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Definitioner 

Skoldagens början och slut avser den tidpunkt då lektionerna normalt börjar och slutar. 
 

Skolväg avser den kortaste användbara gångvägen från hemmet till den skola som eleven 

anvisats. 

 

Skolskjutshållplats avser den på- och avstigningsplats som bestämts av Östra Göinge 

kommun. 
 

Hållplatsavstånd avser den kortaste användbara gångvägen mellan hemmet och skolskjuts-

hållplatsen. 

 

Sammanhängande bostadsområde avser ett område som i något avseende är avgränsat t.ex. 

med parkstråk, skog mot närliggande bebyggelse eller genom tillfart till området sker från 

samma punkt. Avståndet mellan byggnaderna inom det sammanhängande bostadsområdet får 

inte överstiga 100 meter. 

 

Hemmet avser normalt den bostad där eleven är folkbokförd eller vid växelvis boende där 

vårdnadshavare är folkbokförd eller där eleven har sin huvudsakliga vistelsetid. Vid 

jordbruksfastighet avses ett avgränsat tomtområde kring bostadshuset. 
 

Växelvis boende avser att elev bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna. Båda 

adresserna ska vara vårdnadshavarnas folkbokföringsadress. Eleven ska vara folkbokförd på 

en av adresserna. 

Det växelvisa boendet ska vara förordnat i dom eller fastställt i ett av Östra Göinge kommun 

godkänt dokument. 

 

Självskjuts vårdnadshavare transporterar eleven till och från skola eller av kommunen 

anvisad skolskjutshållplats. 

 

Samåkning syskon kan ges möjlighet att åka gemensamt från skolan. 
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Anvisningar 

Res- och väntetider 

Skolskjutsning och schemaläggning ska planeras så att långa res- och väntetider undviks. 

 

• turerna ska förläggas så att res- och väntetiden inte överstiger 60 minuter per tur 

• ingen elev ska behöva vänta på skolan mer än 30 min innan skolstart eller efter skolslut för 

att skolskjutsen ska gå hem 

• den sammanlagda res- och väntetiden får inte överstiga 135 minuter per dag. 

Tidtabell 

Skolskjutsars tidtabell nås via kommunens hemsida. Om skolskjutsen inte har kommit 

inom 15 minuter från utsatt tid enligt tidtabell kan eleven återvända till hemmet och 

kontakta skolan. 

Skolskjutshållplats 

Skolskjutshållplats kan vara ordinarie hållplats för linjetrafiken eller annan plats som 

bestämts av kommunen. Skolskjutshållplatsen besiktas årligen av kommunen utsedd 

ansvarig personal. Av- och påstigningsplatserna kan vara åtskilda. 

Kommunen tar hänsyn till hur körtiden påverkas vid bestämning av förläggning av 

skolskjutshållplats. 

Föreligger särskilda skäl kan elev hämtas i hemmet och detta beslutas efter prövning. 

Självskjuts 

Kommunen kan erbjuda vårdnadshavare kostnadsersättning för transport av elev till och 

från skola eller av kommunen anvisad skolskjutshållplats under förutsättning att; 
 

• elevens bostad är så belägen att det för kommunen är förenat med betydande kostnader 

att erbjuda skolskjuts 

• elevens bostad är så belägen att det innebär betydande förseningar/försämringar för 

övriga elever att erbjuda skjuts med ordinarie turer. 

 

Ersättning för självskjuts med eget fordon uppgår till den skattefria delen av kommunens 

reseersättning. 

Växelvis boende 

Efter prövning i regeringsrätten har det fastställts att en elev kan ha rätt till skolskjuts 

från två adresser. Tillämpning av detta sker enligt följande; 

 

• elev får skolskjuts vid växelvis boende om båda adresserna är hänförliga till samma 

skolas upptagningsområde 

• elev får skolskjuts med linjetrafik eller om möjligt med befintlig skolskjuts i de fallen 

adresserna är hänförliga till olika skolors upptagningsområde 

 

Skolskjuts anordnas inte till vårdnadshavare i annan kommun. 
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Särskilda skäl 

Elev kan med hänsyn till trafikförhållanden, funktionshinder hos elev eller annan särskild 

omständighet medges skolskjuts vid lägre kilometergränser än vad som regleras i 

skolskjutsreglementet. 

Beslut fattas efter särskild utredning. 

Samåkning 

Syskon kan ges möjlighet att åka gemensamt från skolan med samma förutsättningar som anges 

vid – När sker skolskjuts. 

Hemresan sker gemensamt, efter ett fastställt schema, i anslutning med den elev vars skoldag är 

längst och skolskjuts avgår senare än syskonens. Beslut fattas efter särskild utredning. 

Skolskjuts anordnas inte till och från fritidshemmet. 

Kortvariga funktionshinder eller  olycksfall  – försäkringsärende 

Kommunen är inte skyldig att anordna skolskjuts för elever med kortvarig 

funktionsnedsättning. Har nedsättning uppkommit genom olycka på såväl skoltid som fritid ska 

resor till och från skolan regleras genom av kommunen tecknad olycksfallsförsäkring. Kontakt 

med försäkringsbolaget tas av vårdnadshavare. 

Ansökan 

Ansökan om skolskjuts på grund av färdvägens längd, mellan bostadsadress och skola i nära 

anslutning till hemmet, görs på särskild blankett eller digitalt via kommunens hemsida. 

Vid behov av skolskjuts på grund av växelvis boende, funktionsnedsättning, särskilda skäl, 

trafikförhållande, annan omständighet eller vid samåkning ska ansökan göras på särskild 

blankett eller digitalt via kommunens hemsida. Ansökan ska göras i god tid inför varje nytt 

läsår dock senast den 30 april. 

Alla förändringar som kan påverka behovet av beviljad skolskjuts ska meddelas till kommunens 

skolskjutssamordnare i god tid. 

Ansvar 

Skola, skolskjutsleverantör, vårdnadshavare och elev har alla del i ansvaret under resan mellan 

hem och skola. 

Vårdnadshavarens ansvar 

Vårdnadshavaren har ansvar för att eleven kommer till och från på- och avstigningsplatsen för 

skolskjutsar och förbereder sitt barn att klara sin skolväg på ett betryggande sätt. 

Vårdnadshavaren ansvarar även för att eleven kommer i god tid till hållplatsen och för 

transporten till skolan om eleven missar skolskjutsen. 

Skolskjutsleverantörens ansvar 

Föraren har ansvar för ordning och säkerheten i skolskjutsfordonet och vid av- och påstigning 

samt att gällande trafikbestämmelser följs. Föraren ansvarar för att eleven stiger på och av på 

fastställda hållplatser och att följa angiven tidtabell. 

I övrigt ansvarar skolskjutsleverantören att uppfylla de överenskommelser som gäller i aktuellt 

avtal med Östra Göinge kommun. 
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Skolans ansvar 

Rektor ansvarar för att elever vid läsårets början får information om vilka regler som gäller för 

skolskjuts och för skolans skolskjutshållplats. 

Skolan ansvarar för tillsynen när eleven gått av skolskjutsen och att vid hemfärden ansvara för 

att eleverna kommer i tid till hållplatsen. 

Ansvar för vägar 

Väghållare kan vara Trafikverket, Östra Göinge kommun, vägförening, vägsamfällighet eller 

fastighetsägare och dessa har ansvar för drift och underhåll av väg så att fordonstrafik kan ske 

året runt. 

Skolskjutsfordon trafikerar endast väg som är av godtagbar kvalitet, så att normal hastighet och 

därmed rimliga körtider kan hållas utan risk för skador uppstår på fordon. Normal hastighet på 

de minsta vägarna ska minst uppgå till 30 km/h. 

Skolskjutstransport kan inställas på väg eller del av väg på grund av t.ex. nedsatt 

framkomlighet, bristande skötsel eller underhåll. Kommunen beslutar hur den uppkomna 

situationen ska hanteras. 
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