
Enkel fråga om skolskjuts (Ö) – Information

Varje beslut om skolskjuts föregås av en handläggning i varje enskilt ärende. I handläggningen görs 
bedömning om huruvida skolskjuts är aktuell och om så är fallet, vilken typ av skolskjuts. Skolskjuts 
beviljas idag i form av SL-kort, skolbuss, taxi eller självskjuts. När det gäller skolskjuts behöver en 
prövning göras för varje enskild elev enligt Skollagen och de riktlinjer som kommunen har avseende 
skolskjuts. Förvaltningen har utarbetade rutiner utifrån skollag och kommunens riktlinjer. Bedömning 
görs efter handläggning där skolskjutshandläggare tittar på/utreder förutsättningar och faktorer för 
skolskjuts och i vilken form. Det handlar t ex om barnets ålder, färdväg, trafikförhållande, 
funktionsnedsättning m.m. 

Skolbussar finns idag i olika områden och det har införts genom åren av lite olika anledningar. Den 
främsta anledningen är att området inte har bra kommunikationsförbindelser eller att vägen är 
trafikfarlig. När vi gör sådana bedömningar så jämför vi inte olika områden inom kommunen utan 
handlägger/utreder varje enskilt område för sig utifrån de förutsättningar och behov som gäller för 
just detta område. 

Idag finns det skolbuss mellan Adelsö-Munsö och Sundby, Skå skola-Stenhamraskolan-Uppgårdskolan 
samt Gällstaö-Jungfrusund- Ekebyhovskolan.

När det gäller Färingsö beviljas många elever skolskjuts i form av SL-kort. Det flesta av dem har 
beviljats SL-kort trots att de inte uppfyller avståndskriteriet men här har BUF gjort bedömningen att 
ändå tilldela busskort till eleverna för att undvika trafikfarlig väg och eventuellt andra förhållanden 
som kan göra det svårt för eleverna att ta sig till skolan. En problematik på Färingsö gällande 
transporter är egentligen att det sker förseningar med kollektivtrafiken vilket resulterar i att eleverna 
ibland kommer sent till undervisningen. Skolan har informerat oss om att eleverna inte får frånvaro 
vid dessa tillfällen. Kommunens trafiksamordnare och BUF har många gånger påtalat problemet för 
SL och försökt ha en dialog för att det ska ske förändringar gällande detta. Vissa gånger har det 
fungerat bättre men det är främst under vinterhalvåret dessa förseningar uppstår.

Efter att några vårdnadshavare i slutet av maj kontaktade BUF i denna fråga har vi startat en 
utredning för att undersöka förhållandena inom området och hur stort behov som finns för att införa 
en skolbuss för dessa elever. BUF är dock inte klar med sin utredning. 

Anledningen att det införts skolbuss för elever i skolår F-3 genom Jungfrusund via Gällstaö till 
Ekebyhovsskolan är att det är en trafikerad väg med tung trafik och kommunen ansåg inte att det var 
lämpligt för mindre barn att korsa en tungt trafikerad väg.
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