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Skolskjutsreglemente  

Från och med läsåret 2023/2024 arrangeras skolskjutstrafiken som öppen skolskjuts vilket innebär 

att skolskjutstrafiken är en del Västtrafiks kollektivtrafik.  

Grundskola  

Kommunen har enligt Skollagen (2010:800) skyldighet att ordna gratis skolskjuts för de elever i 
förskoleklass och grundskolan som behöver det med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, 

funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet, exempelvis av tillfälliga 

hälsoskäl.  

Skolskjutsen ska anordnas på ett trafiksäkert sätt i enlighet med Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter 

om skolskjutsning (TSVFS 1988:17).  

Rätten till skolskjuts regleras i Skollagen 10 kap. Rätten till skolskjuts för grundsärskoleelev regleras i 

Skollagen 11 kap.  

Färdvägens längd  

Kommunen anordnar skolskjuts med utgångspunkt från elevens folkbokföringsadress. För att en elev 

ska ha rätt till skolskjuts ska skolvägen, mätt efter kortast användbara väg (gång-, cykel- eller bilväg) 
från hemmet till en av kommunen anvisad skola/hållplats vara:  

Årskurs  Avstånd till skola  Avstånd till hållplats  

F-3  3 kilometer   2 kilometer  
4-6  3 kilometer   2 kilometer  

7-9  4 kilometer   3 kilometer  

Undantag från avståndsreglerna kan göras om eleven på grund av funktionshinder eller liknande 

bedöms ha behov av skolskjuts eller att bli hämtad närmare hemmet än vid aktuell 

skolskjutshållplats. I de fall undantag begärs ska förhållandena styrkas med intyg av opartisk person, 
exempelvis läkare, psykolog eller läkare. Melleruds kommun  

Trafikförhållanden  

Skolskjuts med undantag från avståndskriterierna medges när färdvägen bedöms som trafikfarlig och 

riskfylld utöver det normala. Skolskjutsen i Mellerud kommun är planerad utifrån riktlinjerna i 

dokumentet ”Trafiksäkerhetsmodell”.  

Restid och väntetid  

Den sammanlagda restiden och väntetiden tillåts inte överstiga  

Årskurs  Restid + Väntetid  Restid + väntetid vid växelvist boende 

F-3  60 min   90 min 

4-6  90 min   90 min 
7-9  90 min   90 min 

Ansökan  

Samtliga elever i förskoleklass och grundskola (Fsk – åk 9) som uppfyller avståndskraven till anvisad 

skola enligt skolskjutsreglementet erhåller skolskjuts. I dessa fall behöver vårdnadshavare inte lämna 

någon särskild ansökan till kommunen om skolskjuts.  

Särskilda ansökningar om skolskjuts ska lämnas för varje läsår och skall vara Kultur och 

utbildningsförvaltningen tillhanda senast 30 april för att undantag ska gälla för kommande läsår. 
Beslutet gäller endast för det läsår som anges i beslutet. Om de förutsättningar som beslutet grundar 

sig på förändras, upphör dock beslutet att gälla från det datum då förändringen sker.  

Blanketter finns att hämta på Kultur- och utbildningsförvaltningens hemsida.  
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Inför kommande läsår skickas information och erbjudande om skolskjuts alla skolskjutsberättigade 

elever och vårdnadshavare i Melleruds kommun under maj månad.  

Information om Melleruds skolskjuts kommer att finnas på kommunens hemsida. Vid förändringar i 

skolskjutsorganisationen exempelvis vid upphandling kommer information om skolskjutstider och 

rutter publiceras i Melleruds nyheter.  

Växelvis boende  

Vid gemensam vårdnad och växelvis boende, beviljas skolskjuts från respektive vårdnadshavares 
under förutsättning att båda vårdnadshavare är bosatta inom Melleruds kommuns geografiska 

område efter ansökan. Växelvis boende definieras som när eleven har två hem och bor regelbundet i 
båda bostäderna. Regelbundenheten definieras som att eleven bor hos respektive vårdnadshavare 

varannan vecka. Skolskjuts beviljas inte vid spontana eller enstaka övernattningar hos 

vårdnadshavare där eleven vanligtvis inte bor.  

Vid växelvis boende görs en individuell prövning inför varje läsår genom skriftliga ansökan, av rätten 

till skolskjuts från respektive bostad till anvisad skola mot bakgrund av gällande grundkriterier. 
Ansökan på blankett som finns att hämta på kommunens hemsida eller via kommunens E-tjänst. 

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende ska också ansökan vara underskriven av båda 

vårdnadshavarna. Ett läsårsschema för växelvis boende ska lämnas i god tid till kommunens 
skolskjutshandläggare för att kommunen ska kunna planera resorna. 

Fritidshem 

Elever har inte rätt till skolskjuts till och från fritidshem. Rätten till skolskjuts gäller endast till och 

från skolan.  

Fritt skolval 

Elever och vårdnadshavare har rätt att fritt välja skola. Rätten till skolskjuts följer dock inte det fria 

skolvalet utan gäller endast till anvisad skola. 

Särskolan  

Skolskjuts för elev med särskilda behov/funktionshinder i särskolan bedöms av rektor i varje enskilt 

fall. Behovsbedömningen ska ske i samråd med trafiksamordnare, vårdnadshavare och vid behov, 
med läkare.  

Ansvarsfördelning mellan hem och skola  

Kommunen ansvarar för att en trafiksäker skolskjuts erbjuds till de elever som är i behov av det. 

Entreprenören ansvarar för att skolskjutsfordonen framförs på ett säkert sätt och att eleverna sitter 

på ett trafikriktigt sätt.  

Det är vårdnadshavaren som ansvarar för elevens säkerhet fram tills eleven går på respektive av 

skolskjutsen. Vårdnadshavare förutsätts svara för att eleven förbereds och tränas på att klara sin 
skolväg på ett säkert sätt. Det kan innebära att eleven måste följas till skolan eller hållplatsen under 

så lång tid som behövs för att eleven själv ska kunna klara att gå till skolan eller hållplatsen. 
Busschauffören har ansvaret för eleven från det att eleven kliver på bussen vid sin hållplats och fram 

till avlämning då skolan tar över ansvaret när bussen kommer dit.  

Om en elev har missat sin skolskjuts är det föräldrarnas ansvar att ordna så att eleven kommer till 
skolan. Det är endast om eleven på grund av undervisning har missat sin hemskjuts som skolan är 

ansvarig för att ordna hemtransport. 

Hållplatser 

Från och med läsåret 2023/2024 finns de hållplatser som används till skolskjuts angivna i Västrafiks 

reseplaneringsverktyg. Endast hållplatser fysiskt markerade med skylt används i 
skolskjutsverksamheten.  
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Överklagande  

Beslut om skolskjuts tillsänds vårdnadshavare. Beslutet kan överklagas hos Förvaltningsrätten inom 
tre veckor från den dag beslutet expedierats.  Överklagande ska vara skriftligt, och innehålla 

uppgifter om vilket beslut som överklagas och vilken ändring man begär och skickas till: Melleruds 

kommun, Kultur- och utbildningsförvaltningen 464 80 Mellerud enligt besvärshänvisning. 

Ordning och säkerhet 

Hållplatser vid skola 

Respektive skola ansvarar för ordningen vid skolans hållplats samt att skolskjutseleverna. 

Hållplatser 

Samtliga hållplatser som används i skolskjuts markeras med skylt.  

Bussen  

Kultur- och utbildningsförvaltningen och/eller upphandlande part inspekterar vid behov trafikmiljön 
kring skolskjutslinjerna.  

Respektive entreprenör ansvarar för att brandövning årligen genomförs på samtliga linjer.  

Gymnasieskola  

Gymnasieelever i Melleruds kommun beviljas skolskjuts alternativt reseersättning i de fall de har 

längre än sex kilometer till skolan.  

Elever med skolgång inom Dahlstiernska gymnasiet åker med ordinarie skolskjuts.  

Elever som studerar på annan ort är berättigade till att få Väststrafikkorts skolkort för resa till skolan. 

Ansökan om skolkort görs till Kultur- och utbildningsförvaltningen.   

Kontantersättning  

Elever som inte vill ha stöd till dagliga resor till din gymnasieskola i form av busskort kan ansöka om 

kontantersättning. Kontantersättningen motsvarar kostnaden för den typen av busskort eleven har 
rätt till och ersättningen betalas ut en gång per månad. Kommunen ansvarar för denna ersättning till 

och med vårterminen eleven fyller 20 år. Andra villkor är att eleven ska vara heltidsstuderande och 
ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.  

Anslutningsbidrag  

Om eleven har 4 km eller mer mellan hemmet och närmaste busshållplats kan eleven även ansöka 
om ett anslutningsbidrag. Anslutningsbidraget utgår med 90 kronor per månad och betalas ut en 

gång per termin. Kommunen ansvarar för denna ersättning till och med vårterminen eleven fyller 20 
år. Andra villkor är att eleven ska vara heltidsstuderande och ha rätt till studiehjälp enligt 

studiestödslagen.  

Inackorderingstillägg  

Elev som inte är förstahandsmottagen på sin gymnasieutbildning, men har mer än 6 kilometer från 

hemmet till närmaste busshållplats kan ansöka om inackorderingstillägg. 
 


