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INLEDNING
Öckerö kommuns regler för skolskjuts utgör tillämpningsföreskrifter till gällande
författningsbestämmelser om skolskjuts. Reglerna grundar sig på skollagen och vid
bedömning och beslut i skolskjutsärenden ska skollagen och den tolkning som utvecklats i
förvaltningsdomstolar ligga till grund.
Skollagen
Skollagen anger att elever i grundskola med offentlig huvudman har 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. (Skollagen 10 kap 32 §, 11 kap 32 §)
Definitioner
Med hemmet avses elevens folkbokföringsadress eller annan boendeadress vid växelvis
boende. Med färdväg avses den kortaste användbara gång- eller cykelvägen mellan
elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs.
Skolskjuts
Skolskjuts i Öckerö kommun anordnas i första hand genom skolkort för resa med
ordinarie kollektivtrafik. I de fall kollektivtrafik inte är utbyggd eller av något skäl inte
kan nyttjas ordnas skjuts med särskild skolbuss eller skoltaxi.

RÄTT TILL SKOLSKJUTS I ÖCKERÖ KOMMUN
Reglerna för skolskjuts gäller elever som är folkbokförda i Öckerö kommun och går i
förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola och anordnas för att
eleven ska kunna uppfylla skolplikten.
Följande elever har rätt till skolskjuts:
 Elever som färdas med avgiftsbelagd färja till skola inom kommunen, eller som
av någon anledning anvisas undervisning på annan skola
 Elever i årskurs 7-9 boende på Björkö, Fotö, Hälsö, Rörö, Hyppeln och Knippla
 Elever i årskurs förskoleklass-6 boende på Knippla
 Elever i årskurs förskoleklass-6 boende på Hyppeln
 Elever i årskurs 4-6 boende på Rörö

Självvald skola
I Öckerö kommun får de elever som väljer annan skola (än sin hänvisningsskola) inom
kommunen busskort under samma förutsättningar som de elever som går på sin
hänvisningsskola. Vid bedömningen om en elevs rätt till busskort ska utgångspunkten
vara den skola som eleven är inskriven på.

Växelvis boende
Med växelvis boende menas att eleven bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna. Vid
växelvis boende kan rätten till skolskjuts prövas från båda adresserna. För att en elev
ska ha rätt till skolskjuts från båda adresserna krävs att eleven och båda
vårdnadshavarna är folkbokförda i kommunen.

Elever med särskilda behov
Rätt till skolskjuts på grund av särskilda behov beslutas i varje enskilt fall genom
individuell prövning av varje elevs möjlighet att ta sig till och från skolan. Om
medicinska skäl föreligger till grund för ansökan ska detta kunna styrkas med
läkarintyg. Beslut om skolskjuts på grund av särskilda skäl tas av förvaltningschefen för
barn- och utbildningsförvaltningen.

Tillfälligt funktionshinder eller olycksfall
Elev som skadar sig kan via försäkringsbolaget få taxi till och från skolan om skadan
medför att eleven inte på egen hand kan ta sig till skolan. Kommunens
olycksfallsförsäkring för alla barn och elever som är folkbokförda i kommunen gäller
både under skoltid och på fritiden.

Väntetid och restid
Hänsyn till väntetid ska bedömas i varje enskilt fall med utgångspunkt bland annat i
elevens färdväg och ålder.

Exempel på när skolskjuts inte beviljas:
 Skolskjuts över kommungränsen beviljas inte
 Del av resa beviljas inte, exempelvis genom busskort till kommungränsen.
 Skolskjuts mellan hemmet och fritidshemsverksamhet beviljas inte.
 Resor till och från skolans aktiviteter under dagen räknas inte som skolskjuts i
skollagens mening. Det kan tillexempel vara resor till och från idrottshall, moderna
språk och modersmål.

ÖVRIGT
Ansökan
Ansökan om busskort görs av vårdnadshavare via blanketten ”Ansökan om skolskjuts”
och skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen, Sockenvägen 13, 475 80 Öckerö.
Såhär får du ditt busskort/skolkort
En elev som har rätt till busskort får detta på respektive skola efter att beslut om
skolskjuts är fattat.
Ansvar
Vårdnadshavarna ansvarar för att barnen kommer till och från busshållplatsen eller
mötesplatsen för skolskjutsen. Skolan ansvarar för att de yngre eleverna kommer i tid
till taxin eller bussen efter skolan.
Ordningsregler i samband med skolskjuts
Alla elever ska använda säkerhetsbälte fram till dess att bussen stannat för avstigning.
Om eleven har utrustning, så som innebandyklubbor, skateboards m.m. ska dessa ligga
på golvet under stolarna eller på annat ställe som föraren anvisar under hela resan.

Om du tappar ditt skolkort/busskort
Om en elev förlorat eller råkat skada sitt busskort ges ett ersättningskort mot en
administrativ avgift som motsvarar kostnaden för det som Västtrafik fakturerar
kommunen.

Överklagan
Kommunens beslut om skolskjuts kan överklagas genom förvaltningsbesvär.
Förvaltningsbesvär innebär att domstolen gör en fullständig överprövning av kommunens
beslut där även de skälighets- och lämplighetsbedömningar som har gjorts av kommunen
kan bli föremål för prövning.

