BUN § 59/2019

Regler för skolskjutsar och elevresor i Marks kommun
Förskoleklass, grundskola och grundsärskola
1. Rätt till skolskjuts
Elev har rätt till skolskjuts från anvisad påstigningsplats i hemmets närhet till den av
kommunen anvisad skola med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
2. Zonindelning för grundskolan
Om elev har rätt till skolskjuts framgår av de kartor där zoner finns inritade. Zonerna för
att bli berättigad varierar mellan årskurserna och är uppdelade enligt följande:
•
•
•
•

Förskoleklass och årskurs 1
Årskurs 2 – 3
Årskurs 4 – 6
Årskurs 7 – 9

Förändringar i zonindelningen kan ske vid väsentliga förändringar, exempelvis att en
gång- och cykelväg byggs.
3. Kilometergränser för grundsärskolan
För grundsärskolan gäller kilometergränser för att bli berättigade till skolskjuts.
•
•

Årskurs 1 – 6 mer än 3 kilometer
Årskurs 7 – 9 mer än 5 kilometer

Skolskjuts för de elever som har kortare avstånd än ovanstående kilometergränser
utreds och beslutas av rektor.
4. Skolskjuts vid växelvis boende
a. Med växelvis boende menas att eleven bor lika mycket hos båda
vårdnadshavarna, vilket ska intygas av båda via ansökningsblankett. Gäller även
där eleven haft regelbundet boende med person som kan likställas med förälder.
b. Båda adresserna ska vara inom Marks kommun. Skolskjuts till vårdnadshavare
boende i annan kommun beviljas ej.
c. Eleven ska gå på den skola den tillhör eller den skola den skulle ha tillhört om den
varit folkbokförd hos den andra vårdnadshavaren.
d. Avståndet mellan skolan och det hemmet som ligger utanför elevens
upptagningsområde ska överstiga 5 kilometer. Skolskjutsen ska prövas i följande
ordning, befintliga skolskjutsar, därefter busskort och till sist särskild ordnad
skolskjuts.
5. Skolskjuts vid val av skola
Elev som väljer att gå på annan skola än den kommunen hänvisar till, kan ha rätt till
skolskjuts. Det under förutsättning att:
a. Eleven är berättigad till skjuts till sin placeringsskola vilket innebär att rätten till
skjuts kan upphöra ju äldre eleven blir.
b. Det inte blir en merkostnad för kommunen. Detta innebär att eleven åker i
upphandlade skjutsar utan att organisationen utökas eller att de elever som är
berättigade till busskort får behålla det vid val av skola.

BUN § 59/2019
6. Avstånd mellan hemmet och på- samt avstigningsplats
Avstånd skall inte överstiga:
• Förskoleklass till årskurs 1
1 km
• Årskurs 2 till 3
2 km
• Årskurs 4 till 9
3 km
Om elev har längre än ovanstående avstånd flyttas på- och avstigningsplatsen till
lämpligt ställe närmare hemmet.
Vårdnadshavaren ansvarar för att eleven kommer till och från på- och avstigningsplatsen
på ett betryggande sätt.
7. Elev från annan kommun
Elev från annan kommun som väljer att gå i skola i Marks kommun kan få skolskjuts,
efter prövning av handläggare, på barn- och utbildningsförvaltningen. Förutsättningarna
är att:
a. Eleven bor i nära anslutning till kommungränsen.
b. Den skola eleven valt i Marks kommun är den som ligger närmast elevens
folkbokföringsadress och skjuts gäller inte till annan adress vid växelvis boende.
c. Eleven får åka i upphandlad trafik.
d. Eleven tar sig till lämplig påstigningsplats i Marks kommun.
8. När eleven är på fritidshem försvinner rätten till skolskjuts
De elever som har rätt till skolskjuts förlorar den rättigheten de dagar de har schemalagd
omsorg.
9. Grundsärskola och fritidsplacering
Elev inskriven i grundsärskolan kan vid särskilda omständigheter ansöka om resor mellan
hemmet och fritidshemmet. Beslutas av rektor och omprövas årligen.
10. Elever med varaktig funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet
Rektor utreder om elev med funktionsvariation eller annan särskild omständighet kan
behöva skolskjuts som avviker från gällande zonindelning. Vid oklarheter kan läkarintyg
krävas.
11. Elev med behov av skolskjuts efter planerad operation eller olycksfall
Elev som är i behov av skolskjuts efter planerad operation kan ansöka om detta. Det ska
göras i god tid innan operationen och ska styrkas med läkarintyg.
Har behovet av skolskjuts uppkommit genom olycka på såväl skoltid som fritid ska resan
beställas genom kommunens olycksfallsförsäkring. Kontakten med försäkringsbolaget tas
av vårdnadshavare. Försäkringsbolaget kräver intyg från läkare att eleven är i behov av
skolskjuts.
12. Självskjuts
Självskjuts kan beviljas efter överenskommelse med handläggare på barn- och
utbildningsförvaltningen i fall då ordinarie skjutsar inte kan användas och det inte
fördyrar resan. Ersättning utgår med belopp per kilometer enligt Riksskatteverkets
skattefria ersättning.
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13. Väntetider
Förvaltningens mål är att eleverna inte skall komma tidigare än 20 minuter till skolan
före skolstart och att skjutsen hem skall gå senast 20 minuter efter skolans slut. För
elever i årskurs 7 till 9 kan ”håltimme” förläggas sist eller först på dagen och inräknas då
inte i väntetiden. Längre väntetider kan uppstå då eleven valt annan skola än
placeringskola eller vid växelvis boende.
14. Borttappat eller glömt skolkort
Elever som hänvisas till kollektivtrafiken får ett skolkort av skolan. Vid borttappat
skolkort vänder sig eleven till skolans expedition. Kortet spärras och ett nytt beställs. För
detta uttages en administrationskostnad på 200 kronor. Glömmer eleven skolkortet
hemma får den åka med på morgonen och vänder sig under dagen till expeditionen för
att få ett intyg för hemresan. Elever från och med årskurs 7 har rätt till ett kostnadsfritt
intyg per läsår. Därefter kostar det 20 kronor per intyg.
15. Elev som placeras på annan enhet än placeringsskolan
Rektor på placeringsskolan utreder behovet av skolskjuts när elev placeras på annan
enhet än placeringsskolan. Beslutas av verksamhetschef.
16. Köp av skolkort för elever i grundskolan
Elev i grundskolan har möjlighet att köpa skolkort genom kommunen till samma pris som
kommunen betalar till Västtrafik. Korten betalas en gång per termin.
17. Individuell prövning
Marks kommuns regler syftar till att underlätta skolskjutshandläggningen. Individuell
prövning kan göras genom ansökan. Utreds av handläggare och beslut fattas av dennes
närmsta chef.

Utdrag ur Skollagen 2010, kapitel 9 § 15b, kapitel 10 § 32 och kapitel 11 § 31
Skolskjuts i hemkommunen
Elever i förskoleklass/grundskola/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 grundskola med stöd av 25–27 §§/grundsärskola § 25 eller
26. 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.
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Gymnasiesärskola
Till gymnasiesärskolan är alla elever berättigade skolskjuts som har över fem kilometer
mellan hemmet och skolan. De elever som har under fem kilometer utreds och beslutas
av rektor. Rektor beslutar också om eleven ska hänvisas till kollektivtrafiken eller är i
behov av särskild anordnad skolskjuts.
Elev som väljer annan gymnasiesärskola än den kommunen hänvisar till har inte rätt till
skolskjuts. Undantag kan dock ske om det inte innebär någon merkostnad för
kommunen, det vill säga i jämförelse med den skjuts som eleven hänvisas till vid
skolgång vid Marks gymnasiesärskola.

Utdrag ur Skollagen 2011, kapitel 19
Skolskjuts i hemkommunen 20 § Elever i gymnasiesärskola 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 gymnasiesärskola med stöd av 13 eller 14 §§. I de fall då
det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa
fall.
Elevens hemkommun eller det landsting som anordnar utbildningen ska ombesörja att skolskjuts anordnas
enligt första stycket.
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Gymnasieskola
Resebidrag - Skolkort
Resebidrag är till för dagliga resor mellan bostaden och skolan då resvägen överstiger
sex kilometer. Resebidraget består av ett skolkort. Kortet kan inte bytas mot ersättning i
pengar. Elev kan aldrig få både resebidrag och inackorderingstillägg samtidigt.
För den elev som läser vid Marks gymnasieskola och är berättigad till skolkort delas det
ut vid skolstart utan ansökan.
Den elev som väljer annan utbildningsanordnare lämnar ansökan om skolkort före
terminsstart till barn- och utbildningsförvaltningen.
Villkor
•
•
•
•
•
•
•

för resebidrag:
Folkbokförd i Marks kommun
Berättigad till studiebidrag enligt studiestödslagen
Heltidsstuderande på en gymnasial utbildning
Minst sex kilometer daglig resväg (närmsta användbara gång- och/eller cykelväg)
mellan folkbokföringsadress och skola
Resebidrag utbetalas längst till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år
Förlorat färdbevis ersätts mot en administrativ kostnad av 200 kronor
Första skoldagen betalar eleven resan själv

Elever som beviljats färdtjänst kan ersättas med belopp motsvarande kostnaden för ett
skolkort på aktuell sträcka.
Anslutningsskjuts
Det finns möjlighet att låta gymnasieelever åka med i grundskolans anslutningsskjutsar.
Avståndet mellan hemmet och påstigningsplatsen ska överstiga fyra kilometer. Skjuts
medges under förutsättning att det finns plats i ordinarie organisation. Inga nya turer
anordnas eller större bussar sätts in. Ansökan om skjuts görs hos handläggare på barnoch utbildningsförvaltningen som avgör om möjlighet finns att åka med. Gymnasieelev
måste dock vara beredd på att få lämna sin plats till grundskoleelev under läsåret om
behov uppstår.

Gymnasieskola - Utdrag ur Svensk Författningssamling 1991:1110
2 § För en elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395), ska den kommun som enligt
29 kap. 6 § skollagen (2010:800) är elevens hemkommun, ansvara för elevens kostnader för dagliga resor
mellan bostaden och skolan. Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen är minst sex kilometer. Stödet ska
ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt kommunens bestämmande. Om stödet ges kontant är kommunen
inte skyldig att ge högre ersättning än vad som motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som eleven har kostnader för resor mellan bostaden och
skolan. Lag (2010:1250).
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Inackorderingstillägg för elever på kommunala gymnasieskolor
Inackorderingstillägg beviljas om eleven på grund av lång eller besvärlig resväg behöver
inackordera sig på skolorten. Inackorderingstillägg söks inför varje läsår men kan också
sökas under pågående läsår.
För att få inackorderingstillägg från och med en viss månad ska ansökan vara inkommen
senast den 10 samma månad. Stödet avser boende, fördyrat uppehälle och resor till och
från hemmet.
Kommunen är skyldig att ersätta vad som motsvarar 1/30 av aktuellt prisbasbelopp per
hel kalendermånad då eleven är inackorderad. Bidraget utbetalas september till
december under höstterminen och januari till maj under vårterminen.
Villkor för inackorderingstillägg:
• Folkbokförd i Marks kommun
• Minst 40 km mellan folkbokföringsadress och skola eller minst två timmars daglig
res- och väntetid per dag
• Inackorderad på skolorten eller i dess närhet
• Förstahandsmottagen till utbildningen
• Tillägg beviljas längst till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år
Eleven måste vara slutligt antagen för att ansökan ska behandlas. Ansökan om
inackorderingstillägg lämnas till barn- och utbildningsförvaltningen.
Vid fastställande av restid beräknas att eleven promenerar 1 kilometer/10 minuter .
Elev som sökt utbildning genom frisökning har inte rätt till inackorderingstillägg.
Inackorderingstillägg för elever på fristående gymnasieskola
Elev som går på en fristående gymnasieskola söker inackorderingstillägg via CSN
www.csn.se.
Återkrav
Om elevens förhållande ändras, så att ersättningen inte längre är berättigad, ska detta
genast meddelas till barn- och utbildningsförvaltningen. Eleven är återbetalningsskyldig
för ersättning som erhållits på felaktiga grunder.

