SKOLSKJUTSREGLEMENTE
§1
Detta reglemente omfattar Klippans Kommuns skolskjutsverksamhet och är upprättat
med stöd av aktuell lagstiftning på området.

§2
Ansvarig för den löpande skolskjutsverksamheten är av kommunen utsedd
skolskjutssamordnare

§3
Skolskjutsberättigade är: Elever vars färdväg till och från skolan överstiger följande
kilometergränser:
Åk 0 – 2
Åk 3 – 4
Åk 5 – 6
Åk 7 – 9
Gymnasiet

2 km
3 km
4 km
5 km
6 km

§4
Likformighet skall eftersträvas inom ett väl avgränsat område. Detta innebär att avsteg kan
förekomma från strikt tillämpning av § 3.

§5
De i § 3 fastlagda kilometergränserna avser även färdväg till och från busshållplats

§6
Elever vars färdväg till och från skolan understiger kilometergränserna i § 3 men där
färdvägen bedöms av kommunen som trafikfarlig, kan bli berättigad till skolskjuts.

§7
Skolskjutsberättigande gäller till och från den av kommunen anvisade skolan. I de fall annan
skola väljs åligger det elevens vårdnadshavare att anordna skolskjuts.

§8
Beträffande elev i särskolan ska elevens speciella behov tas i beaktande
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§9
Vid beslut om elevs skolskjutsberättigande skall elevens folkbokföringsadress vara gällande
som utgångspunkt. Skiftande bostadsadress, fritidshemsplats, barnomsorgsplats etc. lämnas
utan hänsynstagande.

§ 10
Icke skolskjutsberättigade elever kan erbjudas plats i befintlig skolskjuts om plats finnes i
bussen. Uppstår kapacitetsproblem måste de elever som åker i mån av plats omedelbart avstå
sin plats.

§ 11
Vårdnadshavare ansvarar för att elev kommer till skolan i de fall där eleven inte infunnit på
busshållplats vid anvisad tid i samband med färd till skolan.

§ 12
Elever skall använda säkerhetsbälte, följa skolskjutschaufförens uppmaningar och anvisningar
samt i övrigt uppvisa ett oklanderligt uppträdande

§ 13
Vårdnadshavare är ansvarig för uppkommen skadegörelse som förorsakats av elev.

§ 14
Utöver vad som säges i detta reglemente gäller vad som säges genom lag, förordning, föreskrift,
förordning, kungörelse eller annan av behörig instans beslutad reglering.

§ 15
Detta reglemente gäller från och med läsåret 2010/2011 och till dess annat beslutats.
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