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REGLER FÖR ANORDNANDE AV SKOLSKJUTSVERKSAMHET 
 
1 
Skolskjuts är en av kommunen bekostad resa som erbjuds de 
barn/elever som har lång väg till skolan. 
 
2 
Med skolväg avses den kortast användbara gångvägen till den skola, 
dit barnet/eleven hänvisats. 
 
Med skola jämställs arbetsplats, till vilken elev hänvisats för praktisk 
arbetslivsorientering. 
 
3 
Skolskjuts kan ske med: 
 
a) reguljär linjetrafik 
b) särskild skolskjuts (t ex skolbuss, taxi, båt) 
c) självskjuts (t ex egen bil eller båt) 
 
Vid skolskjuts enligt a) och b) utgår transport från uppsamlings-
plats/hållplats som barn- och ungdomsnämnden anvisar. 
 
4 
Med vinterskjuts avses transporter under perioden 1 november – 31 
mars. 
 
5 
Skolskjutsar/skolkort anordnas: 
 
dels för barn i förskoleklass med minst 2 km skolväg. 
dels för elever i skolår 1-3 med minst 2 km skolväg. 
dels för elever i skolår 4-9 med minst 4 km skolväg. 
 
Avståndet till uppsamlingsplats/hållplats kan uppgå till längst samma 
sträcka som för respektive skolskjutsberättigad grupp. 
 
Skolskjuts kan anordnas vid kortare avstånd än som ovan angivits 
då barn/elev av hälsoskäl är i behov av skolskjuts för helt eller del av 
läsår. 
 
Om plats finns i skolbussarna får barn- och ungdomsnämnden 
medge att barn/elev erhåller skolskjuts även om väglängden 
understiger vad som anges i punkt 5 ovan. 
 
Vinterskjuts kan anordnas efter beslut av barn- och ungdomsnämn-
den varvid nedanstående riktlinjer ska eftersträvas: 
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dels om avståndet mellan hemmet och de uppsamlingsplatser som 
barn- och ungdomsnämnden beslutat uppgår till 1, 2 och 3 km för 
respektive skolskjutsberättigad grupp, 
 
dels om de yttre förhållandena är sådana att de bedöms olämpligt för 
barnen/eleverna att själva ta sig till anvisad uppsamlingsplats/håll-
plats. 
 
6 
Den dagliga väntetiden i skolan före lektion bör ej överstiga 1 timme 
och den sammanlagda väntetiden efter skolans slut bör ej uppgå till 
mer än 3 timmer/vecka utan att meningsfylld sysselsättning eller 
tillsyn kan anordnas. 
 
7 
För skolskjutsar med båt ges skälig ersättning efter överenskommel-
se i varje särskilt fall. 
 
8 
För att minska kostnaderna kan föräldrar som har möjlighet att ordna 
självskjuts få bilersättning motsvarande ersättning enligt gällande 
kommunalt reseavtal. 
 
9 
Inom ramen för dessa regler och de i budgeten upptagna anslagen 
handhar barn- och ungdomsnämnden skolskjutsverksamheten, 
varvid nämnden bl a har att: 
 
för varje läsår fastställa skolskjutsorganisationen samt därvid tillse att 
skolskjutsarna anordnas med rimligt beaktande av restider, vänteti-
der och kostnader samt 
 
tillse att de anvisningar följs som finns fastställda rörande trafiksä-
kerheten vid skolskjutsverksamheten. 
 
10 
Dessa regler gäller tills vidare. 
_____ 
 
Fastställd av Ekerö kommunfullmäktige 1999-11-16, § 84 
 
Gäller fr o m 2000-01-01 
 
Dnr 99/KS69   623 
_____ 
 
Ersätter tidigare regler: 
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