Barn- och utbildningsförvaltningen

Beslut Bou § 80/13

Skolskjuts i Vännäs kommun – Riktlinjer och policy
Rätt till skolskjuts





Elev i förskoleklass t o m årskurs 3 som har minst 2 km mellan hemmet
(tomtgräns/gårdsplan) och skolan är berättigad till kostnadsfri skolskjuts.
Elev från årskurs 4 till och med gymnasiet som har minst 3 km mellan hemmet
(tomtgräns/gårdsplan) och skolan är berättigad till kostnadsfri skolskjuts.
Vad här sägs om avståndet mellan hemmet och skolan ska inom tätort gälla
avståndet mellan närmaste hållplats för skolskjutsfordon och skolan.
Tätort (mer än 200 invånare och mindre än 50 meter mellan husen) är endast Vännäs och
Vännäsby. Riverhill” räknas till tätorten Vännäsby.

Särskilda skäl








Skolskjuts kan i vissa fall också beviljas utifrån medicinska skäl eller andra särskilda
omständigheter.
Utgångspunkten är att skolskjuts utifrån särskilda skäl inte beviljas om eleven har
placering i fritidshem. Resa till och från fritidshem ansvarar vårdnadshavare för.
Det ligger på förälders ansvar att inkomma med ansökan till Barn- och
utbildningsförvaltningen. I ansökan ska det framgå vilka särskilda skäl som åberopas.
Behovet av skolskjuts utifrån särskilda skäl avgörs och beslutas av Barn- och
utbildningsförvaltningen, med utgångspunkt från en helhetsbedömning. Det sker en
individuell prövning i varje enskilt fall..
Beslut om skolskjuts utifrån särskilda skäl omprövas årligen.

Skolskjutsens utformning



Utgångspunkten är att skolskjuts sker med buss i linjetrafik.
Om busslinje saknas eller om väntetiden av Barn- och utbildningsförvaltningen
bedöms vara för lång ordnas kompletterande skjuts med buss eller taxi.
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Väntetider




Väntetiden mellan skolskjutsens ankomst och ordinarie skolstart eller väntetid
från skolans slut till skolskjutsavgång, bör för elev i förskoleklass t o m årskurs 3
inte väsentligt överskrida 40 minuter.
Väntetiden mellan skolskjutsens ankomst och ordinarie skolstart eller väntetid
från skolans slut till skolskjutsavgång, bör för elev från årskurs 4 inte väsentligt
överstiga 60 minuter.

Taxiskjuts


Föräldrar vars barn har skolskjuts med taxi ska vid förändringar i tider osv kontakta
taxibolaget minst en vecka i förväg för att taxibolaget ska kunna hantera förändringen.

Trafikfarlig väg




Undantag från reglerna om minimiavstånd kan göras för vägavsnitt där Barn- och
utbildningsförvaltningen bedömer att vägen är trafikfarlig.
Bedömningen görs utifrån SKL:s skrift ”Skolskjutshandboken”.
Rätten till skolskjuts/anslutningsskjuts utifrån ”trafikfarlig väg” omprövas årligen då
vad som bedöms trafikfarligt påverkas av bland annat elevens ålder.

Anslutningsskjuts
Rätt till ersättning för anslutningsskjuts






Elev i förskoleklass t o m årskurs 3 som har mer än 1 km:s gångväg fram till närmaste
skolskjutsväg/hållplats är berättigad till ersättning.
Elev i årskurserna 4-6 som har mer än 2 km:s gångväg fram till närmaste
skolskjutsväg/hållplats är berättigad till ersättning.
Elev från årskurs 7 till och med gymnasiet som har mer än 3 km:s gångväg fram till
närmaste skolskjutsväg/hållplats är berättigad till ersättning.
Barn- och utbildningsförvaltningen kan också godkänna anslutningsskjuts utifrån
särskilda skäl
o medicinska skäl
o ålder på elev, i förhållande till trafikförhållanden längs gångvägen.
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Ersättning vid anslutningsskjuts




Ersättning ges enligt Riksskatteverkets normer för skattefri ersättning för tjänsteresor
med egen bil.
Ersättning utgår för aktuell sträcka under läsåret och enligt ovan.

Försäkring



Det krävs inga särskilda försäkringar eftersom fordonets trafikförsäkring även
omfattar passagerare.

Självskjuts
Grundförutsättning vid självskjuts




Självskjuts innebär att vårdnadshavare tar över hela ansvaret för berörd elevs
skolskjuts.
Elever som har självskjuts har inte rätt till busskort.

När kan självskjuts bli aktuellt?




Självskjuts kan beviljas för elever med utgångspunkt från ordinarie
skolskjutsbestämmelser såväl som utifrån särskilda skäl.
Självskjuts kan bli aktuellt när Barn- och utbildningsförvaltningen efter ansökan från
vårdnadshavare, och/eller utifrån förvaltningens egna initiativ bedömer att
självskjuts är ett bra alternativ för att lösa den enskilda elevens skolskjuts.

Självskjuts – Utifrån ordinarie skolskjutsbestämmelser



För att självskjuts ska kunna genomföras för elever som har rätt till skolskjuts enligt
ordinarie skolskjutsbestämmelser, när inga särskilda skäl föreligger enligt rubrik ovan,
är att självskjutsen inte medför fördyrade kostnader för kommunen i förhållande till
en alternativ lösning av skolskjutsfrågan.

Självskjuts – Utifrån särskilda skäl





En förutsättning för att självskjuts ska genomföras utifrån särskilda skäl, förutom att
eleven utifrån ordinarie skolskjutsbestämmelser är beviljad skolskjuts, är att barnoch utbildningsförvaltningen bedömer att särskilda skäl föreligger.
Beslut om skolskjuts utifrån särskilda skäl omprövas årligen.

Ansökan om självskjuts



Om vårdnadshavare önskar en självskjutslösning ligger det på förälders ansvar att
inkomma med ansökan till barn- och utbildningsförvaltningen.
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Beslut om självskjuts



En förutsättning för att självskjuts ska kunna beslutas är Barn- och
utbildningsförvaltningen bedömer att självskjutsen utgör en, för kommunen,
organisatoriskt och ekonomiskt fördelaktig lösning på ett svårlöst skolskjutsproblem
och när bedömningen är att någon annan skolskjutsform inte är möjlig och/eller
lämplig utifrån kommunikationslogistik, ålder på eleven eller andra skäl.

Omprövning av rätt till självskjuts



En omprövning av rätten till självskjuts görs årligen.

Ersättning vid självskjuts






Ersättning för självskjuts ges med samma summa som Riksskatteverkets normer för
skattefri ersättning för tjänsteresor med egen bil.
Ersättningen är maximerad till 5 mil per dag.
Ersättning betalas i regel inte för resor genomförda före ett formellt beslut fattats om
rätt till självskjuts.
Ersättning utgår för aktuell sträcka under läsåret och enligt ovan.

Försäkring



Det krävs inga särskilda försäkringar eftersom fordonets trafikförsäkring även
omfattar passagerare.

Skolskjuts vid placering i fritidshem





Grundregeln är att skolskjuts medges för resa till och från skolan i anslutning till
skoldagens början och slut.
Resa till och från fritidshem ansvarar vårdnadshavare för.
I de fall elev inskriven i fritidshem vid vissa tillfällen inte är på fritidshemmet före
och/eller efter skoldagens slut föreligger rätt till skolskjuts med reguljär busstrafik.
I de fall reguljär busstrafik inte kan användas på grund av för lång väntetid kan skjuts
med taxi bli aktuell. Om väntetiden bedöms bli för lång kontaktar förälder
skolskjutsansvarig för eventuell åtgärd.

Skolskjuts vid delad vårdnad


Vid delad vårdnad och delat boende anordnas skolskjuts till och från skola i Vännäs kommun
enligt riktlinjer och policy för skolskjuts om båda vårdnadshavarna är bosatta i Vännäs
kommun.
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Skolskjuts till andra skolor än den anvisade




När en elev i Vännäs kommun är berättigad till skolskjuts erbjuder vi skolskjuts enligt
samma förutsättningar till de elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den
skola som kommunen anvisat eller en annan kommuns grundskola.
Rätten till skolskjuts gäller under förutsättning att inga organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Det innebär bland annat att inga
merkostnader ska uppstå.

Ansvar för barns säkerhet på väg mellan bostad och skola


Kommunen, aktuell skola, entreprenören, föraren, föräldrar och elever har alla del i
ansvaret under resan mellan bostaden och skolan. Eftersom många parter berörs i
skolskjutsverksamheten kan det vara svårt att dra exakta gränser för var och ens
ansvar.

Vägen mellan bostaden och hållplatsen





Föräldrarna har ansvaret för eleven på vägen mellan hemmet och skolan eller
skolskjutsen, liksom på skolskjutshållplatsen. Föräldrarna ansvarar för att eleven
följer gällande ordningsregler och anvisad väg till hållplatsen.
Säkerhetsfrågor och problem med anknytning till vägen mellan bostaden och
hållplatsen löses i första hand i samråd mellan skolskjutsansvarig och föräldrar. På
hållplatsen är det i första hand föräldrarna som ska se till att gällande ordningsregler
följs.

Under transporten och vid skolan





Under transporten är det entreprenören och föraren som ansvarar för att gällande
trafikbestämmelser och ordningsregler följs. Eventuella problem ska föraren och
entreprenören lösa tillsammans med skolskjutsansvarig.
När eleverna anländer till skolan är det skolan som ansvarar för att tillsyn och
ordningsregler efterföljs. Detsamma gäller efter skolans slut i väntan på skolskjutsen.

Inställda turer eller störningar i skolskjutstrafiken



När bussar ställs in eller när det blir andra förändringar i busstrafiken meddelas så
snart det är möjligt vårdnadshavare till berörda elever via sms. Sms skickas till de
mobilnummer som vårdnadshavarna angett i InfoMentor.
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Beslut
Beslut kring skolskjuts utifrån särskilda skäl, medicinska skäl, trafikfarlig väg och självskjuts fattas av
förvaltningschef.
Verkställighet av skolskjuts enligt reglementet ombesörjs av skolskjutsansvarig.
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