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Sektorn för utbildning, kultur och fritid

Riktlinjer för skolskjuts inom förskoleklass, grundskola och
grundsärskola i Härryda kommun
Skolskjuts är transport mellan hemmet och skolan. Skolskjuts kan anordnas
mellan busshållplatser eller särskilda uppsamlingsplatser i närheten av elevens
hem och skola. De flesta skolskjutsar sker med bussar i kollektiv linjetrafik.
Därutöver förekommer även upphandlade skolbussar och skoltaxibilar. Skollagen
anger de grundläggande krav som kommunen måste uppfylla. Rätten till
skolskjuts i Härryda kommun prövas utifrån lag, praxis som uppstått efter
domstolsutslag och följande riktlinjer.
Grundläggande riktlinjer

Rätten till skolskjuts prövas efter att elevens vårdnadshavare har lämnat ansökan
till Härryda kommun. Ansökan prövas enbart om eleven är folkbokförd i Härryda
kommun. Rätten till skolskjuts prövas mellan hemmet1 och anvisad skola.2
Prövningar kan även göras utifrån vald skola och växelvis boende.
I Härryda kommun hänvisas alla skolskjutsberättigade elever i första hand till att
åka kollektiv linjetrafik med skolkort.3 Där linjetrafik saknas kan kommunen
ordna skolskjuts med upphandlade skolbussar och skoltaxibilar. Plats på befintligt
upphandlad skolbuss ersätter rätt till skolkort. Rätt till skolskjuts beviljas endast
till och från skolan och inte till eller från fritidshem. Undantag kan göras för
elever inom grundsärskolan. Väntetid är tid utöver så kallad karenstid4
Avståndsregler
För att en elev ska vara berättigad till skolskjuts utifrån färdvägens längd ska
färdvägen5 vara:
-

1

för elev i förskoleklass och i årskurs 1-3, minst 2 kilometer till skolan.
för elev i årskurs 4-5, minst 3 kilometer till skolan.
för elev i årskurs 6-9, minst 4 kilometer till skolan.

Med hemmet anses elevens folkbokföringsadress, eller annan vårdnadshavares folkbokföringsadress vid
växelvis boende.
2
Med anvisad skola avses den skola kommunen skulle erbjuda utifrån skollagens regler.
3
Skolkort är ett färdbevis för skolresor i linjetrafik.
4
Med karenstid menas tiden det tar för eleven att packa ihop och ta sig till busshållplats/uppsamlingsplats.
5
Med färdväg avses den kortast användbara gångvägen från hemmet till elevens skola. Färdväg fastställs genom
mätning på digital karta, från mittpunkten av hemmet till skolområdet.

En elev kan åläggas att själv eller med hjälp av vårdnadshavare transportera sig
till busshållplatser eller särskilda uppsamlingsplatser. Längsta gångavstånd från
elevens hem till anvisad uppsamlingsplats är:
-

för elev i förskoleklass och i årskurs 1-3, 2 kilometer
för elev i årskurs 4-5, 3 kilometer
för elev i årskurs 6-9, 4 kilometer

Funktionsnedsättning
För att en elev ska vara berättigad till skolskjuts med anledning av tillfällig eller
permanent funktionsnedsättning krävs att funktionsnedsättningen inverkar på
elevens möjligheter att på egen hand ta sig till skolan. Funktionsnedsättningen ska
styrkas genom läkarintyg.
Val av annan skola i kommunen
Vid val av annan kommunal skola eller fristående skola inom kommunen erbjuds
skolskjuts i form av skolkort, om kraven för skolskjuts i övrigt är uppfyllda. Om
linjetrafik saknas eller av andra skäl inte kan utnyttjas kan skolskjuts med
upphandlade skolbussar eller skoltaxibilar erbjudas om det kan ske utan
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. För att bedöma
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter görs en jämförelse med de
förutsättningar som skulle ha gällt till anvisad skola.
Växelvis boende
Vid växelvis boende inom Härryda kommun kan rätt till skolskjuts prövas från
båda vårdnadshavarnas folkbokföringsadress i de fall eleven går på en skola inom
Härryda kommun. Vårdnadshavarna måste ha gemensam vårdnad om eleven och
eleven bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna.
Val av skola i annan kommun
Vid val av skola i annan kommun kan skolskjuts beviljas i det fall då det kan ske
utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Grundsärskolan

För elever i grundsärskolan gäller även följande:
För elever inskrivna i grundsärskolan kan skjuts till och från fritidshem ersätta
skolskjuts till och från skolan. Skjutsarna ska ligga inom tidsintervallet kl. 7:00–
8:00 och kl. 15:30-17:00. I annat fall är transporten vårdnadshavarens ansvar.
För elever inskrivna i grundsärskolan kan skjuts till och från korttidstillsyn ersätta
skolskjuts till och från skolan. Skjutsarna ska ligga inom tidsintervallet kl. 7:00–
8:00 och kl. 15:30-17:00. I annat fall är transporten vårdnadshavarens ansvar.

Om eleven regelbundet eller varaktigt vistas på ett korttidshem, är det att likställa
med elevens hem. Korttidshem handläggs av sektorn för socialtjänst medan
sektorn för utbildning och kultur handlägger skolskjuts.
I de fall Härryda kommun inte kan erbjuda en verksamhet som motsvarar elevens
behov i förhållande till dess funktionsnedsättning utan anvisar skola i annan
kommun beviljas skolskjuts till och från annan kommun.
Elever inom grundsärskolan kan beviljas skolskjuts vid tre tillfällen per dag. Det
kan bli aktuellt om kommunen inte har anordnat skola, fritidshem eller
korttidstillsyn på lämpligt avstånd från varandra

Modersmålsundervisning

Färdvägen mellan skola och platsen för modersmålsundervisningen bedöms enligt
de grundläggande riktlinjerna. Det behövs ingen ansökan för skjuts mellan skola
och platsen för modersmålsundervisningen
I de fall deltagande i modersmålsundervisning medför att eleven missat sin
ordinarie skolskjuts hem kan skolskjuts beviljas från modersmåls-undervisningen
till hemmet.

Vårdnadshavares ansvar

Vårdnadshavare ansvarar för att förbereda barnet i att åka skolskjuts genom att ta
del av ordningsregler vid skolskjuts som finns på Härryda kommuns hemsida.
Vårdnadshavare ansvarar för att barnet kommer till och från busshållplats eller
särskild uppsamlingsplats vid hemmet på ett betryggande sätt.
Vårdnadshavare ansvarar för att ansöka om skolskjuts på vårterminen före det
läsår eleven ska börja i förskoleklass, årskurs 4 eller 6 samt vid nyinflyttning. Om
inga förhållanden ändras gäller beslutet och ansökan behöver enbart göras inför
dessa årskurser. Undantag görs vid tillfällig funktionsnedsättning eller annan
särskild omständighet där beslut gäller under aktuell period, dock som längst ett år
i taget.
Vårdnadshavare ansvarar för att inkomma med ny ansökan om inte samma
förhållanden föreligger som vid tidigare beslut. Exempelvis vid byte av skola,
flytt eller andra förändringar.
En administrativ avgift om 100 kronor tas ut för borttappat eller vårdslöst hanterat
skolkort enligt antagen taxa. Denna avgift betalas av vårdnadshavaren.

Information om överklagande

Beslut om skolskjuts kan i vissa fall överklagas genom förvaltningsbesvär. Det
framgår i så fall av beslutet och medskickad besvärshänvisning. Vid ett
förvaltningsbesvär ska överklagan inkomma skriftligt inom tre veckor från den
dag då sökanden fick ta del av beslutet. Överklagandet lämnas till:
Härryda kommun
Sektorn för utbildning och kultur
435 80 Mölnlycke
Alternativt via e-post till:
Skolskjuts@harryda.se
I de fall kommunen avslagit en ansökan om skolskjuts med hänvisning till
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter kan beslutet endast överklagas
genom laglighetsprövning enligt kommunallagen. Det kan bli aktuellt i de fall
elev valt annan skola än anvisad skola. I dessa fall skickas överklagan direkt till
Förvaltningsrätten i Göteborg.

