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Skolskjutsregler för Essunga kommun  
Enligt Skollag (2010:800) 10 kap. 32 § är kommunen skyldig att anordna kostnadsfri 

skolskjuts för elever i grundskolan med offentlig huvudman om så behövs med hänsyn till 

färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsvariation hos elev eller någon annan särskild 

omständighet. Skolskjuts ska ordnas så att eleven kan ta sig från plats i anslutning till elevens 

bostad till den plats där utbildningen bedrivs.  

 

Ett beslut om skolskjuts kan överklagas genom förvaltningsbesvär.  

 

Essunga kommun erbjuder skolskjuts för grundskoleelever samt förskoleklass (Skollag 10 

kap, 32 § och 9 kap, 15 b §) samt grundsärskoleelever till och med årskurs 9 (Skollag 11 kap, 

31 §).  

 

Skolskjuts omfattar inte förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, gymnasieskola, 

friluftsdagar, idrottsdagar eller liknande.  

Planering och ansökan skolskjuts 
Ansökan om skolskjuts kan göras via kommunens självserviceportal (e-tjänst). Alla elever 

som ansöker om förskoleklass kan också ansöka om skolskjuts via anmälningsblankett.  

 

Skolskjutsen planeras så att elever i årskurs F–5 har påstigning vid skjuts till skolan tidigast 

60 minuter före skolstart och avstigning vid hemskjuts 60 minuter efter skolans slut. 

För årskurs 6–9 är denna tid 90 minuter.  

Anvisad skola 

I Essunga kommun finns tre skolor för årskurs F–5 (Bredöl, Jonslund och Nossebro skola  

F–5) och en skola för årskurs 6–9 (Nossebro skola 6–9). Elev som väljer annan skola 

(kommunal eller friskola) än den som eleven är anvisad till kan, om avståndskriterierna är 

uppfyllda, få skolskjuts om det inte medför ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för 

kommunen. Vilken skola som eleven är anvisad till avgörs genom folkbokföringsadress och 

geografiska områden.  

Avstånd till skola och hållplats 

För att ha rätt till skolskjuts i grundskolan gäller att färdvägen mellan hemmet och skolan är 

minst 2 km. Elev behöver uppsöka närmaste hållplats för skolskjuts. Om färdvägen överstiger 

2 km ska hållplatsen flyttas till lämpligt ställe närmare hemmet.  

För elever i grundsärskolan görs individuella bedömningar.  

 

Omständigheter så som trafikfarlig väg/hållplats och funktionsvariation kan vara exempel på 

faktorer som gör att bedömning av hållplats kan variera.   

Växelvis boende 

Elever som bor lika länge hos båda föräldrarna kan ansöka om skolskjuts vid växelvis boende. 

Kravet är att båda föräldrarna bor i kommunen. Elev får då skolskjuts från båda föräldrar till 

den anvisade skolan eleven tillhör enligt folkbokföringen.  
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Självskjuts 

Essunga kommun kan ge bidrag till vårdnadshavare om denne ansvarar för skjutsning av 

skolskjutsberättigad elev till och från skolan. Självskjuts kan vara en lösning då vanlig 

skolskjuts inte kan ordnas på grund av särskilda skäl. Bidraget motsvarar den skattefria delen 

av den statliga bilersättningen.   

Funktionsvariationer 

Bedöms eleven ha en funktionsvariation som gör det svårt att resa med vanliga skolskjutsen 

kan särskilda resor för dessa elever anordnas på annat sätt. Detta ska styrkas med läkarintyg 

eller liknande. Vilken form av skolskjuts eller anpassning med vanlig skolskjuts bedöms 

utefter funktionsvariationen och görs årligen.  

 

Blir eleven beviljad taxi så finns särskilda riktlinjer för denna skolskjuts som Essunga 

kommun följer i samarbete med upphandlad part. Denna information tillhandahåller 

skolskjutshandläggaren på skolkontoret i Nossebro. 

Ansvar 
Vårdnadshavaren har ansvar för att barnet kommer i tid till busshållplatsen samt för 

säkerheten då barnet väntar på bussen. Detta kan innebära att vårdnadshavare kan behöva 

följa barnet till hållplatsen tills det att barnet klarar av att gå till hållplats själv. Från det att 

eleven stiger av bussen på hemresan övergår ansvaret till vårdnadshavaren. 

 

Om eleven missar skolskjutsen är det vårdnadshavarens ansvar att se till att eleven kommer 

till eller från skolan.  

Ordningsregler 
De ordningsregler som gäller i skolan gäller också i skolskjutsfordon och på hållplatser. 

Chaufförernas anvisningar måste alltid följas. Om chauffören anser att trafiksäkerheten är i 

fara för att elever inte följer reglerna, får denne stanna bussen och invänta lugn och ro. Detta 

kan försena turen. Elever som uppträder störande eller inte följer chaufförens anvisningar kan 

rapporteras av chauffören till berörd rektor för vidare kontakt med hemmet. 

 

Alla bussar är enligt avtal utrustade med säkerhetsbälte och dessa ska användas.  

Inställd skolskjuts 
Om väglaget är så dåligt att entreprenören bedömer det farligt för elevernas säkerhet så kan 

skolskjutsen behöva ställas in. Bussentreprenören meddelar då Radio Skaraborg och 

skolkontoret. Information ska också gå att finna på kommunens hemsida och via växeln. 

Säkerhet 
Säkerheten är av största vikt och därför är det ett krav från kommunens sida att bussarna 

bland annat är utrustade med alkolås, garanterad sittplats med bälte och att årliga 

utrymningsövningar genomförs. 

Former för skolskjuts  
 Upphandlad skolskjuts för perioden 2018-08-01--2023-07-31 är Larssons Buss i 

Främmestad AB 
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 Upphandlad taxiskjuts enligt beslut för perioden 2009-01-15--2022-12-01 är Västtrafik 

 


