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SKOLSKJUTSREGLEMENTE
Kommunen är, enligt skollagen, skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever
i kommunens grundskola och särskola. Kommunens policy är dock, att även erbjuda
elever i förskoleklass skolskjuts. Skolskjuts gäller enligt följande bestämmelser;

Lågstadieelev som bor minst 2 km från skola/skolskjutslinje,
mellanstadieelev som bor minst 3 km från skola/skolskjutslinje,
högstadieelev som bor minst 4 km från skola/skolskjutslinje.
Med skolväg avses kortaste vägen mellan hemmet/bostaden och skolan.
Skolskjuts gäller till- och från folkbokföringsadressen. Har eleven dubbelt/växelvis
boende äger eleven rätt till skjuts till och från båda adresserna inom Fagersta kommun
under förutsättning att eleven bor 50% på vardera adress.
Vårdnadshavare ansvarar för resa till och från fritidshemmet. Grundskoleelev som har
plats i fritidshem har rätt till skolskjuts i anslutning till skoldagens början alternativt slut
under förutsättning att eleven i övrigt har rätt till skolskjuts enligt detta reglemente.
Särskilda föreskrifter enligt fastlagt schema som godkänns.
Om vårdnadshavaren själv väljer annan skola än den enligt närhetsprincipen åligger det
vårdnadshavaren att ombesörja skolskjuts. De elever som på grund av organisatoriska
eller ekonomiska svårigheter hänvisas av skolledningen till annan skola är berättigade till
skolskjuts enligt gällande regler i reglementet.
För elev som på grund av vårdnadshavarens önskemål tas emot i en annan kommuns
grundskola har varken hemkommunen eller mottagande kommun någon skyldighet att
anordna skolskjuts.
För elev som av medicinska skäl, genom läkarintyg kan påvisa behov av skolskjuts kan
ansöka om skolskjuts. Denna skolskjuts kan efter ansökan beviljas av skolan.
Med skola jämställs arbetsplats, till vilken elev hänvisas för praktisk arbetslivsorientering.
Om trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild
omständighet föreligger kan skolskjuts ges även om färdvägen är kortare än rådande
bestämmelser. Beslut fattas av skolskjutsansvarig.
Huvudprincipen vid anordnandet av skolskjuts skall vara att eleven i tid kommer till
skolan och efter skoldagens slut så snart som möjligt får skjuts till hemmet. Väntetider
kan uppstå av varierande längd och det är skolans uppgift att ordna tillsyn för väntande
elever.

2
Respektive skola svarar för att eleverna undervisas om vad de ska iaktta för att undvika
olyckor i samband med skolskjutsning. Vid läsårets början bör hållas särskild genomgång
med de elever som färdas till och från skolan med skolskjuts. Genomgången bör omfatta
trafiksäkerhets- och ordningsregler vid hållplats, vid på- och avstigning, under färden
samt vid förflyttning till och från fordonet. Vidare bör lämnas råd och anvisningar om
åtgärder och uppträdande i samband med eventuell olycka.
För att minska väntetiden måste schemaläggningen för kommunens skolor i största
möjliga utsträckning samordnas. Den som ansvarar för skolskjutsarnas organisation har
rätt att ge schemaläggarna anvisningar för att skolskjutsarna skall kunna utnyttjas
rationellt och ekonomiskt.
Samtliga skolor skall följa det i nämnden antagna kalendariet. Gör man avvikelser från
detta får man själv stå för ev skolskjutskostnader.
Elev som kommer för sent till tidsbestämd skolskjuts och det är uppenbart att skolan ej
har förorsakat förseningen ansvarar vårdnadshavaren att anordna eller bekosta skolskjuts.
Utöver dessa bestämmelser gäller de föreskrifter och anvisningar angående
skolskjutsning som utfärdas av överordnade myndigheter.

Delegation - delegationsbeslut
I Fagersta kommun är delegationsrätten för närmare detaljfrågor och enskilda ärenden
delegerad till förvaltningschefen för Utbildnings- och fritidsförvaltningen med dennes rätt till
vidaredelegation. Härvid har beslutanderätten avseende skolskjutsärenden vidaredelegerats till
Lena Jansson, som är kommunens skolskjutshandläggare.
Överklagande
Beslut i skolskjutsfrågor kan bara överklagas för en så kallad laglighetsprövning, alltså enligt
10 kap. kommunallagen. Detta innebär att beslutsfattaren inte är skyldig att lämna någon
fullföljdshänvisning till besluten. Om en sökande frågar hur han kan överklaga får han
naturligtvis en korrekt upplysning om saken.
Om till exempel en vårdnadshavare inte är nöjd med ett ställningstagande av det slag som
ovan betecknas som ren verkställighet, bör han vända sig till Utbildnings- och fritidsnämnden
eller den som har delegation på att fatta beslut i skolskjutsärenden, som då kan ompröva
ställningstagandet och ersätta det med ett formellt beslut i ena eller andra riktningen.
Skolskjutsentreprenörer;
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