Riktlinjer för skolskjuts
i Jönköpings kommun
Riktlinjerna grundar sig på beslut i barn- och utbildningsnämnden
2011-10-18 och i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2011-10-17, samt
tilläggsbeslut i barn- och utbildningsnämnden 2012-01-24, 2013-11-11 och
2015-03-31.

Rätten till skolskjuts enligt skollagen
Enligt skollagen (2010:800) har elever i grundskola, grundsärskola och
gymnasiesärskola rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning
till elevens hem, och till skolan, samt tillbaka till hemmet från skolan.
Rätten gäller elever i skolor som drivs i offentlig regi.
Rätten gäller när skolskjuts behövs med hänsyn till
- färdvägens längd
- trafikförhållanden
- elevens funktionsnedsättning
- eller någon annan särskild omständighet.
Det som gäller grundskolan gäller i Jönköpings kommun
även för förskoleklassen.

Utbildningsförvaltningen
Juli 2015

Skolskjutsformer i Jönköpings kommun
• Skolskjuts med kollektivtrafik

Skolskjuts ska i första hand anordnas genom skolkort för kollektivtrafik. I samband med
den årliga skolskjutsplaneringen fastställer utbildningsförvaltningen vilka elever som
berörs. Till dessa elever tillhandahåller Jönköpings kommun skolkort för buss. När korten
delas ut får elev och vårdnadshavare information om giltighet m.m.

• Särskilt upphandlade skolskjutsar

Om kollektivtrafik inte finns tillgänglig, eller av något skäl inte kan användas, så ordnar
kommunen skolskjuts genom särskilt upphandlade skolskjutsar (skolbuss eller skoltaxi).

• Överenskommelse om ersättning för självskjuts

Om skolskjuts inte kan ordnas, eller av annat skäl inte bedöms lämpligt, kan vårdnadshavare efter särskild prövning ta över det dagliga ansvaret för elevens skolskjuts. Om inga
särskilda avtal skrivs så motsvarar ersättningen beloppet för skattefri bilersättning.

Vem har rätt till skolskjuts?
Rätt till skolskjuts p.g.a. färdvägens längd
• Skolskjuts anordnas till den skola eller förskoleklass som är elevens hemskola.
• Skolskjutsen utgår från elevens folkbokföringsadress.
• Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut.
Skolskjuts anordnas för
- elever i förskoleklass med en skolväg som överstiger 		
- elever i årskurs 1–3 med en skolväg som överstiger 		
- elever i årskurs 4–6 med en skolväg som överstiger 		
- elever i årskurs 7–9 med en skolväg som överstiger 		
- elever i gymnasiesärskolan med en skolväg som överstiger
Hållplatsen placeras så att hållplatsavståndet för
- elever i förskoleklass 		
inte överstiger
- elever i årskurs 1–3 		
inte överstiger
- elever i årskurs 4–6 		
inte överstiger
- elever i årskurs 7–9 		
inte överstiger
- elever i gymnasiesärskolan
inte överstiger
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Med färdväg avses kortast möjliga gång-/cykelväg som är naturlig och rimlig att använda,
och som med få undantag är framkomlig hela året.
Avståndsberäkningen baseras på data från Trafikverkets Nationella Vägdatabas (NVDB),
kompletterat med uppgifter från kommunens kartdatabas.

Rätt till skolskjuts vid funktionsnedsättning

Behov av skolskjuts vid funktionsnedsättning ska styrkas med läkarintyg.
För elever inom grundsärskolan och gymnasiesärskolan krävs inte läkarintyg.
Elev som behöver transport med anledning av skada som uppstått i eller utanför skolan,
ersätts direkt av det försäkringsbolag där samtliga elever är försäkrade av kommunen.
Vårdnadshavare beställer taxitransport själv efter kontakt med försäkringsbolaget.

Rätt till skolskjuts vid växelvis boende
Elev i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola som bor på två adresser p.g.a.
växelvis boende har enligt rättspraxis rätt till skolskjuts om vägen mellan någon av bostäderna och elevens anvisade skola uppfyller kommunens avståndskriterier.
Växelvis boende innebär att en elev bor på två adresser i Jönköpings kommun, normalt
halva tiden vardera, i ett regelbundet mönster hos vårdnadshavare med gemensam vårdnad. De båda adresserna ska vara vårdnadshavarnas folkbokföringsadresser varav den
ena även är elevens adress. Det växelvisa boendet ska vara förordnat i dom eller fastställt i ett av socialnämnden godkänt avtal, eller ska kunna styrkas på annat sätt.
För elev i förskoleklass prövas rätten till skolskjuts enbart utifrån elevens folkbokföringsadress.

Rätt till skolskjuts i mån av plats
Elev som bor utefter en skolskjutslinje kan, utan att vara berättigad till det, få åka med
skolskjutsen under förutsättning av att samtliga berörda skolskjutsberättigade först har
tilldelats plats. För ansökan, se nästa stycke.

Ansökan om skolskjuts
De elever som har rätt till skolskjuts p.g.a. färdvägens längd får beslut, utan att behöva
ansöka.
Om vårdnadshavare vill få rätten till skolskjuts prövad på grund av trafikförhållanden,
elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet görs en ansökan
hos utbildningsförvaltningen. Detsamma gäller om man inte anser sig ha fått rätten till
skolskjuts prövad med anledning av färdvägens längd eller att man önskar få plats som
medåkande.
Blanketter för ansökan om skolskjuts finns bl.a. tillgängliga på kommunens hemsida.

Skolskjuts vid val av annan skola
Hemkommunen är enligt skollagen inte skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för
elever som valt att gå i annan grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola än
den som kommunen anvisat. Samma sak gäller för elever som valt att gå i en fristående
grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola. Enligt skollagen ska kommunen dock
anordna skolskjuts även i dessa fall om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.
Vid val av annan skola i kommunen än den av kommunen anvisade, har elev rätt att behålla de skolskjutsförmåner i form av busskort eller upphandlad skolskjuts som gällt till
den anvisade skolan, under förutsättning att också avståndskravet till den valda skolan
är uppfyllt.

Avgift för nytt skolbusskort
En elev som tappar sitt skolkort debiteras en administrationsavgift, för att utfärda ett
nytt kort. Storleken på administrationsavgiften beslutas av respektive utbilningsnämnd.

