RIKTLINJER

Fastställda av kompetensnämnden
2018-02-13, § 10
Dnr Kon 2018/6

Riktlinjer för skolskjuts i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
Som en del i Storstockholms gemensamma gymnasieregion erbjuds Järfällas elever
utbildning av hög kvalitet med fokus på fritt val, ökad måluppfyllelse och likvärdighet. För elever med funktionshinder eller som av annan anledning är i behov av
särskilt stöd, innebär det en möjlighet att söka sig till en skola som kan tillgodose
de egna behoven. För en del av dessa individer är skolskjuts en förutsättning för att
eleven ska kunna ta sig till och från skolan.
Detta är Järfälla kommuns riktlinjer för skolskjuts i gymnasieskolan samt gymnasiesärskolan
Järfälla kommuns riktlinjer för skolskjuts i gymnasieskolan

Vid ansökan om skolskjuts för elev i gymnasieskolan görs en individuell prövning i
det enskilda fallet. Kompetensnämndens pedagogkonsult beslutar enligt kompetensnämndens delegeringsordning (punkt 2.6.3). Beslutet kan överklagas.
Utgångspunkten för rätten till skolskjuts i gymnasieskolan är att eleven är folkbokförd i Järfälla kommun.
Huvudregler:
1.

Varaktig funktionsnedsättning

Vid funktionsnedsättning ska bedömning göras huruvida funktionsnedsättningen
påverkar elevens möjligheter att ta sig till skolan. Eleven och dess vårdnadshavare
ansvarar för att lämna in relevant underlag för bedömning. Funktionsnedsättning
ska styrkas med läkarintyg alt. fastställd diagnos. Vid avslag på ansökan om skolskjuts kan, om eleven uppfyller kraven för tillstånd till färdtjänst, ansökan om färdtjänst mellan hemmet och skolan göras. Vid skolskjuts genom färdtjänst utgår en
egenavgift.
2.

Kortvarig funktionsnedsättning

Vid kortvarig funktionsnedsättning, orsakad av skada eller sjukdom, görs en individuell bedömning kring behovet av skolskjuts. I första hand ska vårdnadshavare
undersöka om familjen tecknat en olycksfallsförsäkring som kan täcka elevens ex-

tra kostnader för att ta sig till och från skola. I andra hand prövar kommunen om
kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring för eleverna täcker kostnaden för taxi
resor. Om eventuell skada sker efter skoltid undersöker kommunen om den kollektiva olycksfallsförsäkringen även gäller på fritiden och kan tas i anspråk. Om skadan/sjukdomen omfattas av försäkring kontaktar kommunen försäkringsbolaget för
att få deras godkännande innan transport anordnas. I de fall då ingen försäkring
täcker kostnaden för skolskjuts fattas beslut av kompetensnämndens pedagogkonsult enligt delegation.
3.

Annan särskild omständighet

Dubbelt boende eller korttidshem

Utgångspunkten för elevens rätt till skolskjuts är elevens folkbokföringsadress.
Undantag finns dock vid placering i korttidsboende eller i vissa fall gemensam
vårdnad med två bostadsadresser.
Förutsättningar för rätt till skolskjuts vid växelvist boende:
1. Båda bostadsadresserna är belägna inom Järfälla kommun.
2. Boendet ska bygga på ett fast och varaktigt arrangemang och vara likvärdigt fördelat på de båda adresserna, t.ex. boende varannan vecka. Schema för arrangemanget ska inlämnas och utgöra underlag för transport med skolskjuts.
Järfälla kommuns riktlinjer för skolskjuts i gymnasiesärskolan

Rätten till skolskjuts inom gymnasiesärskolan och kommunens skyldigheter framgår av Skollagen (18 kap 30, 31 och 35 §), Skolskjutsförordningen (SFS 1970:340)
samt Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning (TSVFS 1988:17). Enligt Skollagen kan elev i gymnasiesärskola ha rätt till kostnadsfri skolskjuts på
grund av färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan
särskild omständighet. Vid ansökan om skolskjuts för elev i gymnasiesärskolan
görs en individuell prövning i det enskilda fallet. Kompetensnämndens pedagogkonsult beslutar enligt kompetensnämndens delegeringsordning (punkt 2.6.3). Beslutet kan överklagas genom förvaltningsbesvär, alternativt överklagan till förvaltningsrätten.
Utgångspunkten för rätten till skolskjuts i gymnasiesärskolan är att eleven är folkbokförd i Järfälla kommun.
Huvudregler:
1.

Grundförutsättningar

Riktlinjerna avser elever som är mottagna i gymnasiesärskolan samt är folkbokförda i Järfälla kommun. För den som är bosatt i landet utan att vara folkbokförd

här avses med hemkommun den kommun som eleven stadigvarande vistas i.
Grundregeln är att skolskjuts kan medges mellan elevens folkbokföringsadress och
den skola eleven går i. Skolskjuts medges med två resor per dag och anordnas i anslutning till skoldagens början och slut. Prövning av rätt till skolskjuts görs individuellt i varje enskilt fall med utgångspunkt i de författningsbestämmelser och riktlinjer som reglerar rätten till skolskjuts.
2

Ansökan

Vid funktionsnedsättning ska bedömning göras huruvida funktionsnedsättningen
påverkar elevens möjligheter att ta sig till skolan. För att en elev ska beviljas skolskjuts krävs att vårdnadshavare lämnar en ansökan om skolskjuts till kommunen.
Vårdnadshavare ansvarar även för att lämna in relevant underlag för bedömning.
Funktionsnedsättning ska styrkas med läkarintyg alternativt fastställd diagnos samt
mottagande i gymnasiesärskola.
Dubbelt boende eller korttidshem

Utgångspunkten för elevens rätt till skolskjuts är elevens folkbokföringsadress.
Undantag finns dock vid placering i korttidsboende eller i vissa fall gemensam
vårdnad med två bostadsadresser.
Förutsättningar för rätt till skolskjuts vid växelvist boende:
1. Båda bostadsadresserna är belägna inom Järfälla kommun.
2. Boendet ska bygga på ett fast och varaktigt arrangemang och vara likvärdigt fördelat på de båda adresserna, t.ex. boende varannan vecka. Schema för arrangemanget ska inlämnas och utgöra underlag för transport med skolskjuts.

