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Till Kommunstyrelsen

Komplettering av riktlinjer för skolskjuts avseende skolskjuts f ör elever
i förskoleklass
Sammanfattning
Från och med höstterminen år 2018 är förskoleklass obligatorisk. Det innebär att skolplikten
normalt börjar fullgöras i förskoleklass redan när barnet är sex år. Av detta följer att dessa
förskoleelever kommer att omfattas av skollagens (20 I 0:800) bestämmelser gällande skolskjuts.

Beslutsförslag
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta
Komplettera befintliga riktlinjer och tillämpningsanvisningar för skolskjutsverksamheten i
Österåkers kommun, antagna av Kommunfullmäktige 2013-12-16, KF § 9:23, med en ny punkt
under avsnitt "4 Avstånd" (sida 3), med följande formulering "2 lon för elever i förskoleklass", i
enlighet med förvaltningens tjänstutlåtande, daterat 2018-05-18, inklusive bilaga 1.

Bakgrund
Byggnadsnämnden skriver i under rubriken bakgrund "Kart-och mätenheten har till uppgift att
samordna och ta beslut om skolskjuts för elever i grundskolan och särskolan. Då skolplikt gäller
redan från förskoleklass från ht 2018 kommer frågan om skolskjuts för dessa elever att aktualiseras.
Utgångspunkten för bedömningen av om rätt till skolskjuts föreligger kommer av skollagen samt
kommunens riktlinjer."
Vidare skriver Byggnadsnämnden under rubriken nämndens slutsatser " Rätten till skolskjuts
regleras huvudsakligen i Skollagen, men kompletteras av kommunens riktlinjer. Byggnadsnämnden
föreslår rätt till skolskjuts om avståndet mellan bostaden och skolan överstiger 2 km för elever i
förskoleklass. Förslaget grundas på en inventering av hur andra kommuner i Stockholmsområdet
valt att hantera avståndskriterier. Flertalet av dessa kommuner har valt att tillämpa 2 km som minsta
avstånd, men även 3 km är förekommande. Till detta kommer även övriga möjliga kriterier för
berättigande till skolskjuts, i enlighet med skollagen och gällande riktlinjer."

Förvaltningens slutsatser
Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har inget att erinra.

Tidigare beredning och beslutsunderlag
Byggnadsnämnden har behandlat ärendet 2018-04-24, § 4:12.
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Komplettering av riktlinjer för skolskjuts avseende skolskjuts för
elever i förskoleklass
Sammanfattning
Från och med höstterminen år 2018 är förskoleklass obligatorisk. Det innebär att skolplikten
normalt börjar att fullgöras i förskoleklass redan när barnet är sex år. Av detta följer att
dessa förskoleelever kommer att omfattas av skollagens (2010:800) bestämmelser gällande
skolskjuts.

BESLUT
Byggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslå
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta.
1.

Riktlinjer för skolskjuts gällande förskoleelever i Österåkers kommun ska i sin
helhet vara desamma som för övriga elever, i enlighet med av Kommunfullmäktige
beslutade riktlinjer för skolskjuts; med undantag för att avståndskriteriet ska vara
2 km.

Bakgrund
Kart- och mätenheten har till uppgift a tt samordna och ta beslut om skolskjuts för elever i
grundskolan och särskolan. Då skolplikt gäller redan från förskoleklass från ht 2018 kommer
frågan om skolskjuts för dessa elever att aktualiseras. Utgångspunkten för bedömningen av
om rätt till skolskjuts föreligger kommer av skollagen samt kommunens riktlinjer.

Nämndens slutsatser
Rätten till skolskjuts regleras huvudsakligen i Skollagen, men kompletteras av kommunens
riktlinjer. Byggnadsnämnden föreslår rätt till skolskjuts om avståndet mellan bostaden och
skolan överstiger 2 km för elever i försko leklass. Förslaget grundas på en inventering av hur
andra kommuner i Stockholmsområdet valt att hantera avståndskriterier. Flertalet av dessa
kommuner har valt att tillämpa 2 km s om minsta avstånd, men även 3 k m är förekommande.
Till detta kommer även övriga möjliga kriterier för berättigande till skolskjuts, i enlighet
med skollagen och gällande riktlinjer.

Bilaga
1. Riktlinjer för skolskjuts i Öste råkers kommun 2013-12-16

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

"t

Österåker

Reviderade regler och tillämpningsanvisningar (riktlinjer) för
skolskjutsverksamheten i Österåkers kommun för elever i
grundskola och särskola
Dessa riktlinjer ersätter tidigare riktlinjer från 2012-05-16
Riktlinjerna gäller fr.o.m. 2013-12-27

Följande reviderade riktlinjer avseende skolskjuts för elever i grundskolan och särskolan i
Österåkers kommun k ompletterar de lagar och förordningar som gäller för skolskjuts.

1. Bakgrund
Rätten till skolskjuts regleras huvudsakligen i Skollagen (2010:800). Skolskjuts är en rättighet
för de eleverna i grundsk ola, särskola och gymnasiesärskola med offentlig huvudman som går
i den skol enhet där kommunerna har placerat dem och som uppfyller skollagens
förutsättningar för att beviljas skolskjuts (huvudregeln).
Utgångspunkten för bedömningen om rätt till skolskjuts föreligger är:
• Färdvägens längd
• Trafikförhållandena
• Funktionshinder
• Annan särskild omständighet
Även elever som går i grundsk ola, särskola och gymnasiesärskola i andra skole nheter än den
enhet där kommunen skulle ha placerat dem eller som går i grundsko la, särskola och
gymnasiesärskola anordnad av fristående huvudman kan ha rätt till skolskjuts om vissa
ytterligare förutsättningar än de ovan angivna är uppfyllda. Utgångspunkten för dessa
förutsättningar är att anordnande av skolskjuts för dessa elever kan ske utan att det medför
organisatoriska och ekonomiska svårigheter för kommunen (tilläggsregeln).
De ovan återgivna förutsättningarna benämns nedan som huvudregeln respektive
tilläggsregeln.
Särskild prövning i varje enskilt fall
En prövning av rätten till skolskjuts ska ske individuellt i varje enskilt fall med utgångspunkt
i de författningsbestämmelser som reglerar rätten till skolskjuts. Samtliga förutsättningar som
kan grunda rätt till skolskjuts ska prövas och det ska i varje enskilt fall framgå att prövningen
haft en sådan omfattning.
Allmänna kommunikationer och särskild skolskjuts
Skolskjuts kan beviljas genom allmänna kommunikationer eller genom särskild anordnad
skolskjuts. Med allmänna kommunikationer avses ordinarie linjetrafik och med särskild
skolskjuts avses fordon som inte går i ordina rie linjetrafik.

2. Vem är berättigad till skolskjuts?
Eleven i grunds kola, särskola och gymnasiesärskola som har Österåkers kommun som
hemkommun har rätt till skolskjuts i enlighe t med gäl lande författningsbestämmelser och
dessa riktlinjer.
Med hem kommun avses den kommun som personen är folkbokförd i. För den som är bosatt i
landet utan att vara folkbokförd här avses med hemkommun den kommun som han eller hon
stadigvarande vistas i eller, om han eller hon saknar stadigvarande vistelseort, den kommun
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som ha n eller hon för tillfället uppehåller sig i. De tsamma gäller den som är kvarskriven i en
kommun enligt 16 § f olkbokföringslagen (1991:481).
Elever inom fritidshemsverksamhet är inte b erättigade till skolskjuts (i vissa fall kan dock
transport genom turbunden kommunal färdtjänst bli ak tuellt, detta är dock en särskild
prövning som ut går från färdtjänstlagstiftningen och inte skollagstiftningen.)
För elev bosatt på ö u tan re guljär båtförbindelse kan s.k. självskjutsersättning erbjudas för
färd över vatten till närm aste skolskjutshållplats.

3. Elevens bostadsadress
Utgångspunkten för elevens rätt till s kolskjuts utgörs av elevens bostadsadress vilken som
huvudregel är densamma som elevens folkbokföringsadress. I vis sa fall ka n utgångspunkter
utgöras av en bostadsadress som inte är elevens folkbokföringsadress t.ex. vid placering i
korttidsboende.
1 vissa fall v id gemensam vårdnad anses eleven ha tv å bostadsadresser. Dessa fall benämns
nedan växelvis boende. Om förutsättningarna för växelvis boende är uppfyllda ska en
bedömning av elevens rätt till skolskjuts göras med utgångspunkt i e levens båda
bostadsadresser.
Förutsättningar för växelvis boende
• Båda bostadsadresserna är belägna inom Österåkers kommun
• Eleven ha r sin ena bostadsadress belägen inom området för den skola som anvisats av
kommunen.
• Boendet ska bygga på ett fast och va raktigt arrangemang och vara likvärdigt fördelat på
de båda adresserna, t.ex boende varannan vecka på r espektive adress. Det likvärdiga
boendet och att det är fråga om ett f ast arrangemang ska styrkas av vårdnadshavarna.
Antingen genom uppvisande av beslut från myndighet, skriftlig överenskommelse mellan
parterna eller genom unde rskrift av vårdnadshavarna på därför avsedd blanke tt.

4. Avstånd
Avstånd är en lämplig första utgångspunkt för bedömningen av om en elev har rätt till
skolskjuts. Elever i gr undskola, särskola och gymnasiesärskola som går i d en skolenhet där
kommunen har p lacerat dem har rätt t ill skolskjuts om avståndet mellan bos taden och skolan
överstiger
• 2 km för elever i förskoleklass
• 3 km f ör elev i s kolår 1-3
• 4 km f ör elever i s kolår 4-9
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I första hand ska a llmänna kommunikationer användas. En bedömning måste alltid göras om
elevens färdväg från hemmet till aktuell hållplats för allmänna kommunikationer inte
överstiger längsta avstånd för färdvägens längd enligt ovan och om den up pfyller kraven på
säkra trafikförhållanden och o m eleven i öv rigt har förutsättningar att på egen hand ta sig till
anvisad hållplats (t.ex. funktionshinder).
Vid bedöm ning av skolskjuts med allmänna kommunikationer ska kontrolleras så att
tidtabeller på ett acceptabelt sätt överensstämmer med elevens schemalagda skoltider. Om
tidtabellen medger att allmänna kommunikationer endast kan användas i en färdriktning så
ska allmänna kommunikationer användas i d en färdriktningen såvida det inte finns skäl för
annan bedöm ning för att kunna uppfylla skollagens krav på skolskjuts.
Närmaste hållplats med allmänna kommunikationer
Om gångavstånd mell an bosta den och håll platsen för linjetrafik/tågstation är;
• 3 km för elev i sk olår 1-3 eller
• 4 km för elev i sk olår 4-9,
beviljas särskild skolskjuts. Detsamma gäller om eleven till följd av trafikförhållandena,
funktionshinder eller annan särskild omständighet enligt skollagen är berättigad till
skolskjuts för vägen mellan bosta den och hållplatsen för linjetrafik/tågstation.
Uppsamlingsställen
1 de fall samåkning kan ske från angivna uppsamlingsställen ska eleven själv ta sig till
uppsamlingsstället. Om gång avstånd mellan bostaden och up psamlingsställer överstiger;
• 3 km för elev i sk olår 1-3 eller
• 4 km för elev i sk olår 4-9,
beviljas särskild skolskjuts.
En bedö mning ska i va rje enskilt fall göras om skolskjutsen ska beviljas fram till
uppsamlingsstället eller till skolan.

5. Väntetider
Särskild skolskjuts på grund av för lång väntetid
Särskild skolskjuts beviljas om eleven är berättigad till skolskjuts och om väntetiderna med
den ordinarie linjetrafiken normalt överstiger
• 0,5 timme för elev i skolår 1-3,
• 1 timme för elev i skolår 4-9.
Elevens ordinarie schema är utgångspunkt vid bed ömningen. Väntetider som u ppstår
tillfälligt t.ex. på grund av inställda lektioner eller liknande berättigar inte till särskild
skolskjuts. Förseningar eller tillfälligt inställda turer med den ordinarie linjetrafiken
berättigar inte till särskild skolskjuts.
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6. Trafikförhållandena
Oavsett ovan nämnda avståndsregler kan skolskjuts beviljas om eleven till följd av
trafikförhållandena enligt skollagen är berättigad till sk olskjuts mellan hemmet och skolan,
mellan hemmet och den hå llplats för linjetrafik eller mellan hemmet och anvisat
uppsamlingsställe. Bedömningen görs av skolskjutsansvarig med stöd av trafikplanerare.

7. Funktionshinder
Vid funkti onshinder ska en bedöm ning göras av huruvida funktionshindret påverkar elevens
möjligheter att ta sig till skolan. Det ankommer på eleven och dess vårdnadshavare att
presentera relevanta underlag för bedömningen. Sådant underlag kan t.ex. b estå av
medicinskt utlåtande från läk are etc.
Kommunen har även ansvaret för att tillse att elev med tillfälligt funktionshinder erbjuds
skolskjuts om det behövs för att eleven kostnadsfritt ska ta sig till skolan och f ullgöra
skolplikten. Det saknar betydelse vad det tillfälliga funktionshindret består i el ler hur
uppkommit.
Vid helt til lfälliga funktionshinder föreligger inte rätt till skolskjuts.
I pr övningen av huru vida funktionshinder föreligger som m edför att skolskjuts kan bevi ljas
ska handläggande tjänsteman alltid kont rollera möjligheterna att få kostnaderna för
skolskjuts täckta av en eventuell försäkring.

8. Annan särskild omständighet
Skollagen innehåller även en skyldighet för kommunen att anordna skolskjuts för elever på
grund av "annan särskild omständighet". Syftet med d enna punkt är att fånga upp situationer
där det framstår som nöd vändigt eller motiverat att be vilja skolskjuts trots att skolskjuts inte
kan bevilj as på g rund av fär dvägens längd, trafikförhållandena eller funktionshinder hos
elev.
Bedömningen görs utifrån de förutsättningar som är aktuella i det enskilda ärendet. Det kan
t.ex. vara fråga om hotsi tuationer, mobbingsituationer, särskilda sociala omständigheter etc.

5

9. Skolskjuts enligt tilläggsregeln
Elever som väljer att gå i e n annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha p lacerat
dem eller går i en annan kommuns grundskola på g rund av särskilda skäl eller på grund av
eget val är endast berättigade till skolskjuts om de up pfyller skollagens krav på skolskjuts till
följd av färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder eller annan särskild
omständighet och om sk olskjuts kan anordnas utan organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter.
Utgångspunkter för bedömningen är hur uvida anordnandet av skolskjuts i dessa fall kan då
ekonomiska och organisatoriska svårigheter för kommunen ska göras utifrån vilken
skyldighet kommunen haft i f all eleven valt a tt gå i den skola som han eller hon placerats i.
Utgångspunkten för bedömningen av ekonomiska svårigheter utgörs alltså av den kostnad
kommunen skulle ha haft för skolskjuts om eleven gått i den skola som ko mmunen skulle ha
placerat eleven i. Om skolskjutsen till den av eleven valda skolan är dyrare än vad det skulle
ha varit i plac eringsskolan saknas rätt till skolskjuts. Detta innebär att skolskjuts till skolor
utanför kommunen endast beviljas om de sker med allmänna kommunikationer. Motsvarande
bedömning görs med beak tande av de organisatoriska svårigheter som ka n uppk omma.
Om förutsättningarna för skolskjuts enligt tilläggsregeln inte är uppfyllda till följd av
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen har eleven inte heller rätt att fa
ersättning för skolskjuts upp till det belo pp som skolskjutsen skulle ha k ostat om eleven valt
att gå i placeringsskolan.
För elever som går i kom munal skola eller i f ristående skola utan för Österåkers kommun
föreligger rätt till skolskjuts med allmänna kommunikationsmedel om k ravet på avstånd till
anvisad skola inom Österåkers kommun är upp fyllt.

10. Avsteg från riktlinjerna
Riktlinjerna utgör tillämpningsföreskrifter till gällande författningsbestämmelser om
skolskjuts. Om riktli njerna i någ ot avseende strider mot författningsbestämmelser eller mot
fastställd tolkn ing av skolskjutsbestämmelserna ska riktlinjerna inte tillämpas i dessa delar.
Om det på grund av särskilda skäl skulle framstå som orimligt att tillämpa gällande riktlinjer
på sätt som föreskrivs i ett enskilt ärende ska ärendet tas upp till beh andling i nämnden och
nämnden kan d å i de t enskilda fallet besluta om annan tillämpning av riktlinjerna.
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11. Ändrat behov
Beslut om skolskjuts fattas för ett läsår eller en termin i ta get. Av beslutet ska det framgå att
beslutet är tidsbegränsat. Av be slutet ska det också framgå att kommunen vid förändring av
de omständigheter som legat till g rund för skolskjutsbeslutet kan kom ma att ändra beslutet.
Den enskilde eleven och de nnes vårdnadshavare ska informeras om att d e omgående ska
anmäla till kommunen om de förutsättningar som låg till grund för kommunens beslut att
bevilja skolskjuts förändrats.

12. Förkomna SL-kort
Eftersom elev/vårdnadshavare kan registrera SL-kortet och därigenom ha r möjlighet att
erhålla ersättningskort vid förlust av kortet ersätter kommunen inte förkomna/förlorade SLkort

13. Försenade elever
Skolskjutsen kan inte vä nta på elever som in te finns på u ppsamlingstället/utanför bostaden
eller vid upps amlingsstället i sk olan på utsatt tid. Anges avgångstiden som ett kl ockslag ska
eleven finnas på den anvisade platsen på ut satt tid. Anges avgångstiden som ett tidsintervall
ska eleven finnas p å den anvisade platsen när t idsintervallet börjar (Exempelvis: Anges
avgångstid för exempelvis skoltaxi till kl 07. 05- 07.10 ska eleven finnas på
uppsamlingsstället kl 07.05 ) Om eleven är försenad till den ordinarie turen bevi ljas inte
någon extratur.

14. Avbokning av särskild skolskjuts
Vid sjukdom eller annan tillfällig avbokning av särskild skolskjuts ska vårdnadshavare
kontakta transportör så snart det är möjligt. Information om te lefonnummer och rutiner
lämnas separat. Vid fler än tr e upprepade tillfällen där vårdnadshavare inte avbokat
skolskjuts blir denne ersättningsskyldig för den m erkostnad so m kommunen i sin tur får
betala.

15. Vid extrema förhållanden
Vid vissa extrema förhållanden såsom oframkomligt väglag, naturkatastrofer eller andra
extraordinära omständigheter kan komm unen inte garantera att sko lskjuts kan ut föras i
enlighet med vad s om bes lutats. I dessa fall utgår inte ersättning till eleven och dennes

7

vårdnadshavare. Kommunen ska vid sådana tillfällen snarast upplysa om detta på
kommunens hemsida.

Bilaga A Tillämplig lagtext
Regler om hemkommun
29 kap. 6 § SkolL
Med en persons hemkommun avses i denna lag den kommun som personen är folkbokförd i.
För den som är bosatt i landet utan att va ra folkbokförd här avses med hemkommun den
kommun som han eller hon stadigvarande vistas i eller, om han eller hon saknar
stadigvarande vistelseort, den kommun som han eller hon för tillfäller uppehåller sig i.
Detsamma gäller den som är kvarskriven i en kommu n enligt 16 § folkbokföringslagen
(1991:481).
Med h emlandsting avses det landsting som hemkommunen hör till.
Grundskolan
10 kap. 32 § SkolL
Elever i grundskol a med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en pl ats 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 skol enhet än den där
kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med
stöd av 25-27 §§. I de fall då det kan s ke utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter
ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa f all.
Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas.
10 kap. 25 § SkolL (särskilda skäl)
En elev har rätt att bli mottagen i en grund skola som anordnas av en annan kommun än den
som ska svara för elevens utbildning, om eleven med hänsyn till sin a personliga
förhållanden har särskilda skäl att få gå i den k ommunens grundskola. Innan kommunen
fattar beslut om att för ett visst läsär ta emot en sådan elev ska den inhämta yttrande från
elevens hemkommun.
10 kap. 26 § SkolL
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer för meddela föreskrifter om att
kommuner får anordna särskild utbildning i sin grundskola. Föreskrifterna får innebära att
elever från hela landet i mån om plats ska tas emot på utbildnin gen.
10 kap. 27 § SkolL
En kommun får även i andra fall än som avses i 24 § tred je stycket, 25 eller 26 § ta emot en
elev från en annan kommun i sin grun dskola efter önskemål av elevens vårdnadshavare.
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10 kap. 40 § SkolL (fristående skola)
Hemkommunen ska anordna skolskjuts för elever som g år i en fristående grundskola inom
kommunen under samma förutsättningar som enligt 32 § andra stycket andra meningen
gäller för för elever som valt en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha
placerat dem.
Särskolan
11 kap. 31 § SkolL
Elever i g rundsärskola med offentlig huvudman har rätt t ill kostnadsfri skolskjuts från en
plats i ans lutning till elevens hem till den plats där undervisningen bed rivs och tillbaka, om
sådan skjuts behövs med hän syn till färd vägen längd, trafikförhållanden, elevens
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en a nnan skolenhet än den där
kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i e n annans kommuns grundsärskoia
med stöd av 25 eller 26 §§. 1 de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i de ssa fall.
Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas.
11 kap. 25 § SkolL (särskilda skäl)
En elev har rätt a tt bli m ottagen i en gr undsärskola som anordnas av en annan kom mun än
den som ska svara för elevens utbildning, om eleven me d hän syn till sina pe rsonliga
förhållanden har särskilda skäl att få gå i d en kommunens grundsärskola. Innan ko mmunen
fattar beslut om att för ett visst läsår ta emot en sådan elev, ska den inhä mta yttrande från
elevens hemkommun.
11 kap. 26 § SkolL
En ko mmun får ä ven i a ndra fall än va d som a vses i 2 4 § andra stycket eller 2 eller 25 § ta
emot en elev från en an nan kommun i s in grundsärskola efter önskemål av elevens
vårdnadshavare.
11 kap. 39 § SkolL (fristående grundsärskola)
Hemkommunen ska anordna skolskjuts för elever som går i e n fristå ende grundsärskola inom
kommunen und er samma förutsättningar som enligt 31 § andra stycket andra meningen
gäller för e lever som valt en annan skolenhet än den där k ommunen annars skulle ha placerat
dem.
Gymnasiesärskolan
19 kap. 20 § SkolL
Elever i gymnasiesärskola med offentlig huvudman har rätt till kost nadsfri skolskjuts från en
plats i an slutning till elevens hem till den plats där utbi ldningen bedrivs och tillbaka, om
sådan skjuts b ehövs med hän syn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
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Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i e n annan skolenhet än den där
kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns
gymnasiesärskola med stöd av 13 e ller 14 §§. 1 de fall då det kan ske utan organisatoriska
eller ekonomiska svårigheter ska kom munen även anordna skolskjuts i dessa fall.
Elevens hemkommun eller d et lands ting som anordnar utbildningen ska ombesörja att
skolskjuts anordnas enligt första stycket.
19 kap. 13 § SkolL (särskilda skäl)
En elev har r ätt att b li mottagen i en g ymnasiesärskola som anordnas av en annan kommun
än hem kommunen, om eleven med hä nsyn till si na personliga förhållanden har särskilda skäl
att fa gå i d en kom munens gymnasiesärskola. Innan kom munen fattar beslut om att ta emot
en sådan elev ska den inhä mta yttrande från elevens hemkommun.
19 kap. 14 § SkolL
En k ommun får även i a ndra fall än som avses i 13 § ta emot en elev från en a nnan kom mun i
sin gy mnasiesärskola efter önskemål från elevens vårdnadshavare.
19 kap. 28 § SkolL
Hemkommunen ska anordna skolskjuts för elever som går i en fris tående gymnasiesärskola
inom kom munen und er samma förutsättningar som enligt 20 § andra stycket andra meningen
gäller för elever som valt en annan skolenhet än den dä r kommunen annars skulle ha placerat
dem.
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Österåker
Tjänsteutlåtande
Till Byggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum 2018-04-18
Dnr

Komplettering av riktlinjer för skolskjuts, avseende skolskjuts för elever
i förskoleklass
Sammanfattning
Från och med höstterminen år 2018 blir förskoleklasser en obligatorisk skolverksamhet.
Detta innebär att skolplikten normalt börjar att fullgöras i förskoleklass, redan när barnet är
sex år. Av detta följer att dessa förskoleelever kommer att omfattas av skollagens (2010:800)
bestämmelser gällande skolskjuts.
Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår Byggnadsnämnden föreslå Kommunstyrelsen
planarbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta.
1.

Riktlinjer för skolskjuts gällande förskoleelever i Österåkers kommun ska i sin helhet vara
desamma som för övriga elever, i enlighet med av Kommunfullmäktige beslutade
riktlinjer för skolskjuts; med undantag för att avståndskriteriet ska vara 2 km.

Bakgrund
Byggnadsnämnden har till uppgift att samordna och ta beslut om skolskjuts för elever i
grundskolan och särskolan. Då skolplikt gäller redan från förskoleklass från ht 2018, kommer
frågan om skolskjuts för dessa elever att aktualiseras. Utgångspunkten för bedömningen av om
rätt till skolskjuts föreligger, kommer av skollagen samt kommunens riktlinjer.
Förvaltningens slutsatser
Rätten till skolskjuts regleras huvudsakligen i Skollagen, men kompletteras av kommunens
riktlinjer. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår rätt till skolskjuts om avståndet mellan
bostaden och skolan överstiger 2 km för elever i förskoleklass. Förs laget grundas på en
inventering av hur andra kommuner i Stockholms området valt att hantera avståndskriterier.
Flertalet av dessa kommuner har valt att tillämpa 2 km som minsta avstånd, men även 3 km är
förekommande. Till detta kommer även övriga möjliga kriterier för berättigande till skolskjuts, i
enlighet med skollagen och gällande riktlinjer.

Bilagor
1. Riktlinjer för skolskjuts i Österåkers kornmnn 9D1 ^-17-16^

Katarina Nilsson
Kart-och mätchef

Kent Gullberg
Samhällsbyggnadschef
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