
Antaget av Kommunstyrelsen 2019-04-09 § 44 

Skolskjutsreglemente för Storumans kommun 
 

Innehållsförteckning 
1 Ansvar och definitioner .................................................................................................................................... 2 

1.1 Ansvar och delegation .............................................................................................................................. 2 

1.2 Definition - Vad är skolskjuts? ................................................................................................................ 2 

2 Ansvarsfördelning vid planering av skolskjuts ......................................................................................... 2 

2.1 Kommunstyrelsens ansvar ...................................................................................................................... 2 

2.2 Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningens ansvar ..................................................................... 2 

2.3 Information till vårdnadshavare .............................................................................................................. 3 

2.4 Transportörens och vårdnadshavarens ansvar ................................................................................. 3 

3 Skolskjuts och säkerhet ................................................................................................................................... 3 

3.1 Allmänt .......................................................................................................................................................... 3 

3.2 Ordningsregler ............................................................................................................................................ 3 

3.3 Incidentrapportering och krisplan .......................................................................................................... 4 

4 Ansvarsfördelning för skolvägar ................................................................................................................... 4 

4.1 Vägen mellan hemmet och skolan ......................................................................................................... 4 

4.2 Vägen mellan hemmet och hållplatsen ................................................................................................. 4 

4.3 På hållplatsen samt vid på- och avstigning ......................................................................................... 5 

4.4 Under transporten och vid skolan .......................................................................................................... 5 

5 Riktlinjer för bedömning av skolskjuts ........................................................................................................ 5 

5.1 Anordnande av skolskjuts ....................................................................................................................... 5 

5.2 Avstånd och trafikförhållanden .............................................................................................................. 6 

5.3 Vänte- och restider ..................................................................................................................................... 6 

5.4 Växelvis boende .......................................................................................................................................... 6 

5.5 Tillfällig funktionsnedsättning ................................................................................................................ 7 

5.6 Borttappade skolkort ................................................................................................................................. 7 

5.7 Överklagande av beslut ............................................................................................................................ 7 

 

  



Antaget av Kommunstyrelsen 2019-04-09 § 44 

 

1 Ansvar och definitioner 
 

1.1 Ansvar och delegation 
Ansvaret för skolskjuts ligger hos kommunstyrelsen. Beslutanderätten i enskilda 
ärenden är delegerad till en särskild tjänsteman. 
 

1.2 Definition - Vad är skolskjuts? 
I det här sammanhanget definierar vi skolskjuts som:  

 Transport av elev i grundskola, förskoleklass och särskola till och från skolan.  

 Transport till skola som eleven normalt placeras i. Skolskjuts till självvald skola 
kan beviljas om det kan ske utan organisatoriska och ekonomiska svårigheter 

 Kommunen tillåter i mån av plats gymnasieelever och kompisar att resa med i 
den särskilt anordnade skolskjutsen. 

 
Skolskjuts är inte:  

 Transporter av tillfällig natur.  

 Resor mellan hem och barnomsorg/fritids.  

 Undervisning på annan plats än skolan t.ex. till simhall, studiebesök, teaterbesök 
mm.  

 Skjuts till och från annan skola/lokaler för undervisning under skoldagen. 
 

2 Ansvarsfördelning vid planering av skolskjuts 
 

2.1 Kommunstyrelsens ansvar 
Skolskjutsverksamheten ska tillgodose en lång rad krav både vad gäller lagstiftning och 
önskemål från inblandade parter. Verksamheten ska bland annat uppfylla krav på 
rimliga restider för eleverna, trafiksäkra transportlösningar och kostnadseffektiv 
planering. Skolskjutsorganisationen ska bland annat lösa följande: 

 Avgöra vilka elever som ska beviljas skolskjuts 

 Utarbeta förslag till trafiklösningar, färdvägar och hållplatser 

 Informera om tidtabeller mm 

 Planera, upphandla, avropa och följa upp avtal 
 

2.2 Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningens ansvar  
Ansvarig för skolskjutsplaneringen inom fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen bör 
vara insatt i de geografiska förutsättningarna, var eleverna är bosatta och elevens 
familjeförhållanden samt skolans ramschema. 

 Utvärdera, vid behov, skolskjutsverksamheten så att synpunkter kan tas med i 
kommande planering.  

 Informera trafikplaneraren om kommande skolårs läsårstider. 

 Sammanställa/uppdatera tillsammans med trafikplaneraren ett 
skolskjutsunderlag där skolskjutsberättigade elever redovisas med namn, 
födelsedatum, adress, folkbokföringsadress, årskurs senast i september för 
skolstart två år framåt i tiden.  

 Beställa och hantera skolkort till elever som uppfyller kraven för skolskjuts och 
skall resa med linjetrafik. 
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 Höst och vår, årligen, uppdatera elevstatistik per skola och prognos minst 5 år 
framåt i tiden. 

 Informera tillsammans med trafikplaneraren vårdnadshavare och elever om 
tidtabeller, hållplatser, ordningsregler och aktuella telefonnummer vid behov. 

 Inkomma med ramschema senast i april inför kommande höstens trafikstart.   

 Inkomma med slutligt schema senast den 15 juni inför höstens trafikstart.  
 

2.3 Information till vårdnadshavare  
Kommunen informerar om de ordningsregler (se kapitel 3.2) som FKU-förvaltningen 
tagit fram via hemsida. 
 
Aktuella telefonnummer till:  

 Ansvarig för skolkort 

 Skolskjutsentreprenörerna och chaufförerna 

 Kommunens trafikplanerare  
 

2.4 Transportörens och vårdnadshavarens ansvar  
Transportören är skyldig enligt avtalet att hålla ingånget avtal och de beslutade 
tidtabellerna. Entreprenören är även skyldig att dokumentera eventuella avvikelser i 
skolskjutsverksamheten och att rapportera dessa till kommunens trafikplanerare för 
skolskjuts. Transportören är även skyldig enligt skolskjutsavtalet att planera rutterna och 
hållplatser för kommande års skolskjutsar. Vårdnadshavare ska anmäla ändrade 
förhållanden t.ex. byte av adress till ansvarig på respektive skola och kommunens 
trafikplanerare. Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen ansvarar sedan för att 
underlagen för skolkortsdatabasen hålls uppdaterad. 
 
 

3 Skolskjuts och säkerhet 
3.1 Allmänt 
I samband med skolskjutsplaneringen ska trafikplaneraren ta fram elevlistor för 
respektive skolskjutstur. Vid en eventuell olycka är det viktigt att transportör och 
respektive skola vet vilka elever som finns med på turen. Att en elev tillfälligt uteblir från 
skolskjutsen påverkar oftast inte turens längd eller sträckning. 
 
I de fall där eleven åker skoltaxi via region Västerbottens Reseservice är det extra viktigt 
att eventuella avvikelser rapporteras. Vårdnadshavare ansvarar för att tillfälliga 
ändringar rapporteras till beställningscentralen.  
 

3.2 Ordningsregler  
Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen ansvarar för att ordningsregler upprättas för 
skolskjutsen i samråd med entreprenören och att eleverna undervisas om dem. Det bör 
till exempel finnas regler för var eleverna ska invänta buss eller taxi för hemfärd och 
vilka regler som gäller vid påstigning och under resan. I samråd med entreprenörerna 
ska fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen svara för att eleverna undervisas i 
trafiksäkerhet och övas i hur de ska uppträda i händelse av en olycka.  
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3.3 Incidentrapportering och krisplan  
Incidenter och tillbud i samband med skolskjutsverksamheten ska alltid rapporteras till 
kommunens trafikplanerare för skolskjuts. Respektive skola ska dokumentera 
eventuella avvikelser i skolskjutsverksamheten och rapportera dessa till kommunens 
trafikplanerare för skolskjuts. 
 

 

Entreprenören ska kontakta berörd skola och fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen 
ska upprätta en plan för hur man agerar vid en eventuell olycka.  
 
Krisplanen bör innehålla:  
• Vilka åtgärder chauffören ska vidta på olycksplatsen och vilka åtgärder som vidtas på 
skolan  
• Vilka som ska kontaktas och aktuella telefonnummer.  
• På vilket sätt och med vilken regelbundenhet, elever och personal övas i säkerhet.  
 
Åtgärder chauffören ska vidta är bl. a:  
• Utrymning av bussen samt uppsamling av eleverna  
• Kontroll av eventuella skadade  
• Larma 112  
• Hjälp till eventuella skadade  
 
Fram tills polis och räddningstjänst anlänt till olycksplatsen är det chauffören som gör 
det den kan för eleverna. Chauffören ska omgående kontakta ansvarig personal på 
skolan och ansvarig entreprenör samt kommunens trafikplanerare för skolskjuts.  
 
I händelse av en olycka är det nödvändigt att chauffören har en aktuell lista på vilka 
elever som åker med turen. Av den anledningen är det viktigt att skolan meddelar 
eventuella avvikelser som framkommit till skolan från elevlistan.  
Det gäller både elever som av någon anledning inte ska åka med på turen eller extra 
elever som ska åka med tillfälligt på en tur (gäller inte linjetrafik).  

 

4 Ansvarsfördelning för skolvägar 
 

4.1 Vägen mellan hemmet och skolan  
Kommunen, aktuell skola, transportören, vårdnadshavare och elever har alla del i 
ansvaret under resan mellan hemmet och skolan. Eftersom många parter berörs i 
skolskjutsverksamheten kan det vara svårt att dra några exakta gränser för var och ens 
ansvar.  
 

4.2 Vägen mellan hemmet och hållplatsen 
Vårdnadshavaren ansvarar för eleven på vägen mellan hemmet och hållplatsen samt 
vid hållplatsen. Vårdnadshavaren ansvarar för att eleven följer gällande ordningsregler 
och anvisad väg till hållplatsen. Säkerhetsfrågor och problem med anknytning till vägen 
mellan hemmet och hållplatsen löses i samråd mellan skolan, vårdnadshavare, 
trafikplanerare och entreprenör.  



Antaget av Kommunstyrelsen 2019-04-09 § 44 

 

4.3 På hållplatsen samt vid på- och avstigning 
Det ankommer i första hand på vårdnadshavarna att se till att gällande ordningsregler 
följs. Det är inte tillåtet för chauffören att släppa på eller av elever på andra ställen än 
de i skolskjutsplanen fastställda skolskjutshållplatserna. Om så sker bör skolan 
omgående ta kontakt med trafikplaneraren som kontaktar entreprenören och begär att 
den uppgjorda skolskjutsplanen efterföljs. Kommunstyrelsen ansvarar i samråd med 
tekniska kontoret, polisen och väghållaren för att hållplatsen, så långt det är möjligt, har 
en tillfredställande säkerhet och är lämpligt placerad.  
 

4.4 Under transporten och vid skolan 
Under transporten är det transportören och chauffören som ansvarar för att gällande 
trafikbestämmelser och att ordningsregler följs. Om ordnings- eller säkerhetsproblem 
uppstår under transporten kontakta i första hand berörd skola. Eventuella säkerhets- 
eller ordningsproblem ska chauffören/entreprenören lösa tillsammans med skolan.  
När eleven anländer till skolan är det skolan som ansvarar för tillsyn och för att ordnings- 
och säkerhetsregler efterföljs. Detsamma gäller vid hemfärd efter skolans slut.  
Det är viktigt att skolan i samråd med trafikplaneraren ser till att:  

 Om flera skolskjutsturer avgår samtidigt från skolan bör det märkas ut varifrån 
respektive tur avgår.  

 Hållplatsen vid skolan bör ligga i direkt anslutning till skolområdet 

 Personal från skolan ansvarar för ordningen vid av- och påstigning vid skolan.  
 

5 Riktlinjer för bedömning av skolskjuts 
 

5.1 Anordnande av skolskjuts 
Enligt skollagen (2010:900) 10 kap. 32§ har elever i grundskola med offentlig huvudman 
rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där 
utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens 
längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild 
omständighet.  
 
I Storumans kommun utförs skolskjuts med allmänkollektivtrafik, av särskilt 
upphandlade entreprenörer, via avtal hos Landstingets reseservice och via 
självskjutsavtal. 

 Eleverna hänvisas i första hand till den allmänna kollektivtrafiken eller de 
upphandlade skolskjutsturerna.  

 Särskilt anordnad skolskjuts ska samordnas med andra transporter där så är 
möjligt. Tänkbara typer av transporter är sjukresor, färdtjänst, resor till 
gymnasieskolan, mat, post och varor. Ett effektivt utnyttjande av returtransporter 
och väntetider är viktigt. 

 Kommunen tillämpar dessutom likformighet inom ett område, vilket innebär att 
varje tätort räknas som ett område även om man bor inom eller utanför km-
gränsen. 

 Kommunen kan regelmässigt erbjuda föräldrar ersättning till självskjutsbidrag när 
det inte finns underlag till linjetrafik. Ersättningsnivån följer kommunala 
reseavtalet. 
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 Elever som ansöker om skolskjuts till annan skola än den de hänvisas till beviljas 
skolskjuts i någon, av ovan angivna, form om det inte innebär några ekonomiska 
eller organisatoriska svårigheter för kommunen att ordna skolskjuts till annan 
skola (skollagen 10 kap. 32§).  

 

5.2 Avstånd och trafikförhållanden 
För elever boende utanför tätort med ett gångavstånd mellan bostad och hållplats för 
skolskjuts, eller avstånd mellan hem och skola där vägen i huvudsak saknar belysning:  
Åk 1-3 1 km 
Åk 4-9 2 km 
 
För övriga elever: 
Åk 1-9 3 km 
 

5.3 Vänte- och restider 
Enligt skollagen är kommunen skyldig att utforma sin grundskoleverksamhet med 
hänsyn till hur eleverna ska kunna ta sig till och från undervisningen. Enligt skollagens 
förarbeten (prop. 2009/10:165 s. 741) innebär rätten till skolskjuts inte att sådan skjuts 
måste anordnas från bostadsadressen till den plats där utbildningen bedrivs eller att 
skolskjutsningen måste anpassas till varje elevs skoltider. Det står kommunen fritt att 
organisera skolskjutsverksamheten på lämpligt sätt, dock med beaktande av 
trafikförhållanden och övriga omständigheter. Eleverna kan t.ex. hänvisas till särskilda 
uppsamlingsplatser i hemmets respektive skolans närhet.  
 
Kommunen följer rättspraxis i sin prövning om vänte- och resetider. Frågan om väntetid 
i anslutning till skolskjuts har vid ett tillfälle prövats av regeringsrätten (RÅ 1995 ref 12). 
Domstolen konstaterade där att i skyldigheten att anordna skolskjuts ligger att 
kommunen skall se till att transporter finns tillgängliga i anslutning till skoldagens början 
och slut. Någon fullständig anpassning av skolskjutsningen till varje elevs skoltider 
ansågs emellertid inte kunna krävas. Kommunen bör ha frihet att i viss utsträckning 
samordna transporterna trots att detta leder till väntetider för vissa elever. 
Regeringsrätten uttalade även att kommunen inte kan anses ha ett generellt 
kostnadsansvar för den tillsyn som behövs under väntetiderna. I fallet KamR Jönköping 
2014-06-10 mål nr. 160-14 har man ansett att en väntetid på 90 minuter inte har varit 
orimlig för ett 8-årigt barn med växelvis boende. Kammarrätten i Göteborg (2017-01-13 
mål nr. 899-16) har även tillåtit en väntetid på 2h 25 minuter för en elev med Aspergers 
syndrom som gick i gymnasiesärskolan. 
 
När kommunen ordnar skolskjutsar ska långa res- och väntetider undvikas, om möjligt. 
Rese- och väntetiderna måste avvägas med hänsyn till planering och samordning av 
skolskjutsverksamheten. Vid eventuella väntetider vid skolan är det fritids-, kultur- och 
utbildningsförvaltningen som ansvarar för tillsyn, ordning och säkerhet. 
 

5.4 Växelvis boende 
Skolskjuts vid växelvis boende eller varaktigt boende beviljas enligt gällande lagar och 
praxis (se vidare SKL:s cirkulär 2004:64). Det innebär att man kan få skolskjuts från 
båda vårdnadshavarna så länge ingen bor i annan kommun. Skriftlig ansökan ska 
inkomma till handläggare för att få sitt ärende prövat och att tillstånd till skolskjuts ska 
kunna beviljas.  
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5.5 Tillfällig funktionsnedsättning 
Rätten till skolskjuts vid tillfällig funktionsnedsättning bedöms från fall till fall. 
 

5.6 Borttappade skolkort 
Storumans kommun följer det regelverk som finns framtaget för skolkort av Länstrafiken 
och den regionala kollektivtrafikmyndigheten.  
 
Elev som tappat bort sitt skolkort eller har ett kort som slutat fungera vänder sig till 
skoladministratören för respektive skola. Kostnad för borttappade eller vårdslöst 
hanterade skolkort betalas av vårdnadshavaren, för närvarande 50 kronor per kort. 
 
Kort som inte fungerar återlämnas till skoladministratören som delar ut ett tillfälligt i 
väntan på det nya busskortet. 
 

5.7 Överklagande av beslut 
Beslut om skolskjuts kan överklagas på två sätt, antingen med laglighetsprövning enligt 
10 kap. kommunallagen eller som förvaltningsbesvär. 
 
 


