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Skolskjutsreglemente, Vellinge kommun.
Skollagen 9 kap 15 b §
En elev i förskoleklass med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri
skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där
utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till
färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon
annan särskild omständighet.
Skollagen 10 kap 32 §
Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts
från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs
och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd,
trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild
omständighet.
Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den
där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan
kommuns grundskola med stöd av 25-27 §§. I de fall då det kan ske utan
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna
skolskjuts i dessa fall.
Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas
Skollagen 10 kap 40 §
Hemkommunen ska anordna skolskjuts för elever som går i en fristående grundskola
inom kommunen under samma förutsättningar som enligt 32 § andra stycket andra
meningen gäller för elever som valt en annan skolenhet än den där kommunen annars
skulle ha placerat dem.
Utöver ovanstående lagrum kompletteras Vellinge kommuns skolskjutsreglemente
med avståndsregler, skolskjutsområden och anvisningar enligt följande:
1, Kommunen delas in i tre skolskjutsområden, Vellinge -Månstorp, Höllviken –
Ljunghusen och Skanör – Falsterbo.
2, Elev är berättigad till skolskjuts, inom respektive skolskjutsområde, till den anvisade
kommunala närskolan om avståndkravet är uppfyllt.
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3, Om en elev är berättigad till skolskjuts till den anvisade kommunala närskolan,
erbjuds skolskjuts även till annan kommunal- eller fristående skola inom
skolskjutsområdet, om avståndskravet är uppfyllt.
4, Om en elev inte är berättigad till skolskjuts till den anvisade kommunala närskolan,
erbjuds skolskjuts vid val av annan kommunal- eller fristående skola inom
skolskjutsområdet om avståndskraven uppfylls och i mån av plats på bussen och endast
turer enligt fastställd turlista.
5, Transport av elev mellan hemmet och fritidshem eller omvänt medges ej.
Avståndskrav:
Elev erbjuds skolskjuts till den anvisade kommunala närskolan om nedanstående
sträcka avseende närmsta gång-/cykelväg mellan hemmet och skolan överskrids.
Elev i
Förskoleklass - åk3
Åk 4 – 6
Åk 7 – 9

Avstånd
3 km
4 km
5 km

Avståndet mellan hemmet och skolbusshållplatsen skall vara högst 1,5 km för alla
åldrar.
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