever som är folkbokförda i Sundbyberg och som
går i kommunal grundskola inom kommunen erbjudas skolskjuts under kortare tidsperiod
med hänsyn till särskild omständighet. I sådana fall krävs läkarintyg. Beställning av
transport görs av kommunen.
För alla elever vars förälder har tecknat annan försäkring, som gäller under fritid, ordnar
föräldern transport genom kontakt med aktuellt försäkringbolag.
5.

Vårdnadshavarens ansvar utifrån val av skola

Väljer en elev/vårdnadshavaren att gå i en annan skola än den som kommunen skulle ha
erbjudit, har kommunen ingen skyldighet att anordna skolskjuts. I de fall då skolskjuts kan
ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna
skolskjuts i dessa fall.
En elev som flyttar till en annan kommun har rätt att gå kvar hela läsåret på den skola där
eleven påbörjat sin utbildning. Beslut om skolskjuts gäller inte när en elev blir folkbokförd i
en annan kommun. En ansökan får istället ställas till den nya hemkommunen.
6.

Personliga förhållanden

Med personliga förhållanden menas särskilda skäl såsom mobbing eller andra skäl av
personlig eller familjerelaterad art. Väljer en kommun att placera en elev i en annan
kommuns skola, exempelvis på grund av att elevens särskilda behov inte kan tillgodoses i
kommunens skolor, har eleven rätt till kostnadsfri skolskjuts. Den mottagande kommunen
anordnar skolskjutsen och kostnaden ska ingå i de utbildningskostnader som
hemkommunen är skyldig att ersätta den mottagande kommunen med.
7.

Resor inom undervisningens ram

Resor till aktiviteter inom undervisningens ram är inte skolskjuts. För sådana resor
ansvarar rektorsenheten.
8.

Resor till och från fritids

Kommunen beviljar skolskjuts till fritidsklubben när eleven blivit placerad vid ett fritids
som ej är i nära anslutning till skolan och detta inte beror på vårdnadshavarnas egna
önskemål. En individuell bedömning ska dock alltid göras.
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Växelvis boende

Kommunen är inte skyldig att anordna skolskjuts mellan olika kommuner. Vid varaktigt
växelvis boende inom kommunen, enligt ett fast arrangemang förankrat i lagstiftningen,
ska behovet av skolskjuts prövas utifrån båda vårdnadshavarnas adresser. Det är alltid
behovet av skolskjuts som avgör om skolskjuts ska anordnas och en individuell prövning
ska göras i varje enskilt fal. Om kommunen finner att det inte finns behov av skolskjuts
från den adress där eleven bor växelvis på grund av att avståndet mellan adressen och
skolan är för kort, är kommunen inte skyldig att bevilja skolskjuts.
10. Överklaga beslut
Skolskjuts är enligt skollagen en rättighet för eleven. Ett avslagsbeslut kan därför
överklagas till allmän förvaltningsdomstol (28 kap. 5 § p. 5 skollagen). Detta gäller dock
inte skolskjuts i hemkommunen (fristående skola) som överklagas genom
laglighetsprövning. Överklagandeskriften ska vara ställd till förvaltningsrätten i Stockholm
men skickas till grundskole- och gymnasienämnden i Sundbybergs stad senast tre veckor
från den dag vårdnadshavaren fick del av beslutet.
11. Force majeure
Vid force majeure kan skolskjutsen inte garanteras. Som exempel kan nämnas
oframkomligt väglag, naturkatastrofer, andra yttre omständigheter, arbetskonflikt m.m.
Någon ersättning för utebliven skolskjuts på grund av force majeure medges inte.

