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Handlingsplan och riktlinjer för säkra transporter med
buss och taxi till och från skolan Lysekils kommun
(reviderad 2013-11-01)
Eleverna ska erhålla och själva bidra till säkra och trygga transporter till och från
skolan.
Skolan ansvarar för att eleverna får undervisning i enlighet med nedanstående förordning
”Vid läsårets början bör hållas särskild genomgång med de elever som färdas till och från
skolan med skolskjuts. Genomgång bör omfatta trafiksäkerhets- och ordningsregler vid
hållplats, vid på-och avstigning, under färden samt vid förflyttning till och från fordonet.
Vidare bör lämnas råd och anvisningar om åtgärder och uppträdande i samband med
eventuell olycka”. (Utdrag ur trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning:
TSVRS 1988:17,4 Undervisning och ordning).


Rektor skall tillse vuxen personal finns vid skolans påstigningsplats i samband
med skolskjutselevernas avfärd.



Rektor gör skolskjutsbesiktning varje läsår där också hållplatserna
uppmärksammas.



Rektor ombesörjer att varje skolskjuts har en elevkatalog. Alla elever är
olycksfallsförsäkrade.

Bussbolaget ansvarar för:


Ge chaufförerna adekvat utbildning genom den sk förarcertifieringen..



Kontinuerlig utbildning i utrymning.

Vägverket:


Har ansvar för att hållplatserna är säkra.

Föräldrarna:


Föräldrarna har ansvaret för eleven på dennes väg till skolan eller
påstigningsplatsen.

Missar eleven skolskjutsen har föräldrarna ansvaret för att eleven kommer till
skolan. För att få skolskjuts måste färdbevis visas upp. Föräldrarna har ansvaret för att
eleven har sitt färdbevis med sig. Efter skolan anses kommunen aktivt ha överlämnat
ansvaret till föräldrarna, när elev på överenskommen tid går från skolan eller när elev
stiger av skolskjutsen. Föraren av skolskjutsfordon har ansvaret under färd.
Definitioner.
Med skola avses förskoleklass, grundskola och särskola.
Med bostad avses elevens bostad där han/hon är folkbokförd eller hem som har gemensam
vårdnad. Med elev avses barn i förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasieskola.
Med skolskjuts avses resa mellan bostad och skola, inte resor som sker under dagen
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i skolan (studiebesök, idrottsdagar etc.) Observera att all skolskjuts i Lysekils Kommun
sker med linjebuss. Med gångavstånd avses avståndet mellan bostaden och påstigningsplatsen (mäts från tomtgränsen till skolans tomtgräns/påstignings-platsen).
Planeringsnormer.
Skolskjuts anordnas till elever med skolväg som överstiger 2,0 km åk f-6, 4.0 km åk 7-9)
Skolskjutsberättigad elev kan inte kräva kortare gångavstånd mellan bostaden och
påstigningsplats än ovan angivna. Möjlighet till individuell prövning från avståndregeln
kan ske med hänsyn till barnets speciella behov och /eller farlig skolväg.
Skolskjutsarna bör planeras så att sittplats kan erbjudas varje elev och på sikt
säkerhetsbälte i varje buss.
Extra skolskjuts kan anordnas för:
a) Handikappad elev där behovet av skolskjuts är uppenbart.
b) Elev som genomgått operation eller lider av sjukdom där behovet av skolskjuts är styrkt
av läkarintyg.
c) Elev som av läkare bedömts vara i behov av transport på grund av psykologiska,
pedagogiska och/eller sociala skäl. Anmälan/ansökan skall göras minst 1 vecka före
ändringen skall ske.
d) Elev som behöver transport till skolan på grund av skada, som av kommunen tecknad
olycksfallsförsäkring, erhåller ersättning direkt från försäkringsbolaget.
e) Enl. skollagen har elev rätt att gå kvar läsåret ut, resp. sista årskursen på den skola där
eleven börjat, och skolskjuts beviljas under förutsättning att eleven tidigare har haft
skolskjuts.
Elev, som på grund av byte av adress eller flyttning från kommunen, inte längre är
skolskjutsberättigad skall omgående återlämna busskortet till skolan.
Skolskjuts medges till elev som har fritidsplats
I de fordon där säkerhetsbälte finns, skall dessa användas
För de elever som väljer att låta sina barn gå utanför Lysekils kommun, betalar kommunen
ej några skolskjutskostnader.
Ersättning för förlorat färdbevis erhålles för elev F-åk6. Kontakt tas med respektive rektor.
Elev med växelvis boende kan få skolskjuts om boendet sker i lika stor omfattning i båda
hemmen (varannan vecka) samt att båda vårdnadshavarnas folkbokföringsadresser finns
inom Lysekils kommun.
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