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Beslutad:

2022-02-15, § 6

Myndighet:

Barn- och utbildningsnämnden

Diarienummer:

BUN/2021:474-003

Ersätter:

Gäller fr o m:

Skolskjutsregler för Strängnäs kommuns grundskolor
inkl. förskoleklass samt grundsärskola och
gymnasiesärskola beslutad av barn- och
utbildningsnämnden 2020-03-24 § 30, Dnr
BUN/2020:16-003
2022-02-22

Dokumentansvarig:

Utbildningskontoret

Skolskjutsregler för Strängnäs kommun
Kommunen är skyldig att anordna skolskjuts om sådan behövs för utbildning
som elever genom skolplikten är skyldiga att genomgå. I de fall där kommunen
finner att skolskjuts kan beviljas ska den vara kostnadsfri. Detta gäller förskolan
(9 kap 15b §), grundskolan (10 kap. 32, 33 och 40 §§ skollagen), grundsärskola (11
kap. 31, 32 och 39 §§ skollagen) samt gymnasiesärskola (18 kap. 30, 31 och 35 §§
skollagen).
Skolskjuts beviljas för elev folkbokförd i kommunen mellan hemmet där eleven
stadigvarande bor och den skola som kommunen anvisar.
Skolskjuts kan även beviljas vid val av annan skola om det kan ske utan
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter (9 kap 21a § och 10 kap. 32 § andra
stycket). Det innebär att skolskjuts kan beviljas till en annan skola än den som
kommunen anvisat, kommunal eller friskola, om det inte kostar mer än vad
skolskjutsen skulle ha kostat till den anvisade skolan.
Skolskjutsreglerna är utformade utifrån skollagen med hänsyn till barnets bästa.
Färdvägens längd

Skolskjuts kan beviljas med hänsyn till färdvägens längd. Avståndsgränserna är
endast ett riktmärke och räknas mellan hemmet och den skola kommunen
anvisat eller mellan hemmet och närmaste hållplats. Färdvägens längd beräknas
utifrån närmaste väg med hänsyn till trafikförhållandena.
Förskoleklass – skolår 3
Skolår 4-6
Skolår 7-9

2 km
4 km
5 km

Trafikförhållanden

Skolskjuts beviljas om färdvägen bedöms som trafikfarlig och riskfylld utöver det
vanliga. Bedömningen görs individuellt utifrån elevens ålder, tillåten hastighet,
trafikmängd och förekomsten av tung trafik samt tillgång till gång- och
cykelvägar samt andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
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Funktionsnedsättning

Skolskjuts beviljas vid mer varaktiga funktionsnedsättningar, om eleven har
väsentliga svårigheter att ta sig till och från skolan. Med mer varaktiga avses
funktionsnedsättningar mer än 2 månader.
Annan särskild omständighet

Skolskjuts kan även beviljas om det behövs med hänsyn till särskilda
omständigheter. En individuell bedömning kring vad som är särskilda
omständigheter görs i varje enskilt fall.
Växelvis boende

Vid växelvis boende mellan vårdnadshavare eller annat stadigvarande boende
prövas rätten till skolskjuts från båda adresserna om detta är lika fördelat mellan
boendena.
Fritidshem

Skolskjuts beviljas inte till och/eller från fritidshem för elever i grundskolan.
Skolskjuts beviljas om behov finns till och/eller från fritidshem för elever i
grundsärskolan.
Byta skola av elevhälsoskäl

Skolskjuts kan beviljas vid byte av skola av elevhälsoskäl om kommunen efter
särskild utredning anvisar till en annan skola.
Modersmålsundervisning

Skolskjuts kan beviljas vid modersmålsundervisning om undervisningen sker
inom den garanterade undervisningstiden.
Res- och väntetider

Ingen elev ska behöva använda omotiverat lång tid för resor till eller från den
skola kommunen anvisat. Väntetiderna på morgonen och eftermiddagen inkl.
väntetiderna vid bussbyte bör totalt inte överstiga 60 min vid respektive resa.
Skolan har tillsynsansvar för elever som väntar på skolskjuts. Vid längre
väntetider än 30 minuter vid skolan ska eleverna ha möjlighet att vistas inomhus
under organiserade former.
Verkställighet av skolskjuts
Skolskjutsen i Strängnäs kommun ska i första hand genomföras med
kollektivtrafik.
Oförutsedda händelser

Strävan att utföra en skoltransport får inte gå ut över trafiksäkerheten.
Oförutsedda händelser som till exempel svåra väderförhållanden, dåligt väglag
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eller vägskador kan innebära att skolskjuttransporten ställs in. Ingen ersättning
utgår vid uteblivna transporter.
Säkerhetsåtgärder fordon

•
•
•
•
•

Bälteskudde eller bilbarnstol skall alltid användas av elever med en längd
under 1,35 m i personbilar.
Finns krockkudde på passagerarsidan skall denna vara urkopplad om platsen
skall användas för 6–9 åringar och elever under 1,40 m.
Säkerhetsbälte skall alltid användas där sådana finns. Platser utan
säkerhetsbälte får inte användas.
Abonnerade skolbussar skall vara dimensionerade så att alla elever har en
sittplats och utrustade med säkerhetsbälte.
Personbilar med extra bakåtvänt baksäte får inte använda detta vid
skolskjuts.

Överklagande av beslut om skolskjuts

Beslut om skolskjuts kan överklagas på två olika sätt:

• Förvaltningsbesvär (28 kap. skollagen): Överklagan av skolskjuts till den skola
som kommunen anvisat. Prövningen sker i sak och beslutet kan ändras.
• Laglighetsprövning (10 kap. kommunallagen): Överklagan av skolskjuts vid val
av annan skola. Prövningen om beslutet tillkommit i laga ordning och beslutet kan
upphävas.

