
    
   
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 

 
 

 

Riktlinjer skolskjuts 
för Ängelholms kommun 2019-2022 

  



   1 (3) 
 

  

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 
Riktlinjer för skolskjuts Riktlinjer 2019-06-20 Familje- och 

utbildningsnämnden 

Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till 

Planeringschef 2019/163 Juni 2019 Juni 2022 

Dokumentinformation 

Riktlinjer för skolskjuts som anger nationella bestämmelser, 

kommunens målsättning och bestämmelser samt regler för 

berättigande och utförande av skolskjuts inom Ängelholms 

kommun. 

Dokumentet gäller för Samtliga elever inom förskoleklass, grundskola, grund- och 

gymnasiesärskola 

 

Riktlinjer för skolskjuts för elever inom 

förskoleklass, grundskola, grund- och 

gymnasiesärskola  

1 Nationella bestämmelser om skolskjuts 

Dessa riktlinjer utgår från bestämmelser om skolskjuts i skollagen (2010:800).  

Bestämmelser om skolskjuts finns i 10 kap. 32-33 §§ skollagen (grundskolan) 

11 kap 31-32 §§ skollagen (grundsärskolan) samt 18 kap. 30-31 och 35 §§ 

skollagen (gymnasiesärskolan). I förordning om skolskjutsning (1970:340) 

regleras hur skolskjutsen ska ske.  

2 Kommunens målsättning och bestämmelser  

Syftet med skolskjutsen är att se till att skolplikten kan uppfyllas för de elever 

som, enligt punkt 3, har rätt till skolskjuts.  

 Rätt till skolskjuts gäller till och från den skola som eleven anvisats till.  

 Elev som valt annan skola än den anvisade har rätt till skolskjuts från 

fastställd hållplats till anvisad skola. 

 Rätt till skolskjuts gäller inte transport till och från fritidshem. 
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3 Regler för rätt till skolskjutsning  

Elever som har sin skolgång i en av kommunen anvisad skola har rätt till 

skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till anvisad skola med 

hänsyn till: 

 färdvägens längd 

 trafikförhållandena 

 funktionshinder hos en elev eller 

 annan särskild omständighet 

3.1 Avståndsregler 

 Minst 2 km skolväg för elever i förskoleklass och skolår 1-6. 

 Minst 5 km skolväg för elever i skolår 7-9. 

 Individuell prövning för elever i grund- och gymnasiesärskola. 

3.2 Skolväg 

Med skolväg avses den kortaste uppmätta vägen från bostaden eller 

boendeområdet till den skola som kommunen anvisat till. Finns särskild gång- 

och cykelväg räknas avståndet utifrån denna. För avståndsmätning av skolväg 

används kartverktyg https://www.google.se/maps  

3.3 Tätort 

Elever boende inom Ängelholms centrum, Munka Ljungby, Strövelstorp och 

Vejbystrand/Magnarps tätort har inte rätt till skolskjuts, oavsett avstånd till 

skolan. För gränsdragning av tätort används kommunens GIS-kartor som 

fastställs av Trafikverket.  

3.4 Skolskjuts på grund av särskild omständighet 

Vårdnadshavare kan ansöka om skolskjuts för elev som inte uppfyller krav 

enligt punkt 3 om särskilda skäl föreligger.  

4 På- och avstigning  

 Eleven hämtas/lämnas vid den hållplats som samordnaren har 

fastställt. Avståndet mellan bostad och hållplats ska inte överstiga 2 km, 

under förutsättning att väghållaren under hela året har en för buss 

framkomlig väg med vändplats. Med buss avses ett fordon som är 4 

meter högt och 15 meter långt.  

 Elev ska uppvisa färdbevis på bussen. Inga elever får dock lämnas kvar 

på skola eller hållplats på grund av förlorat/glömt färdbevis. Elev 

hämtar ut nytt färdbevis på skolexpeditionen nästkommande skoldag.  

https://www.google.se/maps
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 Eleven är skyldig att vid hållplatsen invänta skolskjuts 20 minuter efter 

ordinarie avgångstid.  

 Vid väderleksförhållande med varningsklass 3 ställs all skolskjutstrafik 

in. Vid varningsklass 2 fattar skolskjutssamordnare beslut om 

skolskjutsen ska ställas in. 

 Skolskjutsen ska anordnas så att elev folkbokförd i Ängelholms 

kommun inte bör vistas mer än 120 minuter per dag i anvisad buss.  

 Tiden mellan skolbussens ankomst/avgång och skolans start/slut bör 

inte överstiga 60 minuter.  

 

             _____ 


