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Barn- och ungdomsnämnden

Tjänsteskrivelse Revidering riktlinjer för skolskjuts
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar de föreslagna ändringarna i riktlinjer för skolskjuts.

Beskrivning av ärendet
Riktlinje för skolskjuts behöver uppdateras för att förtydliga ärendegången vid
10. Särskilda omständigheter §3. Tilläggen är markerade med kursiv stil nedan.
3 § Skolskjuts kan även anordnas för elev som på grund av:



operation eller sjukdom; man bedöms behöva skolskjuts. Läkarintyg är obligatoriskt,
för att barn- och ungdomskontoret skall ha ett underlag för bedömning. Skolskjuts
ordnas av skolskjutshandläggare.
olyckshändelse; man har skadat sig så att extra skolskjuts behövs. Skadeanmälan görs
direkt till det av kommunen antagna försäkringsbolaget, vilket också anordnar
skolskjutsen. Innan taxiresorna till och från skolan ska antagna försäkringsbolaget
kontaktas för bekräftelse. Efter bekräftelse från försäkringsbolaget görs beställning av
taxiresor till och från skolan av vårdnadshavare. Skolskjuts under skoldagen ansvarar
skolan för och beställs enligt rutin för interntur.

Riktlinje för skolskjuts behöver även uppdateras gällande beslut att ge elever i Hyltebruks
tätort skolskjuts. Då Hylte kommun har gjort en skolplacering till annan enhet än den som
gäller enligt närhetsprincipen kan elev i förskoleklass till och med åk 3 få skolskjuts beviljad.
Tillägget är markerat med kursiv stil nedan.
7. Skolvägens längd och väg till hållplats
1 § Med skolväg avses kortaste gång- eller cykelväg mellan folkbokföringsadress (tomtgräns)
och skolans område (infart till skolområde). Avståndsbedömning görs av Hallandstrafiken
Elevens väg till anvisad hållplats ska jämställas med skolväg.
2 § För att ha rätt till skolskjuts ska skolvägens längd eller avstånd till anvisad hållplats
överstiga nedanstående avståndsgränser:

förskoleklass
skolår 1-3
Hylte kommun
Barn- och ungdomskontoret

Avstånd
bostad-skola
2 kilometer
2 kilometer
Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Tel 0345 -180 00

Avstånd
bostad-hållplats
2 kilometer
2 kilometer
kommunen@hylte.se
www.hylte.se

Bankgiro 434 - 4354
Plusgiro 10 53 60-2
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skolår 4-6
skolår 7-9

3 kilometer
4 kilometer

3 kilometer
4 kilometer

3 § Avvikelse från ordinarie kilometerangivelser enligt § 2 i detta avsnitt gäller i följande fall:


Elever i Hyltebruks, Torups, Kinnareds, Landeryds, Rydöbruks samt Unnaryds tätort
erhåller inte skolskjuts till skolenhet belägen inne i respektive tätort.
För elever i Hyltebruks tätort, där Hylte kommun har gjort skolplacering till annan
skolenhet än den normalt anvisade i närområdet, kan skolskjuts erhållas. Gäller för
förskoleklass till och med åk 3.

Ekonomisk konsekvens av beslutet
Beslutet har ingen ekonomisk påverkan

Handlingar i ärendet
Riktlinje för skolskjuts i Hylte kommun reviderad 2021-04-27

Beslutet skickas till
Barn- och ungdomskontoret
Skolskjutshandläggare Marie-Louise Leander

Ulf Nilsson
Barn- och ungdomschef

Gunilla Abrahamsson
Skolexpert
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