Datum
2016-12-12
Rev: 2017-01-18

Dnr. 2017/18 600

Barn- och utbildningsförvaltningen

Stefan Claesson
Barn- och utbildningschef

Skolskjutsreglemente för Sävsjö kommuns grundskola – gymnasieskola
Detta skolskjutsreglemente är fastställt av barn- och utbildningsnämnden och har tagit sin
utgångspunkt utifrån gällande författningar i Skollagen 2010:800.
Kommunen anordnar skolskjuts för de elever som har lång väg till skolan. Skolskjuts gäller
mellan folkbokföringsadressen och skolan. Däremot inte mellan skola och annan omsorg.
Skolskjuts anordnas till den skola som tillhör elevens upptagningsområde.
Avståndet till den skola eller skolskjutshållplats som berättigar till skolskjuts grundas på vad
som är ett rimligt avstånd att gå eller cykla och vad som är ett rimligt ansvar för vårdnadshavaren ifråga om att vid behov följa barnet till skolan eller hållplatsen. Vårdnadshavaren
förutsätts svara för att barn förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert
sätt som möjligt. Det kan innebära att barnet måste följas till skolan eller till aktuell hållplats under en period och fram till dess att barnet klarar det på egen hand.
För att vara berättigad till skolskjuts gäller följande minimiavstånd mellan folkbokföringsadressen och skolan - hållplatsen
Inom tätbebyggt område där också en skola finns anordnas i princip inga skolskjutsar.
Avståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan-hållplats bör ej överstiga:
Förskoleklass till årskurs 3
Årskurs 4-6
Årskurs 7-9

1 km
2 km
3 km

Gymnasiet

6 km

Ovanstående avstånd kan i undantagsfall behöva överskridas på grund av bristande vändmöjligheter för buss eller goda planmässiga förflyttningsmöjligheter eller annan liknande omständighet.
Väljer man en annan skola än den som anvisats har kommunen ingen skyldighet att ordna
skolskjuts. Man har rätt till skolskjuts till den eller de skolor som kommunen hänvisar till.
Elever från förskoleklass upp till och med årskurs 4 skall endast gå till lämplig (ur ett trafiksäkerhetsperspektiv) uppsamlingsplats/hållplats på belagda vägar med hastighetsbegränsning på 70 km/h eller högre.
Elever från förskoleklass upp till och med årskurs 4 skall ej korsa vägar med hastighetsbegränsning på 80 km/h eller högre.

Besöksadress

Postadress

Telefon

Telefax

E-post (E-mail)

Hemsida (URL)

Djurgårdsgatan 1

S-576 80 SÄVSJÖ

+46 382 152 00

+46 382 152 10

kommun@savsjo.se

www.savsjo.se
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Väntetider
Väntetider skall inte totalt vara mer än 60 minuter per skoldag.
Väntetiden är den tid som räknas från skolskjutsens ankomst till skolan och till lektionens
början samt från lektionens slut till avfärd från skolan.
Väntetid avser skolans start och sluttid och inte varje enskild elevs start och sluttid.
Elevens restid i buss och/eller taxi skall inte överstiga 60 minuter per resa.
Avsteg från reglementet
Om det föreligger synpunkter från vårdnadshavare som innebär avsteg från reglementet
görs en ansökan via särskild besvärsblankett som finns på Sävsjö kommuns hemsida.
En utredning görs utifrån vårdnadshavares yttrande i besvärsärendet. Beslut om eventuellt
avsteg från detta reglemente fattas av barn- och utbildningsnämnden efter att trafik/skolskjutsplanerare har hört yttrande från skolans rektor och därefter görs sedan en individuell bedömning utifrån inkomna handlingar.
Rektors ansvar
Att tillsammans med skolskjutssamordnare på planeringsavdelningen informera vårdnadshavare/elever och skolans personal om detta skolskjutsreglemente.
Trafik/skolskjutsplanerarens ansvar
Ansvara för att trafiksäkerhet tillgodoses. Exempel på detta är att verka för att utrymningsövningar i händelse av brand genomförs, hållplatserna placeras och markeras på ett
trafiksäkert sätt och utmärkes extra synligt för trafikanter och fordonstrafik. I dialog med
skolskjutsentreprenören verka för att alla barn/elever sitter fastspända och i övrigt vad
som anges i skolskjutsförordningen (1970:340).
På- och avstigningsplatser
Elev som är skolskjutsberättigad hämtas och lämnas vid anvisad hållplats. Hållplatsens placering avgörs i samråd av kommunens trafik/skolskjutsplanerare och skolskjutsentreprenören.
Enskild väg
Skolskjuts körs endast på enskild väg om den är av godtagbar kvalitet så att risk för skador
inte uppkommer. Om vägunderhållet väsentligen eftersatts inställs skolskjutsen och ansvaret för skoltransporten övergår till vårdnadshavaren. Bedömning i förekommande fall görs
av kommunens trafik/skolskjutsplanerare tillsammans med skolskjutsentreprenören.
Byte av skola
Enligt Skollagen 10 kap 28 § har elev rätt att gå kvar läsåret ut respektive sista årskursen på
den skola där eleven börjat. Detta innebär ingen rätt till skolskjuts. Elev som under läsåret
byter områdestillhörighet men önskar gå kvar på sin ”gamla” skola är således ej berättigad
till skolskjuts/busskort.
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Växelvis boende
Vid växelvis boende skall boendet vara ett fast arrangemang och eleven skall i princip bo
lika mycket hos vardera föräldern. Elev som bor på två adresser på grund av växelvis boende har rätt till skolskjuts från båda adresserna. Denna rätt begränsas dock till att båda
adresserna ska ligga inom kommunen. Vid varje terminsstart ska vårdnadshavaren lämna
ett preliminärt schema över vilka veckor – dagar eleven skall hämtas – lämnas på de olika
adresserna.
Trafiksäkerhet
En bedömning av vägens beskaffenhet och särskilda risker görs av kommunens trafik/skolskjutsplanerare och skolskjutsentreprenören gemensamt. Vid tveksamheter görs en
förfrågan hos Trafikverket, polis, kommunens gatuavdelning eller annan som bedöms ha
uppgifter angående trafiksäkerheten på den aktuella vägen.
Avgifter
Skolskjutsen är gratis, men elev som tappar bort eller är oaktsam om busskort debiteras
200 kronor
Resor för elever i gymnasieskolan
Gymnasieelevers resor regleras enligt lagen 1991:1110 och SFS 1991:1120.
För Sävsjö kommun gäller att elever med en färdväg som överstiger 6 km mellan hem och
skola erhåller något av följande alternativ:


Färdbevis för länstrafikens resor



Kommunens skolskjuts för grundskola



Kontant bidrag för enskild resa (ansökningsblankett finns på
http://www.aleholm.se/).

Resebidragets storlek regleras i särskilt beslut fattat av barn- och utbildningsnämnden.

