Förslag på ändring i riktlinje av skolskjuts
För att säker ställa rättsäkerheten i handläggning av skolskjutsärende:
Tillägg 1 (punkt 5,ny 2§ fd §2 blir §3 istället)


Avslag av skolskjutsansökan kan överklagas av vårdnadshavare.
Överklagande och omprövning av skolskjutsbeslut handläggs av
kommunjurist.

För att underlätta för barn och familjer som bor i gränsbygd mellan
skolområden och kommuner vill vi:
Tillägg 2 (punkt 6, ändring av 3§)
 Elev som väljer att gå på en annan skolenhet än hänvisad i kommunen eller
utanför kommungränsen, har inte rätt till skolskjuts. Kommunen anordnar dock
skolskjuts även för denna elev om det inte orsakar organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter, ekonomisk jämförelse görs mot skolskjutskostnad
som kommunen haft på hänvisad enhet. Passerar andra skolskjutsalternativ till
alternativ skola som eleven valt kan eleven få åka med om det
organisatoriskt/ekonomiskt är möjligt, i de fall eleven skulle varit beviljad
skolskjuts till sin egen skolenhet. Passerar skolskjuts som eleven skulle färdas
med till hänvisad skolenhet andra skolor före eller efter avstigning kan detta
inte orsaka ekonomiska/ organisatoriska svårigheter utan elev kan färdas med
i skolskjutsen utan problem.

För att underlätta för barn och familjer med särskilda skäl vill vi:
Tillägg 3 (Punkt 6 ny §, §4)
 I de fall elev har rätt till skolskjuts finns även möjligheten att ansöka om
självskjuts om särskilda skäl föreligger. Överenskommelse om självskjuts
innebär att vårdnadshavare mot en ersättning på 18,50kr/mil från kommunen
tar över det dagliga ansvaret för att eleven kommer till och från skolan
alternativt till hållplats. Självskjuts kan vara tillämplig när elevs restid blir
orimligt lång, när elev inte kan hämtas inom rekommenderade avstånd till
hållplats, när elev av andra orsaker, t.ex. funktionsnedsättning, har svårt att
hantera sin resa till och från skolan. Självskjuts kan aldrig vara aktuell i
samband med fritidsverksamhet.

För barn som har långt till skola och påstigningsplats vill vi:
Tillägg 4 (Ändring punkt 7 2§)
 Avstånd bostad-skola oförändrat
 Avstånd bostad-hållplats bör ej vara mer än;
Skolår F-3 1km, Skolår 4-6 2km, Skolår7-9 3km
Avståndet till hållplats ska om möjligt ej överstiga avståndstabellen men om fordonet
som trafikerar området ej kan köra inom avståndsbegränsningen kan ansökan om
självskjuts idkas.

För en säkrare skolväg för barn vill vi:
Tillägg 5 (Punkt 8, ny §, 3§)
 På sträckor man med säkerhet, genom samlad bedömning kan förutse
kommer drabbas av försämrade vägförhållande pga av mörker, vinterväglag,
byggnation, ökad tung trafik eller liknande och det innebär en fara för elevens
säkerhet att ta sig fram trafiksäkert ska skolskjuts beviljas för perioden
(vinterväglag bedöms vara fr 1/11-31/3).
För barn som har lång restid till skolan vill vi:
Tillägg 6 (Punkt 12, ändring §1)
 Andra och tredje ordet stryks i försa meningen (i fordon) och ersätts med ”för
elev”.
 Andra meningen kvarstår
 Som sista mening i §1 skrivs ”Vid lång restid kan ansökan om självskjuts
idkas.”
För barn som bor på landsbygden vill vi främja kamratrelationer,
fritidsaktiviteter och att syskon som går i skolan kan få åka med skolskjuts om
plats finns, vill vi:
Tillägg 7 (Punkt 13, ändring §1)
 Elev som ej är berättigad skolskjuts kan åka med i skolskjutsen i mån av plats
(gäller ej linjetrafik) under förutsättning att sittplats finns för alla och att på- och
avstigning sker på befintliga hållplatser. Elev som är berättigad aktuell
skolskjuts kan välja alternativ hållplats som avstigningsplats.
För barn med lång väntetid innan hemresa påbörjas vill vi:
Tillägg 8 (Punkt 15, tillägg i punkt 3)
 I de fall rektor anser att elev får så lång väntetid på hemresa så det är befogat
att mellanmål ges ska så ske genom skolans omsorg.

Nya uppdrag:
1. Vi önskar att ett samråd med Gislaveds kommun kommer tillstånd gällande
gränsbygdsbarnens skolgång och skolskjuts.
2. Om riktlinjen om skolskjuts ändras enligt ovan krävs även att
delegeringsordningen ändras.

