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Bestämmelser om rätt till skolskjuts för varje skolform finns i skollagen (SL 2010:800
§ 32, 33, 40) samt i förordning (SFS 1970:340) om skolskjutsning och i Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning (TSVFS 1988:17).
Kommunens regler är tillämpningsföreskrifter till gällande författningsbestämmelser om
skolskjuts. Om reglerna strider mot författningsbestämmelser eller mot fastställd
tolkning av dem ska reglerna inte tillämpas i den delen.

Rätten till skolskjuts
I skollagen står: ”Hemkommunen är skyldig att sörja för att det för eleverna i
grundskolan anordnas kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till
färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos en elev eller någon annan
särskild omständighet.”1

Beviljande av skolskjuts
I Vetlanda kommun kan skolskjuts beviljas för sex grupper av elever utifrån antingen
kraven i huvudregeln eller tilläggsregeln.
1.

Elever som går i den grundskola där kommunen har placerat2 eleverna3. Skolskjuts
beviljas enligt kraven i huvudregeln.

2.

Elever som går i en annan kommunal grundskola i kommunen än den där
kommunen skulle ha placerat eleverna4. Skolskjuts beviljas enligt kraven i
tilläggsregeln.

1

Skollagen 10 kap 32 § första stycket.
Den skola där kommunen skulle ha placerat eleven är antingen den skola inom vars
upptagningsområde eleven är folkbokförd eller den skola där kommunen, med eller utan
vårdnadshavarens önskemål, har placerat eleven på grund av särskilda stödinsatser eller med
hänsyn till andra elevers trygghet och studiero (Skollagen 10 kap 30 §).
3
Skollagen 10 kap 32 § första stycket samt 11 kap 31 § första stycket.
4
Skollagen 10 kap 32 § första stycket samt 11 kap 31 § första stycket.
2

Vetlanda – här växer människor och företag
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3.

Elever som går i en annan kommuns grundskola med anledning av personliga
förhållanden, antagna till särskild utbildning (gäller inte särskoleelever) eller efter
önskemål från vårdnadshavare5. Skolskjuts beviljas enligt kraven i tilläggsregeln.

4.

Elever från andra kommuner som går i kommunens grundskola med anledning av
personliga förhållanden och som på grund av skolgången måste övernatta i
kommunen.6 Skolskjuts beviljas enligt kraven i huvudregeln och eleverna jämställs
med elever folkbokförda i kommunen.

5.

Elever som går i fristående grundskola inom Vetlanda kommun.7 Skolskjuts beviljas
enligt kraven i tilläggsregeln.

6.

Elever som går i förskoleklass på den skola där kommunen skulle ha placerat
eleverna i grundskola.8 Skolskjuts beviljas enligt kraven i huvudregeln.

Skolskjuts enligt huvudregeln
Enligt huvudregeln har en elev rätt till skolskjuts om följande fyra krav är uppfyllda:
1.
2.
3.
4.

5

Eleven är folkbokförd9 i Vetlanda kommun.
Eleven går i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola.
Eleven går i den skola där kommunen skulle ha placerat eleven.
Eleven behöver skolskjuts med hänsyn till ett eller flera av följande skäl:
a. Färdvägens längd
b. Trafikförhållanden
c. Elevens funktionsnedsättning
d. Annan särskild omständighet

Skollagen 10 kap 25-27 §§ och 32 § andra stycket samt 11 kap 25 och 26 §§ samt 31 § andra
stycket.
6
Skollagen 10 kap 25 och 33 §§ och 11 kap 25 och 32 §§.
7
Skollagen 10 kap 40 § samt 11 kap 39 §.
8
Skolskjuts för elever i förskoleklass är något som kommunen erbjuder utöver vad som åläggs
kommunen att tillhandahålla.
9
Det är elevens hemkommun som ska ombesörja att skolskjuts anordnas (skollagen 10 kap 32 §
tredje stycket och 11 kap 31 § tredje stycket). Hemkommunen är den kommun där eleven är
folkbokförd (skollagen 29 kap 6 §). En person ska folkbokföras på den fastighet där han eller hon
är bosatt (för elever med växelvis boende se rubriken Skolskjuts för elever med växelvis boende).
En person anses vara bosatt på den fastighet där personen regelmässigt tillbringar sin dygnsvila.
Den som därigenom kan anses vara bosatt på fler än en fastighet anses vara bosatt på den
fastighet där personen sammanlever med sin familj eller med hänsyn till övriga omständigheter
får anses ha sin egentliga hemvist (Folkbokföringslagen 1991:481 6-7 §§). För den som inte är
folkbokförd i Sverige men som är bosatt i landet, avses med hemkommun den kommun som han
eller hon stadigvarande vistas i, eller om han eller hon saknar stadigvarande vistelseort, den
kommun som han eller hon för tillfället uppehåller sig i. Detsamma gäller för den som är
kvarskriven i en kommun enligt 16 § folkbokföringslagen (skollagen 29 kap 6 §). Vad som i
skollagen menas med bosatt i landet framgår av 29 kap 2 § skollagen.
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Skolskjuts enligt tilläggsregeln
En elev som inte har rätt till skolskjuts enligt huvudregeln ska ges skolskjuts om kraven i
tilläggsregeln är uppfyllda.
För elev i kommunal skola ska skolskjuts beviljas om kraven 1, 2 och 4 i huvudregeln är
uppfyllda och kravet 5 i tilläggsregeln är uppfyllt.
För elever i fristående skola ska skolskjuts beviljas om kraven 1, 2 och 4 i huvudregeln är
uppfyllda och kraven 5 och 6 i tilläggsregeln är uppfyllda.
5.

Eleven kan erbjudas skolskjuts till den valda skolan om det kan ske utan att
transporten medför organisatoriska och/eller ekonomiska svårigheter10 för
kommunen jämfört med vad som hade varit fallet om eleven fullgjort sin skolgång i
den skola där kommunen skulle ha placerat eleven.

6.

Skolan är belägen i Vetlanda kommun.

Färdvägens längd mellan hem och skola som berättigar till
skolskjuts
Skolskjuts på grund av färdvägens längd kan beviljas utifrån antingen färdvägen mellan
elevens hem11 och elevens skola12 eller färdvägen mellan elevens hem och en
skolskjutshållplats.13
För elever i grundsärskolan samt gymnasiesärskolan finns ett undantag när det gäller
kraven på färdvägens längd, se ”Skolskjuts för elever inom grundsärskolan” samt
”Skolskjuts för elever inom gymnasiesärskolan”.

Avstånd mellan hem och skola som ger rätt till skolskjuts:





10

förskoleklass om färdvägen är minst
skolår 1–3 om färdvägen är minst
skolår 4–6 om färdvägen är minst
skolår 7–9 om färdvägen är minst

2 km
2 km
4 km
5 km

Utgångspunkten för bedömningen av ekonomiska svårigheter är den kostnad kommunen skulle
ha haft för själva skolskjutsen om eleven hade gått i den skola som kommunen skulle ha placerat
eleven i. Blir skolskjutsen dyrare ska skolskjuts inte beviljas. Blir kostnaden likvärdig eller lägre ska
skolskjuts beviljas. Motsvarande bedömning görs för de organisatoriska svårigheterna som kan
uppkomma. (Kammarrätten i Göteborg mål nr 2504-12, Kammarrätten i Sundsvall mål nr 36-12,
1223-12).
11
Med elevens hem avses elevens folkbokföringsadress enligt not 9. Vid växelvis boende anses
båda vårdnadshavarnas folkbokföringsadress vara elevens hem. (För elever med växelvis boende
se rubriken Skolskjuts för elever med växelvis boende).
12
Med skola avses den skolenhet där eleven mottagits för att fullgöra sin skolgång.
13
Vid skolskjuts med den ordinarie kollektivtrafiken är en skolskjutshållplats de hållplatser där
bussen stannar. Vid skolskjuts med särskild upphandlad skolskjuts är en skolskjutshållplats den
uppsamlingsplats som kommunen bestämt eller den plats vid bostaden där särskild upphandlad
skolskjuts stannar.
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OBS! Inga skolskjutsar utförs inom tätort14. Holsby-Sjunnen anses som en tätort.

Avstånd mellan hem och uppsamlingsplats som ger rätt till skolskjuts:





förskoleklass om färdvägen är minst
skolår 1–3 om färdvägen är minst
skolår 4–6 om färdvägen är minst
skolår 7–9 om färdvägen är minst

1 km
1 km
2 km
3 km

Med färdväg menas den kortaste vägen mellan elevens hem och elevens skola eller
skolskjutshållplats. Vidare är färdvägen den väg som eleven själv kan gå eller cykla och
som i övrigt är lämplig för eleven ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Skolskjuts med anledning av trafikmiljön
Skolskjuts kan beviljas på grund av de trafikförhållanden som råder på elevens färdväg
mellan elevens hem och elevens skola eller skolskjutshållplats. För att behov av
skolskjuts ska anses föreligga på grund av trafikförhållandena krävs att elevens säkerhet
är i fara.15
På sträckor där det med säkerhet kan antas att trafikförhållandena kommer att
försämras vintertid på ett sådant sätt att elevens säkerhet är i fara kan skolskjuts beviljas
på förhand.16 Sådan skolskjuts benämns ”vinterskjuts” och omfattar perioden från och
med den 1 november till och med den 31 mars. Tiden kan utvidgas efter en bedömning
av aktuella vinterförhållanden.

Skolskjuts beroende på funktionsnedsättning
Skolskjuts kan beviljas på grund av en funktionsnedsättning om funktionsnedsättningen
har viss varaktighet17 och påtagligt försvårar elevens möjlighet att själv ta sig mellan
elevens hem och skola.
Har en elev behov av transport mellan hemmet och skolan till följd av en kortvarig
funktionsnedsättning18 kan skolskjuts beviljas i vissa fall om elevens eller kommunens

14

Definition av tätort utgår ifrån SCB:s definition, där en tätort består av minst 200 invånare och
med max 200 meter mellan bebyggelsen.
15
Vad som är trafikförhållanden som gör att elevens säkerhet är i fara avgörs av relationen
mellan elevens ålder eller trafikmognad och trafikmiljö. Utgångspunkten är att eleven vid 12 års
ålder har en god trafikmognad. När det gäller trafikmiljön finns det många olika förhållanden som
kan göra att elevens säkerhet är i fara. Utgångspunkten är att avsaknad av trottoarer, gång- och
cykelväg, övergångsställe och belysning inte är förhållanden som enskilt gör att elevens säkerhet
är i fara.
16
Exempel på trafikförhållanden som kan försämras vintertid är att vägbredden minskar till följd
av snöröjning eller att sikten för fordon minskar på en krokig eller backig väg.
17
En funktionsnedsättning kan anses ha en viss varaktighet om den varar mer än tolv veckor.
18
En funktionsnedsättning som varar mindre än tolv veckor kan anses vara kortvarig och kan
exempelvis uppkomma efter ett olycksfall.
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försäkring inte täcker kostnaden för transporterna. Vårdnadshavaren ansvarar för att
frågan prövas av försäkringsbolagen.

Skolskjuts med anledning av annan särskild omständighet
Skolskjuts kan beviljas på grund av annan särskild omständighet19. För att behov av
skolskjuts ska anses föreligga på grund av annan särskild omständighet ska den särskilda
omständigheten påtagligt försvåra elevens möjlighet att själv ta sig mellan elevens hem
och skola.

Skolskjuts i mån av plats
Elev som inte har rätt till skolskjuts enligt huvudregel eller tilläggsregel, men som bor
utmed en skolskjutslinje, kan få åka med skolskjutsen under förutsättning att alla elever
utmed linjen som har rätt till skolskjuts får plats. Ingen separat skolskjuts ordnas för
hemtransport av elev som inte har rätt till skolskjuts.

Resor för elever i gymnasieskolan
Gymnasieelevers resor regleras i SFS 1991:1110.
För Vetlanda kommun gäller att elever med en färdväg som överstiger sex kilometer
mellan hem och skola erhåller något av följande resebidrag:




Färdbevis för länstrafikens resor
Kommunens skolskjuts för grundskola i mån av plats
Kontantbidrag för enskild resa

Resebidragens storlek regleras i särskilt beslut fattat av barn- och utbildningsnämnden.

Regler för transportmedel
I Vetlanda kommun utförs skolskjuts i första hand med allmänna kommunikationer och i
andra hand med särskilt upphandlad skolskjuts.
Med allmänna kommunikationer avses ordinarie linjetrafik.
Med särskilt upphandlad skolskjuts avses fordon som inte går i linjetrafik. Särskilt
upphandlad skolskjuts beviljas för elever som inte kan nyttja ordinarie linjetrafik på
grund av minst ett av följande skäl:





19

Ordinarie linjetrafik saknas på sträckan mellan elevens hem och skola
Trafikförhållanden
Funktionsnedsättning
Annan särskild omständighet

Vad som är annan särskild omständighet avgörs av förhållandena i varje enskilt fall. Exempel på
vad som kan vara sådana omständigheter är särskilda sociala förhållanden, konkreta hotbilder,
eller fall där eleven är mobbad.
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I de fall transport mellan elevens hem och skola måste ordnas på annat sätt ska det vara
lämpligt, enligt kommunens bedömning, med hänsyn till elevens bästa och till
kommunens organisatoriska och ekonomiska förhållanden.

Regler för vårdnadshavare och elever
Vårdnadshavare20 till elever som beviljas skolskjuts ansvarar för:










Elevens säkerhet mellan hemmet och skolskjutshållplatsen vid hemmet samt under
den tid eleven uppehåller sig vid denna skolskjutshållplats21.
Att eleven kommer i tid till skolskjutsen på morgonen.
Att elev som missat skolskjutsen transporteras till skolan.
Att ordna hemtransport i de fall eleven inte kan använda den ordinarie skolskjutsen
på grund av akut sjukdom under skoldagen.
Att avboka skolskjuts med särskild upphandlad skolskjuts om skjutsen inte ska
användas. Om skolskjutsen vid upprepade tillfällen inte avbokas, kan
vårdnadshavaren debiteras kommunens kostnader för transporten.
Att omedelbart meddela kommunen sådana förändringar som kan påverka behovet
av beviljad skolskjuts. Det kan exempelvis vara att eleven byter bostadsadress,
folkbokföringsadress eller skola.
Att medverka till att eleven använder bilbälte och annan skyddsutrustning om
sådan finns samt att eleven följer förarens anvisningar om säkerhet och ordning.

Regler för hur ett beslut om skolskjuts ska utföras
Allmänt



Skolskjutsen ska vara kostnadsfri för vårdnadshavare.22
Ett beslut om skolskjuts gäller högst ett läsår.

Platser som skolskjutsen anordnas mellan




20

Skolskjutsen anordnas enbart i anslutning till elevens hem och skola.23
Skolskjutsen anordnas mellan olika upphämtnings- och avlämningsplatser
(skolskjutshållplatser).
Skolskjuts kan anordnas till och från annan plats än den skola som angivits i ett
beslut om skolskjuts. Det kan ske om elevens skola schemalagt undervisningen
enligt följande:

Med vårdnadshavare likställs förmyndare. Vårdnadshavare är den som ansvarar för ett barns
vårdnad. I regel är vårdnadshavare en eller två av barnets föräldrar, alternativt kan
vårdnadshavare vara en eller två personer som särskilt förordnats av domstol. Förmyndare är i
regel den eller de personer som är vårdnadshavare men även andra personer kan utses till
förmyndare.
21
Vårdnadshavare ansvarar för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder,
utveckling och övriga omständigheter.
22
Skollagen 10 kap 32 § första stycket.
23
Eftersom skolskjuts enbart anordnas i anslutning till elevens hem och skola är det inte möjligt
att bevilja skolskjuts till andra platser, exempelvis till fritidshem, läkarbesök m.m.

7

o

Till en plats inom Vetlanda kommun och på ett sådant sätt att en elev
ska sluta/börja skoldag på platsen minst en dag i veckan under en
sammanhängande period om minst tre månader.

Tider för skolskjuts




Skolskjuts anordnas endast under skoldagar. 24
Skolskjuts anordnas bara i anslutning till den tid skoldagen normalt börjar och
slutar.25
Skolskjutsen behöver inte anpassas efter varje enskild elevs skoltider.26

Planering av skolskjuts






Skolskjutsning ska med hänsyn till färdvägen och tidplaner ordnas så att kraven på
trafiksäkerhetet tillgodoses, samt att särskilt anordnande upphämtnings- och
avlämningsplatser ska utformas så att olyckor i möjligaste mån undviks.
Körtiden ska beräknas så att föraren kan följa de bestämmelser som gäller för
trafiken och vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder. Hänsyn ska även tas till de
ändringar i siktförhållanden och väglag som kan uppkomma.27
Skolskjuts med särskilt upphandlad skolskjuts samordnas av kommunen.28

Avbrytande av färd


Bedömer en utförare av skolskjuts att transporten inte kan utföras på ett säkert sätt
ska transporten ställas in.29

Rese- och väntetider


24

Utgångspunkten är att rese- och väntetider, oavsett färdmedel, inte ska vara längre
än vad som krävs. Av den anledningen ska samplanering i möjligaste mån ske med
skolans schema, den ordinarie linjetrafiken och den särskilt upphandlade
skolskjutsen. Om väntetider uppstår ska eleven ges möjlighet att vänta på
skolgården eller i skolans lokaler.30

Skolskjuts som beviljats enligt undantaget ”Skolskjuts till skola i annan kommun och till
fritidshem” gäller även transport under lov till fritidshem.
25
Regeringsrättens årsbok (RÅ) 1995 ref 12.
26
Ersättningstransporter anordnas inte vid tillfälliga ändringar av skoldagens början eller slut om
eleven kan transporteras med den ordinarie skolskjutsen. Regeringsrättens årsbok (RÅ) 1995 ref
12.
27
Förordningen om skolskjutsning (SFS 1970:340) 2 § och i Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om
skolskjutsning (TSVFS 1988:17).
28
Vårdnadshavare har inte rätt att ändra tiden, färdväg, platser för på- och avstigning eller annat
som har att göra med skolskjutsens utförande.
29
Exempel på när skolskjutsen kan ställas in är då väderlek och vägens skick gör att skolskjutsen
inte kan utföras på ett säkert sätt.
30
Regeringsrättens årsbok (RÅ) 1995 ref 12.
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Vid skolskjuts med ordinarie linjetrafik ska bedömningen av rese- och väntetider
göras med utgångspunkt i tidsramarna för skolskjuts med den särskilt
upphandlade skolskjutsen. I viss mån kan avvikelser förekomma.
Vid skolskjuts med den särskilt upphandlade skolskjutsen ska rese- och
väntetider avvägas med hänsyn till planering och samordning av
skolskjutsverksamheten. Rese- och väntetider bör dock inte överstiga nedan
angivna tidsramar:
o
o

o
o

Elever som hämtas och lämnas inom Vetlanda kommun bör inte hämtas
tidigare än 60 minuter före elevens skoldag börjar.
Elever ska lämnas på skolan senast fem minuter innan elevens skoldag
börjar eller tidigare om det krävs till följd av en elevs funktionsnedsättning eller annan omständighet.
Elever får hämtas tidigast tio minuter efter att elevens skoldag slutat.
Eleven hämtas senast 50 minuter efter att elevens skoldag slutat.

Ansvar i samband med skolskjuts



Kommunen och de som kommunen anlitar för att utföra skolskjuts ansvarar för
säkerheten under skolskjutstransporten.
Huvudmannen för elevens skola ansvarar för säkerheten för färden mellan skolan
och skolskjutshållplatsen.

Skolskjuts för elever med växelvis boende
Med växelvis boende menas att en elev bor hos vårdnadshavare på två olika adresser.
En sådan elev anses ha två likvärdiga hem.31 Eleven ska dock vara folkbokförd där denne
anses ha den starkaste anknytningen och där mest tid tillbringas. En elev med växelvis
boende kan aldrig ha rätt till skolskjuts från en vårdnadshavares adress på heltid.32 För
att klassas som växelvis boende ska eleven vistas ungefär lika mycket tid och ha ett
varaktigt boende hos båda vårdnadshavarna.33

Växelvis boende där båda vårdnadshavarna är folkbokförda i kommunen
En elev med växelvis boende kan ha rätt till skolskjuts från båda vårdnadshavarnas
folkbokföringsadresser om dessa är inom Vetlanda kommun.34 Elevens folkbokföringsadress avgör vilken skola kommunen skulle ha placerat eleven i.

31

Regeringsrättens årsbok (RÅ) 2002 ref 91.
En elev som bor växelvis hos två vårdnadshavare, ska vara folkbokförd där han/hon anses ha
den starkaste anknytningen och där han/hon tillbringar mest tid. Detta innebär att om eleven är
folkbokförd hos en vårdnadshavare, kan vårdnadshavaren aldrig göra gällande att eleven bor mer
hos den vårdnadshavare där eleven inte är folkbokförd.
33
Regeringsrättens årsbok (RÅ) 2002 ref 91.
34
Kammarätten i Göteborg mål nr 4218-03.
32
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Växelvis boende där en vårdnadshavare är folkbokförd utanför kommunen
En elev med växelvis boende har inte rätt till skolskjuts till en vårdnadshavare som är
folkbokförd utanför Vetlanda kommun. I ett sådant fall ska prövningen av skolskjuts bara
ske från den vårdnadshavare som är folkbokförd i Vetlanda kommun.35

Elever som har fritidshemsplacering
Skolskjuts är enbart en transport mellan elevens hem och förskoleklass, grundskola eller
grundsärskola. Av den anledningen beviljas inte skolskjuts för resor mellan elevens hem
och fritidshemmet.
En elev som har en fritidshemsplats kan beviljas skolskjuts de dagar eller tider som
fritidshemsplatsen inte nyttjas, enligt ett fastställt schema.

Undantag som berättigar till skolskjuts
Skolskjuts till skola i annan kommun och fritidshem
En elev med funktionsnedsättning som inte kan erhålla fullgod skolgång eller därtill
kopplad fritidsverksamhet inom Vetlanda kommun, kan efter särskild prövning erbjudas
skolskjuts från hemmet i Vetlanda kommun till fritidshemmet i den kommun som eleven
har sin skolgång i och tillbaka. Det gäller enbart när kommunen har tillstyrkt att det inte
finns någon bra lösning för elevens behov inom kommunens verksamhet.

Skolskjuts för elever inom grundsärskolan
En elev som är inskriven i den grundsärskola där kommunen skulle ha placerat eleven
behöver inte uppfylla kraven på färdvägens längd mellan hem och skola. Övriga krav för
skolskjuts ska uppfyllas.

Skolskjuts för elever inom gymnasiesärskolan
En elev som är inskriven i gymnasiesärskolan beviljas skolskjuts på samma grunder som
elever inom grundsärskolan.

Ansökningsförfarandet
Behörighet att ansöka om skolskjuts är elevens vårdnadshavare. Behörig att ansöka om
skolskjuts kan även en elevs skola vara.
En elevs möjlighet att få skolskjuts prövas efter att en ansökan har lämnats till barn- och
utbildningsförvaltningen.

35

Skyldigheten för en elevs hemkommun att anordna skolskjuts avgränsas till kommunens
geografiska område enligt lokaliseringsprincipen i 2 kap 1 § kommunallagen (1991:900) och
medför ingen skyldighet att anordna skolskjuts till kommungräns. Kammarätten i Göteborg, mål
nr 21-03 och mål nr 2041-03, Kammarätten i Sundsvall, mål nr 1348-03, Kammarätten i
Stockholm mål nr, 4037-03, 7026-11.
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Vårdnadshavare ska ansöka om skolskjuts för varje nytt läsår (gäller ansökan om
skolskjuts för särskilda skäl, växelvis boende och i mån av plats). Inkommer en ansökan
efter den 30 april kan kommunen komma att besluta i ärendet efter första skoldagen på
det nya läsåret. Ansökan om skolskjuts i mån av plats beslutas efter skolstart.
Under terminstid kan ansökan göras kontinuerligt.
Vårdnadshavare ansvarar för att eleven kommer till skolan till dess att kommunen
avgjort en ansökan om skolskjuts.
Vid ansökan om skolskjuts med anledning av en funktionsnedsättning ska följande
uppgifter bifogas:




Vilken funktionsnedsättning eleven har.
Att funktionsnedsättningen har viss varaktighet.
Att funktionsnedsättningen påtagligt försvårar elevens möjligheter att själv ta sig
mellan hemmet och skolan eller hem och hållplats

Sker en ansökan om skolskjuts med anledning av annan särskild omständighet ska
följande uppgifter bifogas:



Vad den särskilda omständigheten är.
Att den särskilda omständigheten påtagligt försvårar elevens möjligheter att själv ta
sig mellan elevens hem och skola eller hem och hållplats.

Avser en ansökan om skolskjuts annat färdmedel än ordinarie linjetrafik och särskilt
upphandlad skolskjuts ska det bifogas uppgifter om att eleven är i behov av annat
färdmedel. Vidare ska uppgifter bifogas som visar behovet av det färdmedel som sökts.
De uppgifter som ska bifogas en ansökan om skolskjuts ska styrkas. Det görs
företrädelsevis genom ett intyg som utfärdas av läkare, rektor, psykolog eller person i
liknande befattning.36
Har eleven en kortvarig funktionsnedsättning och ansökan om skolskjuts sker efter det
att elevens och kommunens försäkringsbolag avslagit en begäran om att försäkringen
ska täcka transportkostnaderna, ska detta beslut bifogas ansökan om skolskjuts.

Inhämtande av beslutsunderlag
Bedömer kommunen att uppgifterna i ansökan om skolskjuts inte ger tillräckligt
underlag för beslut kan kompletterande information inhämtas. Kommunen kan själv
hämta information fån olika källor eller begära att den som ansöker om skolskjutsen
kompletterar ansökan med olika uppgifter eller intyg.

Färdbevis
Kommunen bestämmer vilka typer av färdbevis som ska användas till den delen av
skolskjutsverksamheten som sker med allmänna kommunikationer.
36

Ett intyg utgör en del av ett vidare beslutsunderlag och berättigar i sig inte till skolskjuts.
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Har utgivaren av färdbevisen regler för hur förlorade och icke fungerande färdbevis
hanteras ska kommunen tillämpa utgivarens regler. Då kan en administrativ avgift tas ut
av vårdnadshavaren.

Återlämnande av färdbevis
Elev som inte längre är berättigad till skolskjuts på grund av byte av adress,
studieavbrott eller dylikt ska omedelbart (senast inom 14 dagar) återlämna färdbeviset.
Om detta inte sker kan vårdnadshavaren debiteras den kostnad som kommunen har för
den tid då färdbeviset kan användas.

Missbruk av systemet
Elev kan vägras färdbevis om kommunen anses ha skälig misstanke om missbruk av
systemet. Kommunen polisanmäler missbruk.

Försäkring




Fordonets trafikförsäkring täcker personskador. Vid personskada som kräver
läkarvård ersätts också personliga tillhörigheter upp till 0,25 basbelopp av
kommunens olycksfallsförsäkring, annars inte.
En elev som med avsikt skadar någonting på fordonet är ersättningsskyldig
gentemot entreprenören som har möjlighet att rikta skadeståndskrav mot eleven.

Överklagan
Förvaltningsbesvär
Beslut om skolskjuts enligt huvudregeln (skollagen 10 kap 32 § första stycket och 33 §
samt 11 kap 31 § första stycket, dock inte elever i förskoleklass) kan överklagas genom
förvaltningsbesvär om det gäller:37



Elev som går på den skola där kommunen skulle ha placerat eleven.
Elev från annan kommun som går i kommunens grundskola med anledning av
personliga förhållanden och som på grund av skolgången måste övernatta i
kommunen.

Överklagande måste ske skriftligt. Det ska framgå att det är ett överklagande, vilket
beslut som överklagas och vilken ändring som begärs.
Överklagandet ska ställas till Förvaltningsrätten i Jönköpings län men skickas till
Vetlanda kommun, barn- och utbildningsförvaltningen, 574 80 Vetlanda. Överklagandet
ska ha inkommit till kommunen tre veckor från den dag den klagande fick del av
beslutet.

37

Enligt skollagen kan vissa beslut om skolskjuts överklagas genom förvaltningsbesvär. Det
innebär att förvaltningsrätten gör en fullständig överprövning av kommunens beslut. Skollagen
28 kap 5 § 5 punkten.
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Kommunen kontrollerar om överklagandet har inkommit i rätt tid och bedömer om
beslutet ska omprövas. Har överklagandet inkommit för sent ska överklagandet avvisas.
Omprövas beslutet får den klagande ett nytt beslut. Omprövas inte beslutet skickas
överklagandet till förvaltningsrätten.38

Laglighetsprövning
Beslut om skolskjuts enligt tilläggsregeln (skollagen 10 kap 32 § andra stycket och 40 §,
11 kap 31 § andra stycket och 39 § samt elever i förskoleklass) kan överklagas genom
laglighetsprövning om det gäller:




Elev som inte går på den skola där kommunen skulle ha placerat eleven
Elev i fristående skola
Elev i förskoleklass

Överklagandet måste ske skriftligt. Det ska framgå att det är ett överklagande, vilket
beslut som överklagas och skälen till överklagandet.
Överklagandet ska skickas till Förvaltningsrätten i Jönköpings län. Möjligheten att
överklaga beslutet gäller fram till dess att beslutet har anmälts till barn- och
utbildningsnämnden och sedan anslagits på kommunens anslagstavla i tre veckor.39

38

Förvaltningslagen (1986:223) 22-25 och 31 §§.
Enligt bestämmelserna om laglighetsprövning kan ett beslut av en kommun prövas av
förvaltningsrätten. Prövningen får bara omfatta sådant som den klagande har hänvisat till före
klagotidens utgång. Prövningen kan leda till att beslutet upphävs om beslutet inte har tillkommit i
laga ordning, beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen, det organ
som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller beslutet strider mot lag eller
annan författning. Ett beslut får inte överklagas med laglighetsprövning om det går att överklaga
beslutet genom förvaltningsbesvär. (Kommunallagen 1991:900 10 kap 1-10 §§).
39

