Regler för skolskjuts inom förskoleklass, grundskola och
grundsärskola i Halmstad kommun
Enligt 10 kap 32 § samt 11 kap 31 § skollagen (2010:800) har elever i grund- och grundsärskola med
offentlig huvudman rätt till kostnadsfri skolskjuts från hemmets närhet eller anvisad hållplats till den
skola kommunen anvisar och tillbaka om det behövs med hänsyn tagen till en eller flera av följande
faktorer:





skolvägens längd
trafikförhållanden
funktionsnedsättning hos en elev
annan särskild omständighet

Rättigheten omfattar inte elever som väljer att gå i en annan kommunal eller fristående skola än den
kommunen anvisar. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska
kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. Sådan bedömning görs på rådande förhållanden och
kan komma att ändras när förhållandena förändras.
Utöver det som anges i skollagen, erbjuder Halmstads kommun även kostnadsfri skolskjuts för elever
i förskoleklass med undantag för förskoleklasselever med växelvis boende som inte erbjuds skolskjuts
från den hemadress som är utanför skolans upptagningsområde. För elever i förskoleklass sker
hemresan med första passande skjuts för grundskolelever.
Kommunens beslut om skolskjuts kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Beslut om skolskjuts vid
skolval kan endast överklagas genom laglighetsprövning. Mer information om överklagan finns på
Halmstads kommuns webbplats www.halmstad.se och kan också fås via kommunens kontaktcenter,
Halmstad direkt.
Skolskjutsreglerna är fastställda av barn- och ungdomsnämnden. De förtydligar och kompletterar de
lagar och förordningar som gäller skolskjuts. Den praktiska tillämpningen, samordning och ekonomi
sköts av barn- och ungdomsförvaltningens skolskjutssamordnare. Hallandstrafiken planerar
skolskjutstrafiken på uppdrag av Halmstads kommun.
1. Villkor för berättigande till skolskjuts
Eleven ska uppfylla samtliga av följande villkor för att ha rätt till skolskjuts:
 vara folkbokförd i Halmstad kommun.
 vara inskriven i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i Halmstad kommun.
 ha sin hemadress inom skolans upptagningsområde. Med hemadress avses elevens
folkbokföringsadress. Elever som är på korttidshem kan även få denna adress räknad som
hemadress. För elev som bor växelvis hos sina vårdnadshavare gäller särskilda regler, se 7.
skolskjuts vid växelvis boende nedan.
 ha en skolväg som överstiger angivna avstånd under 2. skolvägens längd nedan.
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2. Skolvägens längd
Skolvägens längd, det vill säga kortaste gångbara väg mellan tomtgränsen till hemmet och infarten till
skolområdet, måste överstiga nedanstående avstånd för att eleven ska vara berättigad till skolskjuts:
Skolår F-3
Skolår 4-6
Skolår 7-9

2 km gångavstånd
3 km gångavstånd
4 km gångavstånd

Gränsdragning sker i grönområde eller huvudgata närmast kilometergränsen. Detta innebär att
avvikelser från ordinarie kilometerangivelser kan gälla för elever som bor inom tätort eller inom andra
sammanhållna tätbebyggda områden då rätten till skolskjuts kan komma att prövas områdesvis.
Avståndsbedömningen görs av kommunen.
3. Trafikförhållanden
Elev kan vara skolskjutsberättigad till anvisad skola oavsett det avstånd som anges under 2.
skolvägens längd ovan på grund av att trafikförhållandena längs skolvägen eller vid hållplatsen är
sådana att vägen eller hållplatsen anses farlig för eleven. Trafikmiljöer där fordon och elever vistas
innebär alltid risker men vissa trafikmiljöer är förbundna med större risker än andra. Vårdnadshavare
skickar ifylld skolskjutsansökan och motivering till barn- och ungdomsförvaltningen. Bedömningen
görs av barn- och ungdomsförvaltningens skolskjutssamordnare. Ansökan gäller för ett läsår.
Ansökningsblankett finns på Halmstads kommuns webbplats www.halmstad.se och kan också fås via
kommunens kontaktcenter, Halmstad direkt.
Skolvägen bedöms utifrån antal och typ av fordon som trafikerar vägen vid tidpunkterna då eleven
förväntas gå till skolan och tillbaka, hastighetsbegränsning, förekomst av vägren eller gång- och
cykelväg, vägens bredd, sikt, belysning, om eleven behöver korsa bilvägar och hur passagerna då ser
ut samt elevens ålder och allmänna mognad i trafiken. En individuell prövning görs i varje enskilt fall.
Kommunen ansvarar för att elever ges en trygg skolväg. Däremot ansvarar elevens vårdnadshavare
för att eleven får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga
omständigheter i enlighet med 6 kap 2 § föräldrabalken (1949:381). Det kan innebära att eleven måste
följas till hållplatsen eller skolan under så lång tid som behövs för att det ska klara att gå till hållplatsen
eller skolan på egen hand.
Brunnsåkerselever från Nyhemsområdet har inte tillräckligt avstånd, men får skolskjuts på grund av
att vägen klassats som farlig.
4. Funktionsnedsättning
Elev som på grund av sjukdom har funktionsnedsättning av sådan art att eleven inte kan gå eller cykla
kan vara berättigad till skolskjuts oavsett det avstånd som anges under 2. skolvägens längd ovan.
Vårdnadshavare skickar ifylld skolskjutsansökan och läkarintyg till barn- och ungdomsförvaltningen.
Bedömningen görs av barn- och ungdomsförvaltningens skolskjutssamordnare, eventuellt i samråd
med skola, läkare och vårdnadshavare. Ansökan gäller som längst för ett läsår. Ansökningsblankett
finns på Halmstads kommuns webbplats www.halmstad.se och kan också fås via kommunens
kontaktcenter, Halmstad direkt.
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För elev som genom olyckshändelse skadat sig så att behov av skolskjuts uppstått gäller den
elevförsäkring som kommunen tecknat oavsett när på dygnet olyckan skett. Skadeanmälningsblankett
och läkarintyg skickas till försäkringsbolaget som beslutar om skolskjuts. Information finns på
Halmstads kommuns webbplats www.halmstad.se och kan också fås via kommunens kontaktcenter,
Halmstad direkt.
Elever i resursenheter och särskild undervisningsgrupp kan beviljas skolskjuts. Vårdnadshavare
skickar ifylld skolskjutsansökan till barn- och ungdomsförvaltningen. Om skolvägens längd inte
överstiger det avstånd som anges under 2. skolvägens längd ovan ska läkarintyg bifogas ansökan.
Bedömningen görs av barn- och ungdomsförvaltningens skolskjutssamordnare, eventuellt i samråd
med skola, läkare och vårdnadshavare. Ansökan gäller för ett läsår. Ansökningsblankett finns på
Halmstads kommuns webbplats www.halmstad.se och kan också fås via kommunens kontaktcenter,
Halmstad direkt.
Elever i särskola kan beviljas skolskjuts. Vårdnadshavare skickar ifylld skolskjutsansökan till barn- och
ungdomsförvaltningen. Bedömningen görs av barn- och ungdomsförvaltningens
skolskjutssamordnare, eventuellt i samråd med skola, läkare och vårdnadshavare. Ansökan gäller för
hela grundsärskoletiden. Ansökningsblankett finns på Halmstads kommuns webbplats
www.halmstad.se och kan också fås via kommunens kontaktcenter, Halmstad direkt.
Resor till habilitering, läkarbesök, tandläkarbesök och dylikt är vårdnadshavarnas ansvar och inte
skolskjuts.
5. Annan särskild omständighet
Elev kan vara skolskjutsberättigad till anvisad skola oavsett det avstånd som anges under 2.
skolvägens längd ovan på grund av annan särskild omständighet. Vårdnadshavare skickar ifylld
skolskjutsansökan, motivering och eventuellt läkarintyg till barn- och ungdomsförvaltningen.
Bedömningen görs av barn- och ungdomsförvaltningens skolskjutssamordnare, eventuellt i samråd
med skola, läkare och vårdnadshavare. Bedömningen görs utifrån de förutsättningar som är aktuella i
det enskilda ärendet. Annan särskild omständighet kan vara hot eller mobbning. Ansökan gäller som
längst för ett läsår. Ansökningsblankett finns på Halmstads kommuns webbplats www.halmstad.se
och kan också fås via kommunens kontaktcenter, Halmstad direkt.
6. Ordning, säkerhet och ansvarsfördelning
Vårdnadshavarna har ansvaret för eleven på vägen mellan hemmet och hållplatsen och till dess att
eleven stigit på skolskjutsfordonet. Ansvar för ordning och säkerhet vid skolan åligger skolan. I de fall
eleven missat skolskjutsen har vårdnadshavarna ansvaret för att eleven kommer till skolan. Efter
skoldagens slut anses kommunen ha överlämnat ansvaret till vårdnadshavarna när elev stiger av
skolskjutsfordonet. Skolan ansvarar för att eleven kommer med skolskjutsen hem.
Alla skolskjutsfordon är utrustade med säkerhetsbälte. Eleverna ska sitta still under färd och använda
säkerhetsbälten. Eleven svarar för att inte uppträda störande eller på annat sätt sabotera ordningen
under färd. Vid dåligt uppträdande i bussen meddelas rektor och barn- och ungdomsförvaltningens
skolskjutssamordnare. Vid skadegörelse i skolskjutsfordon kommer händelsen dessutom att
polisanmälas. Vid kraftig oro i skolskjutsfordonet och om chauffören anser att körningen blir
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trafikfarlig stannar chauffören skolskjutsfordonet. Elever som missköter sig så att det innebär ett hot
mot säkerheten och chaufförernas arbetsmiljö kan tillfälligt stängas av från skolskjuts.
7. Skolskjuts vid växelvis boende
Ärenden om skolskjuts vid växelvis boende har varit föremål för prövning i rättsinstanser. Det
innebär att kommunen är skyldig att pröva behovet av skolskjuts från båda vårdnadshavarnas
folkbokföringsadresser när en elev bor växelvis hos sina vårdnadshavare inom Halmstad kommun.
Övriga regler kring skolskjuts som till exempel kilometeravstånd, trafikförhållandena,
funktionsnedsättning och annan särskild omständighet gäller även vid växelvis boende.
Följande kriterier ska vara uppfyllda för att eleven ska vara berättigad till skolskjuts:
1. Det växelvisa boendet ska vara ett varaktigt boende och ett fast arrangemang/avtal så att
eleven bor lika mycket hos vardera vårdnadshavaren. Skolskjutsen sker enligt ett i förväg
angivet och regelbundet schema.
2. Vårdnadshavarna är skyldiga att meddela om boendet/avtalet ändras.
3. Eleven ska vara skolpliktig, det vill säga gå i årskurs 1-9.
4. Erbjudandet om skolskjuts gäller enbart inom kommunens gränser.
Vårdnadshavare skickar ifylld skolskjutsansökan till barn- och ungdomsförvaltningen. Bedömningen
görs av barn- och ungdomsförvaltningens skolskjutssamordnare. Ansökan gäller för ett läsår.
Ansökningsblankett finns på Halmstads kommuns webbplats www.halmstad.se och kan också fås via
kommunens kontaktcenter, Halmstad direkt.
8. Skolval
Ärenden om skolskjuts vid skolval har varit föremål för prövning i rättsinstanser. Det innebär att en
elev som väljer en annan skola än den kommunen anvisar, endast kan få skolskjuts om det inte
medför ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser för kommunen. Övriga kriterier under 1.
villkor för berättigande till skolskjuts ovan måste också vara uppfyllda. Vårdnadshavare skickar ifylld
skolskjutsansökan till barn- och ungdomsförvaltningen. Bedömningen görs av barn- och
ungdomsförvaltningens skolskjutssamordnare. Ansökan gäller för ett läsår. Ansökningsblankett finns
på Halmstads kommuns webbplats www.halmstad.se och kan också fås via kommunens
kontaktcenter, Halmstad direkt.
Detsamma gäller för elev som flyttar till bostad utanför sin skolas upptagningsområde och väljer att
gå kvar i samma skola. Undantag gäller för elev som flyttar när den går i årskurs 9, eleven kan då få
busskort för att underlätta att kunna vara kvar på samma skola som före flytten. Övriga kriterier
under 1. villkor för berättigande till skolskjuts ovan måste också vara uppfyllda. Vårdnadshavare
skickar ifylld skolskjutsansökan till barn- och ungdomsförvaltningen. Bedömningen görs av barn- och
ungdomsförvaltningens skolskjutssamordnare. Ansökan gäller för ett läsår. Ansökningsblankett finns
på Halmstads kommuns webbplats www.halmstad.se och kan också fås via kommunens
kontaktcenter, Halmstad direkt.
Nyanländ elev, invandrad senaste fyra åren, kan för att kunna vara kvar på en skola få busskort.
Vårdnadshavare skickar ifylld skolskjutsansökan till barn- och ungdomsförvaltningen. Bedömningen
görs av barn- och ungdomsförvaltningens skolskjutssamordnare i samråd med chef på resurscentrums
enhet för modersmål och migration. Ansökan gäller för ett läsår. Ansökningsblankett finns på
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Halmstads kommuns webbplats www.halmstad.se och kan också fås via kommunens kontaktcenter,
Halmstad direkt.
Vid skolval tas ingen hänsyn till trafikförhållandena, funktionsnedsättning och annan särskild
omständighet. Barn- och ungdomsnämnden är inte skyldig att anordna och bekosta skolskjuts till och
från familjehem som socialtjänsten placerar elever i.
9. Skolbarnsomsorg
Kommunen är inte skyldig att ordna skjuts till eller från skolbarnsomsorg. Det innebär att en elev
som åker skolskjuts till skolan och vistas på fritidshem i anslutning till skolan inte har rätt till
skolskjuts mellan hemmet och fritidshemmet. Undantag kan göras för särskoleelever till och med juni
det år eleverna fyller 13 år samt för elever i resursenheter som kan beviljas skolskjuts till och från
fritidshem. Särskoleelever som går på fritids kan inte få skolskjuts från och med juli det år de fyller 13
år utan hänvisas då till färdtjänst.
10. Res-, inställelse och väntetid
Restiden börjar när eleven stiger på skolskjutsfordonet och slutar när elev stiger av
skolskjutsfordonet.
Eleven har en inställelsetid motsvarande tio minuter på morgonen och tio minuter på eftermiddagen.
Inställelsetiden är den tid eleven förflyttar sig mellan hållplatsen vid skolan och lektionssalen och vice
versa.
Tio minuter efter eleven stigit av skolskjutsfordonet på hållplatsen vid skolan på morgonen börjar
eventuell väntetid. Eventuell väntetid slutar den tid skolan rapporterat till Hallandstrafiken att elevens
skoldag börjar, enligt den så kallade schemaramen. Schemaramen gäller per årskurs och inte per klass.
Motsvarande börjar eventuell väntetid tio minuter efter skolans rapporterade schemaram på
eftermiddagen och slutar när eleven stiger på skolskjutsfordonet på hållplatsen vid skolan.
Elevens restid bör inte överstiga 120 minuter per skoldag.
Elevens väntetid bör inte överstiga 60 minuter per skoldag, med undantag för f-klass elever som på
eftermiddagen får skjuts hem med första passande skjuts för grundskoleelever.
Elevens totala res- och väntetid bör inte överstiga 120 minuter per skoldag med hänsyn tagen till
färdvägens längd. Detta med undantag för f-klass elever som på eftermiddagen får skjuts hem med
första passande skjuts för grundskoleelever.
Reglerna om res- och väntetid gäller inte för elever med växelvis boende.
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