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RIKTLINJER FÖR GRUNDSKOLAN OCH
GRUNDSÄRSKOLAN

KARLSTADS KOMMUN

Beslutad i: Barn- och Ungdomsnämnden 2015-01Ansvarig samt giltighetstid: Anita Fjellklang Lundqvist

POLICY
Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar.
Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy.

PLAN
Beskriver vad kommunen vill uppnå inom ett område. Ofta har planen sitt ursprung i koncernens övergripande
mål eller annan beslutad politisk inriktning. En plan tar inte ställning till utförande eller metod. Den berättar vad
vi ska uppnå. Exempel: Skärgårdsplan.

RIKTLINJE
Säkerställer ett korrekt agerande och en god kvalitet i handläggning och utförande. Riktlinjer kan
betraktas som en handbok och kan fungera som ett stöd för hur vi ska agera i den dagliga verksamheten.
Exempel: Riktlinjer för tjänsteresor, Riktlinjer för försörjningsstöd.

HANDLINGSPLAN
Tydliggör på ett konkret sätt hur ett uppdrag ska genomföras. En handlingsplan innehåller åtgärder och
ansvarsförhållanden samt eventuell tidsplan och ekonomiska konsekvenser.
Exempel: Handlingsplan för ledar- och medarbetarundersökning.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
RIKTLINJER FÖR SKOLSKJUTSVERKSAMHETEN ......................................................................... 4
BESLUT OM SKOLSKJUTS ......................................................................................................................... 5

Anvisningsskola ......................................................................................................................... 5
Avstånd till skola och hållplats .................................................................................................. 5
Restider....................................................................................................................................... 5
Väntetider ................................................................................................................................... 5
Trafikförhållanden ...................................................................................................................... 5
Funktionshinder .......................................................................................................................... 5
Behov av skolskjuts på grund av olycksfall ............................................................................... 5
Särskilda skäl.............................................................................................................................. 6
Elever i Förskoleklass ................................................................................................................ 6
Växelvis boende ......................................................................................................................... 6
Hållplatser och skolvägar ........................................................................................................... 6
Säkerhet ...................................................................................................................................... 6
Beslut om skolskjuts................................................................................................................... 6
Extrema förhållanden ................................................................................................................. 6
Överklagande ............................................................................................................................. 6

Karlstads kommun, 651 84 Karlstad.
Tel: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Webbplats: karlstad.se

4

RIKTLINJER FÖR
SKOLSKJUTSVERKSAMHETEN
Skolskjuts är en rättighet för grundskoleelever som på grund av färdvägens längd,
trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild
omständighet behöver transport till sin skola.
Skolskjuts kan också beviljas för elever som har växelvis boende där gemensam
vårdnad föreligger och båda föräldrarna bor inom kommunen.
Skollagen 10 kap. 32 § – grundskola
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.
Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller
som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25-27 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.
Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas.

Skollagen 10 kap. 40 § - fristående skola
Hemkommunen ska anordna skolskjuts för elever som går i en fristående grundskola inom kommunen under samma förutsättningar
som enligt 32 § andra stycket andra meningen gäller för elever som valt en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle
ha placerat dem.

Skollagen 11 kap. 31 § - grundsärskola
Elever i grundsärskola 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.
Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller
som går i en annan kommuns grundsärskola med stöd av 25-27 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.
Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas.

Skollagen 11 kap. 39 § - grundsärskola
Hemkommunen ska anordna skolskjuts för elever som går i en fristående grundsärskola inom kommunen under samma
förutsättningar som enligt 31 § andra stycket andra meningen gäller för elever som valt en annan skolenhet än den där kommunen
annars skulle ha placerat dem.

Anvisningsskola

Till kommunens anvisade skola utgår skolskjuts för elev som är folkbokförd i kommunen om eleven
uppfyller de allmänna villkoren för skolskjuts. Vid val av annan skola än den anvisade är man inte
berättigad till skolskjuts om inte detta kan ske utan ekonomiska eller organisatoriska hinder för
kommunen samt att övriga krav är uppfyllda.
Avstånd till skola och hållplats

Kommunen tillämpar följande riktlinjer för avstånd för att rätt till skolskjuts ska föreligga:
Åk 1 - 3
3 km till skola
Åk 4 – 9
4 km till skola
Avstånd från bostad till hållplats ska inte överstiga 2 km.
Restider

Elevens restid i fordon vid enkelresa bör inte överstiga
60 minuter för elever i åk 1 – 6.
90 minuter för elever i åk 7 – 9.
För elever med växelvis boende kan längre tider accepteras.
Väntetider

Väntetider utöver skolans ramtid vid skoldagens början och slut bör inte överstiga
45 minuter per tillfälle för elever i åk 1 - 3
60 minuter per tillfälle för elever i åk 4 – 6
För elever med växelvis boende kan längre tider accepteras.
Trafikförhållanden

Oavsett ovan nämnda avståndsregler kan skolskjuts beviljas om eleven till följd av trafikförhållandena
vara berättigad till skolskjuts mellan hemmet och skolan. Bedömning görs av skolskjutssamordnare med
stöd av kommunens trafikingenjör på Teknik och Fastighetsförvaltningen.
Funktionshinder

Vid funktionshinder ska en bedömning göras huruvida funktionshindret påverkar elevens möjlighet att ta
sig till skolan. Det ankommer på eleven och dess vårdnadshavare att presentera relevant underlag för
bedömningen. Sådant underlag kan t.ex. bestå av medicinskt utlåtande från läkare etc.
Vid tillfälliga funktionshinder föreligger inte rätt till skolskjuts
Behov av skolskjuts på grund av olycksfall

Kommunens olycksfallsförsäkring täcker behov av skolskjuts när skadan är uppkommen genom ett
olycksfall. Skadan anmäls på blankett som finns på kommunens hemsida. Försäkringsbolaget beslutar
och beställer sådan särskild skolskjuts.
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Elever som ansöker om skolskjuts på grund av särskilda skäl bedöms individuellt. Läkarintyg kan i vissa
ärenden vara en del av bedömningsunderlaget. Bedömning görs av skolskjutssamordnare i samråd med
elevens rektor. Beslut fattas av skolskjutssamordnare.
Elever i Förskoleklass

Skolplikt råder inte i förskoleklass och rätten till kostandsfri skolskjuts ryms inte i Skollagen. Karlstads
kommun erbjuder alla elever i förskoleklass gratis skolskjuts med befintliga skolskjutsturer, dock inte för
resor med taxi vid växelvis boende.
Växelvis boende

Elever som har vårdnadshavare på två olika adresser inom kommunen och vistas lika mycket hos varje
vårdandshavare har rätt till skolskjuts om eleven går i anvisningsskola knuten till en av vårdnadshavarens
adresser om övriga allmänna villkor är uppfyllda. Ansökan sker på särskild blankett. Beslut fattas av
skolskjutssamordnare.
Hållplatser och skolvägar

Hållplatser längs skolbusslinjerna placeras så att eleverna kan gå på och av vid en avtagsväg eller
befintlig hållplats. Utgångspunkt är att ingen elev börl korsa en länsväg med hastighet 90 km/h eller mer.
Inom vissa områden tillämpas gemensamma uppsamlingsplatser.
Skolbusslinjerna planeras för största möjliga trafiksäkerhet. Vänstersvängar på vägar med hastigheter 80
km/h eller mer bör undvikas. Beslut fattas av skolskjutssamordnare efter samråd med kommunens
trafikingenjör och aktuellt bussbolag.
Säkerhet

Alla elever ska ha säkerhetsbälten på sig i bussen. Samtal mellan elever ska hållas i normal samtalston
för att inte störa busschauffören. Alla upphandlade skolbussar har alkolås.
Beslut om skolskjuts

Beslut om skolskjuts fattas för ett läsår eller en termin i taget. Beslut fattas av skolskjutssamordnare.
Extrema förhållanden

Vid vissa extrema förhållanden såsom oframkomlig väg, naturkatastrofer eller andra extraordinära
omständigheter kan kommunen inte garantera skolskjuts. Kommunen ersätter inte eleven eller
vårdnadshavare för eventuella kostnader för resor till och från skola.
Överklagande

Beslut om skolskjuts kan överklagas.
Beslut om skolskjuts till anvisningsskola överklagas genom förvaltningsbesvär till Förvaltningsrätten.
Beslut om skolskjuts till självvald eller fristående skola överklagas genom laglighetsprövning till
Förvaltningsrätten.
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