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Allmänt om skolskjuts i Timrå Kommun
Rätten till skolskjuts gäller för elever i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan och
gymnasiesärskolan. Ansökan om skolskjuts görs via kommunens e-tjänst. Beslut fattas
enligt Timrå kommuns skolskjutsreglemente, detta dokument. Beslutet kan överklagas
genom så kallat förvaltningsbesvär. Anvisning för detta medföljer beslutet.

§ 1. Rätt till skolskjuts
Eleven ska beviljas kostnadsfri skjuts mellan hemmet och anvisad skola om:
–
–
–
–

Eleven har lång skolväg till anvisad skola enligt gällande skolskjutsgränser.
(Se §2 nedan.)
Skolvägen bedöms vara särskilt trafikfarlig. (Övervägs i förekommande fall
för elever upp till årskurs 3.)
Eleven har sådana funktionshinder att de är i behov av skolskjuts. Vanligen
krävs läkares bedömning.
Annan särskild omständighet råder, exempelvis att kommunen placerat
eleven i annan skola.

§ 2. Skolskjutsgränser - skolskjutsområden
Kommunens skolor har skolskjutsområden som visar på vilka adresser elever har rätt
till skolskjuts. Områdets gränser har dragits så att elever ska få skolskjuts om
skolvägens längd är minst 2 kilometer för elever i årskurs F–3 och minst 3 kilometer
för elever i
årskurs 4–9. (F betyder förskoleklass.)
I sammanhållna bostadsområden önskas viss enhetlighet. I ett bostadsområde kan
därför gränserna ha dragits så att alla elever som bor där beviljas eller inte beviljas
skolskjuts även om någon elev har något längre eller kortare skolväg än de
kilometergränser som är vägledande.

§ 3. Gångavstånd
Rätt till skolskjuts innebär inte alltid att en elev får skolskjuts ända fram till/från
hemmet och till/från skolan. Eleven behöver ofta själv ta sig till anvisad på- eller
avstigningsplats för skolskjutsen. Detta benämns som gångavstånd.
Längsta gångavstånd mellan elevens hem och anvisad hållplats får vara 2 kilometer för
elever i årskurs F–3 och 3 kilometer för elever i årskurs 4–9.
Bestämmelserna i §1 om funktionshinder och farlig skolväg tillämpas även här.

§ 4. Väntetider och samordning
I möjligaste mån ska skolans schematider och tiderna för skolskjutsarna anpassas till
varandra. Eleven behöver tid för att förflytta sig mellan skolskjuts och skolans lokaler.
Tid upp till 20 minuter före skoldagens start och 20 minuter efter skoldagens slut
räknas som rasttid och ingår inte i väntetiden. Om aktivitet inte anordnas för eleven
får väntetiden uppgå till högst 80 minuter per vecka. Anordnad aktivitet räknas inte
som väntetid.

TIMRÅ KOMMUN
Barn- och utbildningsförvaltningen

§ 5. Växelvis boende
Om eleven bor växelvis hos båda föräldrarna inom kommunen ska behovet av
skolskjuts prövas från båda vårdnadshavarnas adresser om det är fråga om ett växelvis
boende enligt ett fast arrangemang förankrat i lagstiftningen. Behovet av skolskjuts ska
också prövas från en icke vårdnadshavares adress om det enligt praxis kan anses vara
ett varaktigt boende.

§ 6. Skolskjuts vid val av annan skola
I vissa fall har elev rätt till skolskjuts vid val av annan skola inom kommunen. En
förutsättning är att det inte medför organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för
kommunen jämfört med om eleven valt att gå i anvisad skola. Skolskjuts beviljas då
enligt bestämmelserna i §1.

§ 7. Tillägg i grundsärskolan och gymnasiesärskolan
För elev som bor utanför anvisad skolenhets upptagningsområde för grundskolan,
anordnas även resor mellan hemmet och fritidshemmet samt mellan skolan och
korttidstillsyn/korttidsvistelse. Dessa resor anordnas enligt en fast organisation och
vårdnadshavare som vill utnyttja möjligheten kan därför i viss mån behöva anpassa
barnets vistelsetider till denna. Resorna anordnas inte under skollov.
Elev som beviljats skolskjuts och som enligt kommunens bedömning klarar att resa till
och från skolan med allmän kollektivtrafik får ett busskort. Detta gäller även i grundoch gymnasiesärskolan där förmågan att själv gå eller åka kollektivt ingår i skolans
träning av aktiviteter i det dagliga livet (ADL). För elev som inte klarar resor med
kollektivtrafik sker resorna med särskild upphandlad transport eller med kommunens
egna bilar.

§ 8. Definitioner
Med skolväg menas den kortast användbara gångvägen mellan hemmets tomtgräns
och anvisad skolas skolområde
Med gångavstånd menas den kortast användbara gångvägen mellan hemmets
tomtgräns och anvisad på- eller avstigningsplats för skolskjutsen.
Med hemmet menas i normalfallet den bostad där eleven är folkbokförd eller vid
växelvis boende, där vårdnadshavare är folkbokförd.
Med väntetid menas den tid eleven behöver vänta mellan skolskjuts och dagens första
eller sista lektion. Se §4 för detaljer.
Med växelvis boende menas att barnet vistas ungefär lika mycket, och har ett varaktigt
boende, hos båda föräldrarna.
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Bilaga

Utdrag ur Skollagen 10 kap Grundskolan (2010:800)
Skolskjuts i hemkommunen
32 § 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.

Skolskjuts i fristående skolor
40 § 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.

