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Riktlinjer för skolskjuts
Antagna av utbildnings- och kulturnämnden 2020-03-24, § 23

Skolskjuts
Enligt skollagen (2010:800) 10 kap 32 §; 11 kap 31 §; 18 kap. 30 § är hemkommunen
(den kommun eleven är folkbokförd i) skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts till
elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola om det behövs med hänsyn
tagen till
•
•
•
•

färdvägens längd,
trafikförhållanden,
funktionsnedsättning hos elev eller
annan särskild omständighet.

Skolskjuts behöver inte anordnas från bostadsadressen eller anpassas till varje elevs
skoltider. Elever kan därför hänvisas till uppsamlingsplatser i hemmets eller skolans
närhet.
För att ha rätt till skolskjuts ska färdväg/skolväg mellan hem och skola överstiga:
•
•

3 km för barn i förskoleklass samt elever i skolår 1 - 3
4 km för övriga elever. Utgångspunkten vid bedömning av färdvägens
längd är elevens folkbokföringsadress. Med skolväg avses kortast användbara gångväg mellan den skola kommunen anvisat och bostaden.

Oavsett ovan nämnda avståndsregler kan skolskjuts beviljas om skolvägen bedöms
vara trafikfarlig eller om annan särskild omständighet föreligger. Barn i förskoleklass
som bor i områdena Sege, Stjärnelund och Burlövs Kyrkby erhåller p.g.a. trafikförhållandena skolskjuts.

En skola nära hemmet
Rätten till skolskjuts gäller endast om vårdnadshavare väljer en skola som ligger närmre än
3 km (F – 3) respektive 4 km (4 - 9) från hemmet, såvida inte närmsta skola ligger längre
bort. Rätten till skolskjuts gäller inte om vårdnadshavare väljer en skola utanför kommunen. Undantag är elever i grundsärskola och gymnasiesärskola som av Burlövs kommun är
placerade på en skola i Lunds kommun där rätten till skolskjuts gäller.
För gymnasiesärskolan gäller att elev ansöker till gymnasiesärskola inom Malmö-Lundregionen för vara berättigad till skolskjuts. Finns önskat program inte inom detta område
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gäller att ansökan görs till närmsta gymnasiesärskola som erbjuder det önskade programmet för att elever ska vara berättigad till skolskjuts.

Funktionsnedsättning och annan särskild omständighet

Funktionsnedsättning hos elev kan motivera skolskjuts. Vid ansökan om skolskjuts i sådana
fall görs en individuell bedömning kring behovet av skolskjuts med hänsyn till funktionsnedsättningens orsak och varaktighet.
Vid tillfälliga funktionsnedsättningar p.g.a. olycksfall ska olycksfallsförsäkring som kommunen tecknat användas för att täcka taxiresor. Kommunens olycksfallsförsäkring gäller även
på fritiden. Vårdnadshavare kontaktar försäkringsbolaget för att få godkännande innan
transporten anordnas.
Vid kortvariga funktionsnedsättningar p.g.a. sjukdom är kommunen inte skyldig att erbjuda
kostnadsfri skolskjuts. Kommunen har dock möjlighet att bevilja skolskjuts p.g.a. en annan
särskild omständighet utifrån helhetsbedömning och efter en individuell prövning. Individuell bedömning av behovet av skolskjuts görs även vid permanenta funktionsnedsättningar.

Gemensam vårdnad och växelvis boende

Barn till separerade föräldrar med gemensam vårdnad som bor lika mycket hos båda föräldrarna (växelvis boende) har rätt till skolskjuts från båda adresserna, om kriterier för
skolskjuts uppfylls, när föräldrarna bor i samma kommun. Behovet av skolskjuts prövas då
från båda adresserna.
Kommunens ansvar för skolskjuts omfattar inte växelvis boende inom olika kommuner.

Ansökan

Vårdnadshavare ansöker om skolskjuts för elev inför varje nytt stadium dvs förskoleklass,
årskurs 1, årskurs 4, årskurs 7 samt inför start på gymnasiesärskola. Ansökan görs senast
den 15 juni inför nytt stadium. För elever som flyttar eller nyinflyttade elever som gör ansökan under ett läsår är handläggningstiden upp till 3 veckor.
Elever som av Burlövs kommun är placerade i grundsärskola eller i gymnasiesärskola i Lund
är berättigade till skolskjuts (verkställighetsbeslut) och behöver därmed inte ansöka om
sådan utan endast meddela att skolskjuts behövs. Elever som behöver enskild skolskjuts
måste ansöka om detta (delegationsbeslut).
Elever som går i grundsärskola eller gymnasiesärskola i annan kommun än Lund måste göra
en ansökan om skolskjuts(delegationsbeslut).
Vid beviljande av skolskjuts gäller beslutet för en enkel resa i vardera riktningen mellan
bostad och skola alternativt fritidshem under skolåret under förutsättning att de uppgifter
som angavs i ansökan inte förändras.
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Resa från fritidshem
Elever som har plats på fritidshem och uppfyller kraven för skolskjuts är berättigade till en
resa per dag från fritidshemmet, istället för skolan Samordning med sista skolskjutstur för
dagen gäller. Under lov inom skolåret gäller en fast morgontur och en fast eftermiddags
tur. Gäller ej sommarlov och jullov.
För elever som är beviljade skolskjuts och som går i grundsärskola eller gymnasiesärskola
skola i annan kommun och har plats på fritidshem/korttidsvistelse i Burlövs kommun kan
istället för att resa till hemadress välja att resa till fritidshemmet/korttidsvistelsen.

Övrigt

Barn och elever i Burlövs kommun som har beviljats skolskjuts och som drabbas av väntetider på maximalt en och en halv timme inför hemfärden, erbjuds vistelse i fritidshemmens
lokaler utan kostnad. Vid längre väntetid sätts extra skolskjuts in.
Elever som är försenade till den ordinarie skolskjutsen beviljas inte någon extratur.
Om förutsättningar för skolskjuts förändras ska detta omgående anmälas till Burlövs kommun.
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