Riktlinje för självskjuts

Antagen av barn- och ungdomsnämnden 2019-10-01

Självskjuts
I de fall elev inom grundskolan har rätt till skolskjuts (ej vid eget skolval) finns även möjligheten för
vårdnadshavare att ansöka om möjlighet till självskjuts om särskilda skäl föreligger. Hylte kommun
kan erbjuda vårdnadshavare möjlighet till självskjuts om särskilda skäl föreligger eller om det finns
svårighet att ordna skolskjuts i enlighet med övriga skolskjutsriktlinjer.
Överenskommelse om självskjuts innebär att vårdnadshavare mot en ersättning från kommunen, tar
över det dagliga ansvaret för att eleven kommer till och från skolan.
Självskjuts kan vara tillämplig då det föreligger särskilda skäl som tex när elevs restid blir orimligt
lång, när elev av andra orsaker, t.ex. funktionsnedsättning, har svårt att hantera sin resa till och från
skolan eller vid vissa fall vid växelvist boende.
Självskjuts gäller inte i samband med fritidsverksamhet.

Ansvar
Vårdnadshavare tar över det dagliga ansvaret för att eleven kommer till och från skolan.
Ansvaret för eleven tas över av skolan från och med då elevens skoldag börjar och slutar då skoldagen
slutar.
Då vårdnadshavaren tar över ansvaret för elevens transport till skolan har inte skolan ett ansvar för att
eleven kommer till skolan i de fall vårdnadshavaren inte har möjlighet att köra eleven till skolan.

Ansökan
Vårdnadshavare kan ansöka om självskjuts genom att kontakta skolskjutshandläggare. I de fall där
skolskjutshandläggaren ser att självskjuts kan vara ett lämpligt alternativ, tas kontakt med
vårdnadshavare.
Ansökan om självskjuts görs på därför avsedd blankett.

Överenskommelse om ersättning för självskjuts
Överenskommelse om ersättning för självskjuts innebär att förälder tecknar avtal med kommunen på
därför avsedd blankett. Ersättning utgår mellan hemmet och tilldelad skolenhet.
Ersättning för självskjuts utgår med samma belopp per km som utgår enligt riksskatteverkets normer
för skattefri ersättning för tjänsteresor med egen bil.

Försäkring
Det krävs inga särskilda försäkringar vid självskjuts eftersom fordonets trafikförsäkring även omfattar
passagerare.

