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Säker skolväg skapar vi tillsammans 

• Det är viktigt att du som vårdnadshavare diskuterar de ordnings- och 
säkerhetsregler som finns i denna folder med ditt barn. 

 
• Det är mycket viktigt att alla skolskjutselever känner till och följer reglerna. 

 
• Då avvikelse av barnets åktider specifik dag uppkommer med kort varsel, 

meddelar vårdnadshavaren skolskjutschauffören.  
 

 

 

  



Skolskjutsregler 
Enligt skollagen har kommunen skyldighet att anordna skolskjuts. Barn- och 
utbildningsnämnden har antagit följande avståndsregler för elever som är bosatta 
utanför tättbebyggt område.  
 
Årskurs: Förskoleklass – år 6 minst 2 km till skolan  
 År 7-9  minst 3 km till skolan eller till påstigningsplats 
 
Skolskjuts erbjuds endast i anslutning till skoldagens början och slut (ramtid). Elever 
som har fritidshemsplats har inte rätt till skolskjuts till eller från fritidshemmet.   
I stället för särskilt anordnad skolskjuts kan kommunen erbjuda busskort i linjetrafik 
för elever som har rätt till skolskjuts.  Om en elev förlorar sitt busskort som är en 
värdehandling, gäller beslut som antagits av Barn- och utbildningsnämnden 2010-
06-28 nämligen: 
 ”- att ta en administrativ avgift från och med läsåret 2010/11 vid ersättningskort till 
elever i år 7-9 samt gymnasiet. Är det ett tekniskt fel som eleven inte orsakat tas 
ingen avgift ut.  
- att avgiften tas ut enligt följande; grundskoleelever år 7-9  100kr gymnasieelever  
250kr. 
Om polisanmälan gjorts på det förlorade kortet och att eleven lämnat kopia på 
polisanmälan till skolan tas ingen avgift ut.” 
Dessutom gäller Länstrafiken Kronobergs andra regler.  
Se www.lanstrafikenkron.se ”Viktig information om ditt skolkort”. 
För mer information gällande Lessebo kommuns skolskjutsregler se Riktlinjer för 
skolskjuts.  www.lessebo.se 
 
Skolskjuts utöver gällande regler på grund av trafikförhållanden eller 
särskild omständighet 
Om närmaste lämpliga skolväg bedöms som särskilt farlig med hänsyn till barnets 
ålder kan efter särskild prövning fri skolskjuts beviljas utan hänsyn till avståndet.  
Skolskjuts p.g.a. trafikförhållanden beviljas endast i de fall då trafikförhållanden 
(trafikintensitet, skolvägens beskaffenhet, vinterväglag m.m.) bedöms som tillräckligt 
svåra. Vinterskolskjuts kan sökas för en period från och med första veckan efter 
höstlovet fram till påsklovet.   
Utbildningschefen kan besluta om skolskjuts utöver gällande regler för enskild elev.  
För elev som söker skolskjuts utöver gällande regler ska ansökan göras för särskild 
omständighet. Dessa bägge blanketter finns att hämta på respektive skola samt på 
www.lessebo.se Skriv i ”SÖK-rutan” Ansökan om skolskjuts……., så hittar du 
blanketten där. Ansökan gäller för ett läsår i taget. 
För mer information gällande Lessebo kommuns skolskjutsregler se Riktlinjer för 
skolskjuts.  
 

Säkerhetsregler 
Vårdnadshavarna har ansvar för eleverna till dess de stiger på skolbussen vid angiven 
hållplats på morgonen samt efter det att de stigit av vid angiven hållplats på 
eftermiddagen. Resan till och från skolan betraktas som skoltid, därför gäller skolans 
allmänna ordningsregler. Chauffören ansvarar för eleven under tiden de 
transporteras till och från skolan. Genomgång av ordnings- och säkerhetsregler samt 
utrymningsövning anordnas för berörda elever. 
  

 

http://www.lanstrafikenkron.se/
http://www.lessebo.se/
http://www.lessebo.se/


Rutiner då skolbussen är försenad 

Skolskjutsentreprenören tar telefonkontakt med respektive familj om skolskjutsen är 
försenad. 
 
Åktider 
Vid varaktiga förändringar till åkschemat, så lämnas information skriftligen till 
skolskjutshandläggare via mejl eller post två veckor innan det nya schemat träder i 
kraft. Vid tillfälliga förändringar från elevens ordinarie åktider, kontaktas chauffören.  
 
Kompisåkning 
Kompisåkning innebär att en elev, vid enstaka tillfällen och i mån om plats, kan följa 
med en kamrat från skolan som åker skolskjuts. Avlämnande vårdnadshavare måste 
ha godkänt att deras barn får åka med i Lessebo kommuns skolskjutsfordon samt ha 
vetskap om sitt föräldraansvar i och med att eleven lämnar skolan. Mottagande 
vårdnadshavare, som också är skolskjutsförälder, måste vid varje tillfälle kontakta 
skolskjutschauffören per telefon eller via sms för att få besked om tillgänglig plats. 
Vid kompisåkning täcks såväl skolskjutsberättigade som icke skolskjutsberättigade 
elever som sitter med säkerhetsbälten i skolskjutsen av bussbolagets trafikförsäkring 
och kommunens olycksfallsförsäkring. 
 

Kompisåkning kan inte erbjudas elever som åker linjetrafik, där får eleven lösa en 
biljett enligt Länstrafikens regler. 
 
Skolskjuts vid växelvis boende 
Elever som har växelvis boende erbjuds skolskjuts till båda bostadsadresserna inom 
Lessebo kommun. Avståndsreglerna gäller för båda adresserna. En skriftlig begäran 
ifylls av vårdnadshavaren och skickas till kommunens skolskjutshandläggare. 
Blankett finns att hämta på respektive skola samt på kommunens hemsida. 
www.lessebo.se  Skriv i ”SÖK-rutan” Skolskjuts, så hittar du blanketten där. 
 
Skolskjuts för elev som flyttar 
Enligt Skollagens 10 kap. 28 §: 
 ”En elev som har tagits emot i en kommuns grundskola ett visst läsår har rätt att gå kvar 
hela läsåret, även om de förhållanden som låg till grund för mottagandet ändras under 
läsåret. 
Om det för eleven återstår endast en årskurs, har eleven också rätt att gå kvar sista 
årskursen.” 
 
Detta gäller när en elev flyttar under årskurs åtta eller under sommaren mellan årskurs åtta 
och nio.  
 
Elever med kortvariga funktionshinder 

Vid ansökningar om skolskjuts vid kortvariga funktionshinder ska en individuell 
bedömning kring behovet av skolskjuts göras. Om eleven på grund av 
funktionshinder har svårt att på egen hand ta sig till och från skolan gäller 
kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring (www.protectorforsakring.se). I 
situationer då elever drabbas av kortvariga funktionshinder och har behov av 
transport till och från skolan bör man som vårdnadshavare vända sig direkt till 
försäkringsbolaget för att få deras godkännande innan transport anordnas. Att först 
ordna transport för att sedan återkräva kostnaderna från försäkringsbolaget 
godkänns inte. Obs! En fråga som löses mellan vårdnadshavare och 
försäkringsbolag. 

http://www.lessebo.se/


Olycksfall 
 
Vårdnadshavare gör en skadeanmälan och skickar denna tillsammans med ett läkarintyg som 
intygar behov av skolskjuts till det försäkringsbolag som vi hänvisar till på vår hemsida 
www.lessebo.se/sidor/barn-och-utbildning/forsakringar.html  

 
        

Vid andra fall där skolskjutsbehov finns, särskilda skäl eller funktionsnedsättning då 
det inte är olycksfall exempelvis gipsad fot efter planerad operation, löses detta 
genom kontakt med skolskjutshandläggaren.  
 

 Ordningsregler 
• Eleverna ska vara vid hållplatsen i god tid. Skolskjutsen inväntar inte 

försenade barn. 
• På- och avstigning sker lugnt, när chauffören ger tecken. 
• Eleverna ska sitta still under färd och använda säkerhetsbälten. 
• Eleverna ska sitta kvar på sina platser tills bussen har stannat vid 

avstigningsstället.  
• Chaufförens tillsägelse måste åtlydas. Chauffören är skyldig att rapportera 

förseelse till rektor. 
• Elever som missköter sig kan tillfälligt avstängas från den ordinarie 

skolskjutsen. 
• Ersättningsanspråk kan komma att riktas mot den eller dem som orsakar 

skada på skolskjutsfordonet.  
 

Vid oförutsedd händelse 
Om skolskjutsarna av något skäl blir mycket fördröjda eller inte kan utföras, vid t.ex. 
naturkatastrof eller annan orsak gäller följande: 

• Lyssna på lokalnyheterna 
• Kontakta skolexpeditionen på elevens skola 
• Kontakta Lessebo kommuns växel 0478-125 00 
• Kontakta FlexBuss AB, växel 0481-548 00 

 

Skolskjutssamordnare 
Lessebo kommun och Länstrafiken Kronoberg, bussbolaget FlexBuss 
Skolskjutsplanering sköts av skolskjutshandläggaren 
Bussar avsedda för skolskjutsarna är utrustade med alkolås och säkerhetsbälten 
 

Skolskjutsplanering 
Skolskjutsfrågor besvaras av kommunens skolskjutshandläggare: 
Lisa Johansson 076-768 27 09  lisa.johansson2@lessebo.se 
 

 
Lessebo kommun Storgatan 78, 365 80 Lessebo 

Telefon växel 0478-125 00 Organisationsnummer 212000-0613 
info@lessebo.se. www.lessebo.se 
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