
Kallelse 2017-09-25

Kultur- och bildningsnämnden
Tid Plats
17:00-18:00 Hidinge Skola

Övriga
Maria Bäcklin, förvaltningschef
Anna Alkman, Utredningssekreterare

För att öka tillgängligheten vid kommunala arrangemang uppmanar Lekebergs kommun alla 
deltagare att undvika parfym-, rakvatten – och röklukt så att så många som möjligt ska kunna 

delta.
Inomhusmiljön i kommunens verksamhetslokaler ska, så långt det är möjligt, vara fri från starka 

dofter.

Ej tjänstgörande ersättare
Eva Bonnevier (C)
Pia Frohman (MP)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Gunilla Pihlblad (S)
Brian Jensen (S)

Beslutande ledamöter
Håkan Söderman (M), ordförande
Annica Zetterholm (C), vice ordförande
Anette Bergdahl (S), 2:e vice ordförande
Diana Olsén (C)
Jonas Hansen (KD)
Linnéa Hägglöf (M)
Michael Larsson (S)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)
Pernilla Marberg (SD)
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2 – Skolskjutsavtal med Region Örebro län 
(KUB 17-1055)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskolan och i
grundsärskolan som behöver det. Skälen kan vara färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Kommunen hade behov av 
upphandling av skolskjuts inför läsåret 2017/2018. Avtal tecknades med Länstrafiken, Region 
Örebro län för skolskjutsadministration som avsåg att göra det mindre sårbart för kommunen och 
få hjälp med upphandling, bättre underlag bl.a. genom tekniska hjälpmedel, tillgång till mer samlad 
kompetens och erfarenhet samt ge ökad service.

Vid genomförandet av de nya skolskjutsarna vid höstterminen 2017 framkom många frågor och 
synpunkter samt oro och kritik från vårdnadshavare. Ett intensivt arbete har sedan dess pågått för 
att hantera och förbättra situationen ur olika avseenden på kort- och lång sikt. Politiskt har beslut 
om förändringar och förtydliganden av skolskjutsreglerna tagits samt utifrån det begärts 
omförhandling av avtalet med Länstrafiken, Region Örebro län. 

Ekonomiavdelningen har gjort en översyn av skolskjutskostnaderna från 2012 och framåt och en 
beräkning av framtida kostnader i och med den nya upphandlingen som Region Örebro län 
genomfört åt Lekebergs kommun och som gäller från höstterminen 2017. En beräkning av 
kostnader vid ett genomförande av kultur- och bildningsnämndens beslut att frångå skolskjutsar i 
linjetrafik och återgå till skolskjuts för alla elever är också gjord. Kostnaderna som är framräknade 
är baserade på det idag gällande avtalet som Region Örebro län har upphandlat och information 
från Region Örebro län. Nämnas bör att kostnaden för skolskjutsentreprenaden är preliminär då 
den exakta produktionen för första perioden inte är sammanställd ännu. Kostnader som redovisas i 
detta dokument är enbart för bussentreprenaden och busskort för linjetrafik, inga kostnader för 
administration och planering ingår, inte heller extra kostnader för taxiresor för skolskjuts enligt 
”särskilda skäl”. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden beslutar att i omförhandlingen med Länstrafiken, Region Örebro län 
hävda 

-att en utfasning av avtalet om planering samt administration av skolskjutsar sker efter 
genomförd omplanering. 

-att Länstrafiken, Region Örebro län kvarstår i avtalet med Lindbergs Buss AB.

 

Kultur- och bildningsnämnden beslutar att

-vid tydliggörande av ev. behov av ökat antal fordon vid omplanering i relation till 
skolskjutreglerna göra en direktupphandling och parallellt påbörja en ny upphandling. 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Skolskjutsavtal med Region Örebro län
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 Överenskommelse om avveckling av planeringsavtal - Lekebergs kommun
 Avtal skolskjuts
 Protokoll för extra KUB nämnd 170803
 Protokollsutdrag Ändring av skolskjutsreglerna 170830
 Regler för skolskjuts i Lekebergs kommun
 Reviderade Regler för skolskjuts i Lekebergs kommun

Expedieras till

Kultur- och bildningsnämnden

Ekonomiavdelningen

Kommundirektör

Kommunstyrelsen
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Tjänsteskrivelse – 
Skolskjutsavtal med Region Örebro län

Ärendebeskrivning
Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskolan och i
grundsärskolan som behöver det. Skälen kan vara färdvägens längd, 
trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild 
omständighet. Kommunen hade behov av upphandling av skolskjuts inför läsåret 
2017/2018. Avtal tecknades med Länstrafiken, Region Örebro län för 
skolskjutsadministration som avsåg att göra det mindre sårbart för kommunen och få 
hjälp med upphandling, bättre underlag bl.a. genom tekniska hjälpmedel, tillgång till 
mer samlad kompetens och erfarenhet samt ge ökad service.

Vid genomförandet av de nya skolskjutsarna vid höstterminen 2017 framkom många 
frågor och synpunkter samt oro och kritik från vårdnadshavare. Ett intensivt arbete 
har sedan dess pågått för att hantera och förbättra situationen ur olika avseenden på 
kort- och lång sikt. Politiskt har beslut om förändringar och förtydliganden av 
skolskjutsreglerna tagits samt utifrån det begärts omförhandling av avtalet med 
Länstrafiken, Region Örebro län. 

Ekonomiavdelningen har gjort en översyn av skolskjutskostnaderna från 2012 och 
framåt och en beräkning av framtida kostnader i och med den nya upphandlingen 
som Region Örebro län genomfört åt Lekebergs kommun och som gäller från 
höstterminen 2017. En beräkning av kostnader vid ett genomförande av kultur- och 
bildningsnämndens beslut att frångå skolskjutsar i linjetrafik och återgå till skolskjuts 
för alla elever är också gjord. Kostnaderna som är framräknade är baserade på det 
idag gällande avtalet som Region Örebro län har upphandlat och information från 
Region Örebro län. Nämnas bör att kostnaden för skolskjutsentreprenaden är 
preliminär då den exakta produktionen för första perioden inte är sammanställd 
ännu. Kostnader som redovisas i detta dokument är enbart för bussentreprenaden 
och busskort för linjetrafik, inga kostnader för administration och planering ingår, 
inte heller extra kostnader för taxiresor för skolskjuts enligt ”särskilda skäl”. 

1 Bakgrund
Kommunen är skyldig enligt skollagen (2010:800) att anordna kostnadsfri skolskjuts 
om sådan behövs. Rätten gäller för elever i den kommunala grundskolan och 
grundsärskolan samt elever för elever i gymnasiesärskola med offentlig huvudman. 
Det kan handla om färdvägens längd, trafikförhållandena, en funktionsnedsättning 
hos eleven eller någon annan särskild omständighet. Alla dessa förutsättningar ska 
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prövas individuellt. Kommunen får organisera skolskjutsverksamheten utifrån de 
trafikförhållanden som finns. Skolskjuts behöver inte anordnas från bostadsadressen 
eller anpassas till varje elevs skoltider. 

Kommunen hade behov av upphandling av skolskjuts inför läsåret 2017/2018.

Regler för skolskjuts i Lekebergs kommun beslutades i Kultur- och bildningsnämnden 
2016.01.26 och ersatte de skolskjutsregler som antogs 2005.03.16 och reviderades 
2009.01.31.

Kultur- och bildningsnämnden beslutade 2016.01.26 att delegera till arbetsutskottet 
att fatta beslut om köp av tjänst avseende skolskjutsadministration efter inhämtande 
av kompletterande information. Tecknandet av avtalet för skolskjutsadministration 
med Länstrafiken, Region Örebro län avsåg att göra det mindre sårbart för 
kommunen och få hjälp med upphandling, bättre underlag bl.a. genom tekniska 
hjälpmedel, tillgång till mer samlad kompetens och erfarenhet samt ge ökad service.

Avtalet om köp av tjänst gällande skolskjutsadministration från Länstrafiken, Region 
Örebro län började gälla 2017.01.01. Avtalet gäller från 2017.01.01 - 2022.12.31 och 
kan sägas upp av endera part med 12 månaders uppsägningstid. Avtalet omfattar 
planering av skolskjuts, upphandling, daglig verksamhetskontakt med upphandlat 
trafikföretag och kontakter med skola, särskola samt föräldrar.

Vid formande av förfrågningsunderlag i samband med upphandlingen gav kommunen 
ex. lista med beviljade elever under det då pågående läsåret, kartor med de inritade 
skolskjutsturerna samt uppgift om budgetram på 6,5 miljoner. Upphandlingen 
resulterade i att Lindbergs buss fortsatt kör de specifika skolskjutsarna i Lekebergs 
kommun. Länstrafiken planerar elevernas skolskjuts i enlighet med kommunens 
skolskjutsregler. Förändringar i skolskjutsreglerna kan enligt avtalet genomföras per 
kalenderårsskifte och meddelas Länstrafiken senast 9 månader före 
skolskjutsreglerna träder i kraft.

Jurist hos Örebro kommun uttrycker att enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik så är 
det möjligt för kommunen att komma överens med den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten om att den ska upphandla skolskjuts för kommunens 
räkning. Bifogat utdrag ur lagen, 2 kap. 12 §.
Övriga uppgifter för den regionala kollektivtrafikmyndigheten
12 § Efter överenskommelse med landstinget eller en kommun i länet får den 
regionala kollektivtrafikmyndigheten upphandla persontransport- och 
samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna eller 
landstinget ska tillgodose samt samordna sådana transporttjänster
Upplägget med att Region Örebro län genomför upphandlingen bedöms vara i sin 
ordning.

De som uppfyller avståndsreglerna behöver inte ansöka om skolskjuts. Tilldelning av 
rätten till skolskjuts är ren verkställighet när det är helt klart att vissa elever ska ha 
skolskjuts enligt de regler som nämnden har beslutat. Kommunens 
skolskjutshandläggare har delegation att bedöma och besluta om skolskjuts i enskilda 
ärenden. Individuell prövning görs i det enskilda fallet och beslut skickas till 
vårdnadshavaren. Vid avslag på ansökan bifogas en besvärshänvisning om man vill 
överklaga det fattade beslutet till Förvaltningsrätten i Karlstad.
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Under andra halvan av juli månad 2017 tog alltfler vårdnadshavare kontakt med 
kommunen med frågor framförallt kring: 

 Långa restider för vissa elever. 
 Antalet byten under resvägen.
 Flera elever hade inte ha fått skriftlig information.
 Behovet av att svara upp på den situation som uppkommit och vikten av att 

vårdnadshavare får svar på sina funderingar.
 Tolkning och tillämpningen av kommunens skolskjutsregler.
 Skolskjutsreglerna i relation till de elever som har blivit planerade att åka 

linjetrafik. 

Samtal och möten har sedan dess kontinuerligt förts mellan kommunen och 
Länstrafiken, Region Örebro län.

I nuläget ligger inga skolskjutsansökningar av akut karaktär i kö hos kommunen. Dock 
kvarstår problem med att flera av de ca.60 ansökningarna från perioden juli-mitten 
av september som beviljats skolskjuts pga. trafikförhållanden ännu inte fått en 
verkställd planering. Kommunen försöker främst lösa det med självskjuts mot 
ersättning och extrabuss. Inkommande samtal till kommunen har senaste veckorna 
legat i snitt på 2-5 per dag. 

Torsdagen den 3 augusti hade kultur- och bildningsnämnden ett extrainsatt 
sammanträde med anledning av skolskjutsarna och extra resurser har sedan dess 
satts in för att arbeta med skolskjutsfrågan.

Måndagen den 21 augusti hade arbetsutskottet för kultur- och bildningsnämnden 
möte där även en tjänsteperson från Länstrafiken, Region Örebro län var med. 
Diskussioner fördes bland annat om den rådande skolskjutssituationen, det pågående 
arbetet, tolkningar av skolskjutsreglerna och konsekvenser vid eventuella 
förändringar. Fortsatta samtal fördes utifrån detta i partigrupperna inför nämndens 
sammanträde den 30 augusti.

Bussarna i linjetrafik omfattas av trafikförordningen (1998:1276) där det anges att 
om det inte finns någon sittplats med bilbälte tillgänglig, är det tillåtet att stå i bussen 
om bussen är godkänd för ståplatser. Länstrafiken, Region Örebro län verkar för att i 
linjetrafiken inte ha några passagerare stående, men kan inte garantera vid varje 
enskild transport att det inte förekommer. De anger också att de inte kan garantera 
att anslutningsbussar inväntar varandra vid byten och hänvisar till trafikmognad hos 
individen vad gäller ansvar. 

Onsdagen den 30 augusti beslutades enhälligt vid kultur- och bildnings 
nämndsammanträde om ett antal förändringar och förtydliganden i 
skolskjutsreglerna som prioriterar elevernas säkerhet och som bland annat innebär 
att eleverna enbart ska åka skolskjuts och inte linjetrafik, då det till exempel inte kan 
garanteras sittplats med bälte till alla.  Efter kultur- och bildningsnämndens 
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sammanträde begärde Lekebergs kommun omförhandling av avtalet om planering 
samt administration av skolskjutsar med Länstrafiken, Region Örebro län. 

Tjänstepersoner från Lekebergs kommun och Länstrafiken, Region Örebro län har 
mötts kring omförhandlingen veckovis sedan nämndsammanträdet och diskuterat 
tolkning av de förändrade och förtydligade skolskjutsreglerna och konsekvenser 
juridiskt, ekonomiskt och praktiskt utifrån det. Vid mötet i vecka 38 medverkade även 
politiker från båda parter. Länstrafiken presenterade då ett förslag på 
överenskommelse om avveckling av avtalet om planering samt administration av 
skolskjutsar. 

2 Analys
Utifrån omförhandlingarnas diskussioner föreslår Länstrafiken, Region Örebro län en 
överenskommelse om avveckling av det ingångna avtalet. Avvecklingsplanens förslag 
delges nedan med konsekvensbeskrivningar.

Överenskommelse om avveckling av "Avtal om planering samt administration av 
skolskjutsar samt särskoleskjutsar i Lekebergs kommun”

2. Plan för avveckling

a. 

”Region Örebro län genomför och ansvarar för en omplanering av Lekeberg 
kommuns skolskjutsar utifrån kommunens nya ”Regler för skolskjuts i Lekebergs 
kommun” med diarienummer KUB 17-966 och datum 2017-08-30. Uppdraget att 
omplanera kommer att tilldelas en av Region Örebro län finansierad konsult med 
erfarenhet och kompetens kring skolskjutsplanering. Omplaneringen genomförs så 
att ny trafikstart av Lekebergs kommuns skolskjutsar kan ske per 2017-11-06 (efter 
höstlovet).”

Konsekvensbeskrivning 

Behovet av en hel omplanering är mycket angelägen utifrån de stora brister som nu 
råder, såsom att det inte kan garanteras att det finns sittplatser med bälte för alla 
elever, flera bussbyten samt långa res- och väntetider. 

Tillförande av god erfarenhet och kompetens är därför extra värdefull och viktig. God 
lokalkännedom av kommunen och utifrån det behov av ett mycket nära samarbete 
blir dock avgörande för kvaliteten i arbetet och därför är det ett bekymmer att 
konsulten fysiskt finns i Skåne, vilket i så fall måste lösas med medverkan på plats. 
Igångsättande av ny planering i november är en mycket viktig åtgärd med anledning 
av rådande situation för många, samt att höstmörkret gör sig gällande. Däremot är 
en stor farhåga om kvaliteten blir tillräcklig hög i omplaneringens alla delar med den 
knappa tiden. Extra resurser måste tillsättas hos alla parter för att göra det möjligt 
och här finns bl.a. svårigheter i att tillgå bemanning.
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b. 

”Vid genomförandet av omplaneringen ska Lekebergs kommun ha en tydligt utsedd 
kontaktperson som Region Örebro län samt inhyrd konsult för uppdraget kan arbeta 
tillsammans med. I detta avseende behöver kommunens kontaktperson bl.a. ansvara 
förtolkningen av Lekeberg kommuns regelverk samt bedömning av trafiksäkerheten 
etc.”

Konsekvensbeskrivning

Detta kräver mycket god kompetens inom området, god lokalkännedom och behov 
av samordning av kontakter samt välfungerande kommunikationsflöden internt, 
vilket i sin tur kräver en kombination av personer bland kommunens tjänstepersoner. 
Det kräver resurser och tid, vilket det råder brist på.

c. 

”Region Örebro län överlåter upphandlat avtal med Lindbergs Buss AB 
(org.nr. 556721-4530) för utförande av skolskjutsarna (Region Örebro läns 
avtalsnummer 16RS5949) till Lekebergs kommun enligt avtalets punkt 14.4 per 2017-
11-06.”

Konsekvensbeskrivning

Enligt jurist hos Region Örebro län - 

(uppmärksammas bör att juristen i sin roll som anställd för Region Örebro län inte har 
någon form av ansvarsförsäkring för juridisk rådgivning till andra myndigheter)

Risken för att överlåta avtalet är att avtalsöverlåtelsen skulle kunna ses som en 
väsentlig förändring av avtalet, vilket i grunden innebär att avtalet kan 
ogiltigförklaras av en domstol, om någon klagar.  Risken för det torde dock var liten, 
eftersom det finns en överlåtelseklausul i avtalet och för att det är rimligt att 
myndigheter överlåter avtal sinsemellan när ansvaret för att utföra ett särskilt 
uppdrag övergår från en myndighet till en annan. Det finns ingen domstolspraxis som 
uttryckligen fastslår att det är tillåtet, men min bedömning är att det i detta fall inte 
rör sig om en väsentlig förändring. 

Enligt jurist hos Örebro kommun - 

Frågan är komplicerad och har diskuterats livligt sedan de nya 
upphandlingsdirektiven kom. De reglerar nämligen partsbyte på leverantörssidan 
men inte på beställarsidan. Huvudregeln är att upphandlande myndigheter ska 
upphandla köp av tjänster och varor enligt LOU eller LUF men det finns jurister som 
menar att partsbyte på myndighetssidan bör vara tillåtet under vissa förutsättningar. 
Konkurrensverket har ansett det vara oklart i vilken mån EU-domstolens uttalanden i 
Pressetext-målet (angående leverantörsbyte) även är tillämpligt vid partsbyte på 
beställarsidan. Argument finns också för att ändamålsenliga skäl finns för att en 
verksamhetsövergång från en myndighet till en annan inom ett och samma 
rättssubjekt bör kunna motivera överlåtelse av gällande avtal, och att det avgörande 
bör vara att avtalets omfattning inte utökas, att avtalsvillkoren inte väsentligen 
förändras och att förfarandet inte framstår som ett sätt att kringgå 
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upphandlingsbestämmelserna... Transparens är viktigt i sammanhanget... 

d. 

”Förhandling med Lindbergs buss och/eller annan hantering utifrån behov av 
tillkommande fordon utifrån Lekebergs kommuns nya regelverk per 2017-08-30 samt 
utifrån enligt ovan genomförd omplanering ansvarar Lekebergs kommun för fullt ut 
för.”

Konsekvensbeskrivning 

Enligt jurist hos Region Örebro län -

(uppmärksammas bör att juristen i sin roll som anställd för Region Örebro län inte har 
någon form av ansvarsförsäkring för juridisk rådgivning till andra myndigheter)

Beträffande förhandlingar med Lindbergs buss är det klart i avtalet att uppdraget 
innebär trafik med ett fastslaget antal fordon. Det är därmed den avtalade mängden 
fordon som är föremål för upphandlingen och det rör sig inte om uppdraget att 
tillgodose Lekebergs kommuns totala behov av skolskjuts. Detta faktum har 
definierats tydligt i avtalet. 

Under punkten 5.1.2 Tillämpning av ersättningsmodellen stadgas att Beställaren inför 
varje läsårsskifte kan förändra antalet fordon som uppdraget omfattar till följd av 
bland annat "politiska ambitioner". Utifrån den klausulen skulle det därmed inför ett 
lässårsskifte vara möjligt att öka fordonsantalet i uppdraget för att tillgodose det 
politiska beslutet att inga skolbarn ska åka linjetrafik. Förändringar avseende 
fordonsantal måste dock annonseras till upphandlad leverantör 6 månader i förväg, 
innebärandes att det i förevarande fall skulle kunna bli avtalsrättsligt möjligt först 
inför nästa läsårsstart (augusti 2018).   

Avtalet innehåller även en begränsning om att trafikvolymen får förändras med 
maximalt 30 % under avtalstiden, så förändringar överstigande den volymen är inte 
tillåtet inom ramen för avtalet. 

Huruvida en förändringsklausul är upphandlingsrättsligt tillåten är dock inte enbart 
beroende på avtalet. För att en ändringsklausul ska vara tillåten att tillämpa i 
förhållande till LOU måste den vara formulerad på ett klart, precist och entydigt sätt. 
Ändringen av avtalet måste också ske på ett sätt som inte leder till att avtalet 
väsentligen förändras och i övrigt med beaktande av principerna om öppenhet och 
likabehandling. Dessutom får en ändringsklausul inte vara så omfattande att den i 
praktiken ändrar föremålet för kontraktet eller ändrar dess karaktär. I de fallen borde 
ändringen upphandlas som ett separat uppdrag.

Min bedömning i detta fall är att det är möjligt att argumentera för att förändringen 
är tillåten inom ramen för befintligt kontrakt, om den sker augusti 2018 och i övrigt 
helt i enlighet med avtalet och inte överstiger 30 % av upphandlad trafikvolym. En 
utökning av fordon per exempelvis november 2017 har inte stöd i avtalet och måste 
därmed ses i ljuset av LOU:s regler om avtalsförändringar.
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LOU stadgar att volymökningar är tillåtna om det rör sig om mindre än 10 % av 
avtalsvärdet (LOU 17:9). Såvitt jag förstått ärendet skulle fordonsvolymen behöva 
utökas mer än så för att tillgodose behovet.

Det finns vidare en möjlighet att göra kompletterande beställningar om beställningen 
inte ökar värdet av kontraktet med mer än 50 % (LOU 17:11). Det är då en 
förutsättning att beställningen blivit nödvändig och att leverantören inte kan bytas. I 
förevarande fall skulle jag ha svårt att argumentera för att beställningen blivit 
nödvändig, eftersom det är den upphandlande myndighetens interna politiska beslut 
som ändrat förutsättningen för uppdraget och förändringen helt beror på den 
upphandlande myndigheten, i LOU:s ögon. Dessutom vore det möjligt att upphandla 
en annan leverantör avseende den aktuella trafiken. 

Sammantaget är min bedömning att det inte är möjligt att utöka mängden fordon i 
upphandlat kontrakt innan augusti 2018 med mer än 10 % utan ett väsentligt 
risktagande med hänsyn till LOU. Jag processar många trafikupphandlingar i domstol. 
Det är en överprövningsbenägen bransch och de flesta företagen har advokater som 
bevakar avtal och upphandlingar, så det finns en klar risk för att ändringar av avtalet 
skulle uppmärksammas, särskilt med beaktande av den massmediala 
uppmärksamheten i ärendet. 

En väsentlig avtalsförändring är att betrakta som en otillåten direktupphandling. Det 
innebär följaktligen att en leverantör kan ansöka om att avtalet ska ogiltigförklaras, i 
sin helhet. I samband med ansökan kan leverantören begära att avtalet stoppas 
intermistiskt under domstolsprocessen. Risken för att domstolen skulle intermistiskt 
besluta om att avtalet inte får fullföljas under processen är liten, men finns. Om 
avtalet sedermera skulle ogiltigförklaras (efter en process på upp till ett år) skulle det 
innebära att Lekebergs kommun står utan giltigt avtal. Det finns möjlighet att begära 
att ett avtal ska bestå trots att det är otillåtet enligt LOU, om det rör ett mycket 
viktigt samhällsintresse. Skolskjuts är inte ett sådant samhällsintresse, enligt 
rättspraxis. 

Om avtalet ogiltigförklaras finns risk för skadestånd från de aktörer på marknaden 
som kunnat vara med om upphandlingen konkurrensutsatts. Det finns även risk för 
skadestånd från Lindbergs buss, beroende på om bolaget varit i god tro eller inte. 
Slutligen kan det bli fråga om upphandlingsskadeavgift från konkurrensverket om upp 
till 10 % av avtalsvärdet (maximalt 10 miljoner kronor).

Sammantaget kan jag inte rekommendera att avtalet ändras med Lindbergs buss 
överstigande 10 %. Region Örebro län har en pågående process där fem taxifordon 
togs bort från ett upphandlande uppdrag omfattande 25 fordon. I det fallet fanns 
många förmildrande omständigheter, men förvaltningsrätten har ändå 
ogiltigförklarat hela avtalet (vi har överklagat och är i kammarrätten nu, men det 
finns en stor risk för att vi förlorar även där). Bedömd skada i det fallet är åtskilliga 
miljoner. 

Det vore däremot möjligt att upphandla en ny leverantör avseende extratrafiken, 
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utan risk för skadestånd eller ogiltighet. Det är dock tveksamt om en sådan 
upphandling skulle kunna ha trafik på plats innan augusti 2018 (vilket är när trafiken 
skulle kunna utökas enligt avtalet). Den särskilda brådskan i detta fall är inte 
beroende på externa faktorer.

Själva överlåtelsen av avtalet är därmed förhållandevis riskfri. Avtalsförändringar 
innan augusti 2018 innebär dock väsentliga risker, både ekonomiskt och vad gäller 
själva trafiken.

e. 

”Fr.o.m. den 2017-11-06 övertar Lekebergs kommun ensamt det fulla ansvaret för 
skolskjutsarnas planering, administration samt utförande.”

Konsekvensbeskrivning

Detta kräver, liksom i punkt B, mycket god kompetens, då skolskjutsarbetet är 
omfattande och komplext och där god lokalkännedom behövs. För att hantera det, 
och för att göra det mindre sårbart i organisationen, är behoven att en kombination 
av kommunens tjänstepersoner är insatta i arbetet samt att inköp av ett IT-system 
(ex. Optiplan) görs.

Det i sin tur kräver resurser, tid och bemanning, vilket det råder brist på.

Den ekonomiska analysen visar att mellan åren 2012 och 2016, när det föregående 
avtalet med Lindbergs buss och Nora buss gällde, har budget för skolskjutsar varit i 
snitt 6,3 mkr på helårsbasis, kostnaderna har i snitt varit 6,7 mkr på helårsbasis vilket 
ger en avvikelse i snitt på helårsbasis på -0,4 mkr. Detta innebär att underskottet 
vissa år har varit högre än detta och vissa år lägre. 

Med det nya avtalet med Länstrafiken, Region Örebro län som gäller ifrån 
höstterminen 2017 beräknas den totala årskostnaden för skolskjutsar bli 7,2 mkr.    
6,6 mkr för bussentreprenaden och 0,6 mkr för busskort i linjetrafik. Budgeten för 
2017 uppgår till 6,5 mkr. 

Vid ett genomförande av kultur- och bildningsnämndens beslut att frångå 
skolskjutsar i linjetrafik och återgå till skolskjuts för alla elever har Länstrafiken, 
Region Örebro län lämnat en högst teoretisk och osäker prisuppgift på minst 3,4 mkr 
ytterligare utöver befintlig kostnad.

Detta behöver också ställas i relation till budgetförutsättningarna för 2018 som inte 
ger uppräkning för ett ökat barn- och elevantal.

3 Slutsats
En total omplanering av nuvarande skolskjutsar är mycket angelägen att den snarast 
sker. Det kräver extra resurser, god kompetens och ett mycket nära och fokuserat 
samarbete för att forma den med god kvalité, så att inte nya stora brister uppstår. 
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Överlåtande av avtalet med Lindbergs buss från Länstrafiken, Region Örebro län till 
Lekebergs kommun bedöms av jurist inom Region Örebro län som förhållandevis 
riskfritt. Det är inte lagreglerat myndigheter emellan och skrivning finns om detta i 
avtalet. Jurist inom Örebro kommun gör här en bedömning som ger en mer komplex 
bild och som medför tveksamhet till överlåtandet.

Kultur- och bildningsnämndens beslut om ett antal förändringar och förtydliganden i 
skolskjutsreglerna som bland annat innebär att alla elever ska garanteras sittplats 
med bälte medför enligt Länstrafiken att eleverna inte kan åka linjetrafik. De 137 
eleverna (uppgift 2017.08.18) som helt eller delvis omfattas måste omplaneras till 
skolskjutsar. Det i sin tur innebär behov av ytterligare fordon. Att utöka omfattningen 
av ingånget avtal med Lindbergs buss bedöms av jurist som mycket problematiskt, då 
det dels kan medföra stora merkostnader vid rättsprocess samt att hela avtalet kan 
ogiltigförklaras, vilket skulle innebära att kommunen står utan skolskjutsar. 
Nuvarande trafikavtal (med Lindbergs buss) tillåter inte större ”volymförändringar” 
än +/- 10% per läsår eller som mest +/- 30% under avtalsperioden. 

Att öka antalet fordon genom att parallellt genomföra en otillåten direktupphandling 
och en ny upphandling, skulle medföra ev. rättsprocess för extratrafiken. Branschen 
är mycket aktiv vad gäller överprövningar och media har skapat stor uppmärksamhet 
i frågan, vilket medför en extra risk som kan innebära rättsprocess på omkring 1½ år 
och skadestånd på miljonbelopp. 

Upphandlingen som Länstrafiken, Region Örebro län gjort innebär en avvikelse på 0,7 
mkr mot kommunens budget på 6,5 mkr. Om Kultur- och bildningsnämnden 
genomför sitt beslut att frångå skolskjutsar i linjetrafik och återgå till skolskjuts för 
alla elever blir det enligt Länstrafiken, Region Örebro läns preliminära uppgifter 
istället en avvikelse med minst 3,5 mkr. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden beslutar att i omförhandlingen med Länstrafiken, 
Region Örebro län hävda 

- att en utfasning av avtalet om planering samt administration av skolskjutsar 
sker efter genomförd omplanering. 

- att Länstrafiken, Region Örebro län kvarstår i avtalet med Lindbergs Buss AB.

Kultur- och bildningsnämnden beslutar att

- vid tydliggörande av ev. behov av ökat antal fordon vid omplanering i relation 
till skolskjutreglerna göra en direktupphandling och parallellt påbörja en ny 
upphandling.  
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LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Martin Willén Jan-Åke Stolt Karlsson 
Förvaltningschef Kommundirektör Verksamhetsutvecklare

Anna Bilock Sandra Magnusson                              
Ekonomichef Förvaltningsekonom
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Postadress 

Region Örebro län 

Regionkansliet 

Box 1613, 701 16 Örebro 

E-post: regionen@regionorebrolan.se 

 

Besöksadress 

Eklundavägen 1, Örebro 

Tel: 019-602 70 00 

Fax: 019-602 70 08 

Organisationsnummer: 232100-0164 

 

Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning 

Regional Utveckling/Länstrafiken, Thony Lundberg 

Telefon: 019-602 39 65, thony.lundberg@lanstrafiken.se 

2017-09-19 Överenskommelse 

Dnr: 16RS3159-3 

Överenskommelse om avveckling av  
"Avtal om planering samt administration av 
skolskjutsar samt särskoleskjutsar i 
Lekebergs kommun” 

1. Parterna, Region Örebro län (232100-0164) samt Lekebergs kommun 

(212000-2981), är överens om en avveckling av tecknat ”avtal om planering 

samt administration av skolskjutsar samt särskoleskjutsar i Lekebergs 

kommun”. 

Nedan överenskommelsen träffad den 2017-09-19. 

 

2. Plan för avveckling 

a. Region Örebro län genomför och ansvarar för en omplanering av 

Lekeberg kommuns skolskjutsar utifrån kommunens nya ”Regler för 

skolskjuts i Lekebergs kommun” med diarienummer KUB 17-966 

och datum 2017-08-30. Uppdraget att omplanera kommer att tilldelas 

en av Region Örebro län finansierad konsult med erfarenhet och 

kompetens kring skolskjutsplanering. 

Omplaneringen genomförs så att ny trafikstart av Lekebergs 

kommuns skolskjutsar kan ske per 2017-11-06 (efter höstlovet). 

b. Vid genomförandet av omplaneringen ska Lekebergs kommun ha en 

tydligt utsedd kontaktperson som Region Örebro län samt inhyrd 

konsult för uppdraget kan arbeta tillsammans med. I detta avseende 

behöver kommunens kontakperson bl.a ansvara för tolkningen av 

Lekeberg kommuns regelverk samt bedömning av trafiksäkerheten 

etc. 

c. Region Örebro län överlåter upphandlat avtal med Lindbergs Buss 

AB (org.nr. 556721-4530) för utförande av skolskjutsarna (Region 

Örebro läns avtalsnummer 16RS5949) till Lekebergs kommun enligt 

avtalets punkt 14.4 per 2017-11-06. 

d. Förhandling med Lindbergs buss och/eller annan hantering utifrån 

behov av tillkommande fordon utifrån Lekebergs kommuns nya 
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regelverk per 2017-08-30 samt utifrån enligt ovan genomförd 

omplanering ansvarar Lekebergs kommun för fullt ut för. 

e. Fr.o.m den 2017-11-06 övertar Lekebergs kommun ensamt det fulla 

ansvaret för skolskjutsarnas planering, administration samt utförande.  

 

3. Avtal om planering samt administration av skolskjutsar samt särskoleskjutsar 

i Lekebergs kommun (signerat den 26 maj 2016 av Maria Bäcklin, Lekebergs 

kommun samt den 20 juni 2016 av Petter Arneback, Region Örebro 

län/Länstrafiken) upphör att gälla den 2017-11-05 under förutsättning att 

punkterna 2a, 2b samt 2c genomförts.  

Region Örebro läns åtaganden i enlighet med ”Avtal om planering samt 

administration av skolskjutsar samt särskoleskjutsar i Lekebergs kommun” 

anses därmed avslutad. 

 

4. Denna överenskommelse har upprättats i två exemplar varav parterna har 

tagit var sitt. 

 

 

För Lekebergs kommun    För Region Örebro län 

 

2017-     -        .            2017-     -        .    

 

 

 

Håkan Söderman    Mats Gunnarsson 

Ordförande      Ordförande 

Kultur- och bildningsnämnden   Nämnden för Samhällsbyggnad 
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Protokoll 2017-08-03

Kultur- och bildningsnämnden
Tid Plats
14:30-16:30 Träffen (Lindens samligssal)  

Övriga
Maria Bäcklin (förvaltningschef)
Anna Alkman (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §§52-53

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Michael Larsson

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Alkman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
Jonas Hansen (KD)
Linnéa Hägglöf (M)
Michael Larsson (S)
Pia Frohman (MP)  ersätter Ing-Britt Fransson-Karlsson 
(S)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)  ersätter Diana Olsén 
(C)
Pernilla Marberg (SD)
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Protokoll 2017-08-03

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-08-03

Datum för överklagan 2017-08-04 till och med 2017-08-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Alkman
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Protokoll 2017-08-03

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§52 Val av justerare
§53 Information gällande skolskjutsar
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§52- Val av justerare
Beslut

Kultur- och bildningsnämnden utser Michael Larsson (S) till justerare och tiden fastställs till 
13:00 den 4 augusti på kommunhuset i Fjugesta.

Paragrafen är justerad

Sida 4 av 7Sida 26 av 55



Protokoll 2017-08-03

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§53- Information gällande skolskjutsar
Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämndens behandling av ärendet
Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar på att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att

1. Utreda konsekvenserna av dessa tolkningar av reglerna

 Den totala resan ska vara 1h total tid, överenskommelse kan ske med vårdnadshavare om 
längre tid.

 Tid från det att eleven stigit på bussen, tills dess eleven stiger av vid slutdestination för den 
totala resan (alltså inte bara del av resa inför byte av buss)

 Transportören ansvarar för eleverna under resa och byten  (Vad händer vid olika 
transportörer?)

 Normalt 1 byte, fler kan förekomma om överenskommelse sker med vårdnadshavare.
 Grunden är att de av nämnden 26/1 2016 beslutade reglerna ska gälla oavsett transportsätt.
 Lekebergs kommun bedömmer/beviljar dispenser
 8min för att gå från centrum av Mullhyttan till skolan och förbereda sig för lektion, kan inte 

anses acceptabelt.
 Ansvar för eleverna; Från hemmet tills det att eleven stigit på bussen: Vårdnadshavare, 

Under "resa" inklusive vid byten: Transportören, När eleven stigit av bussen efter avslutad 
resa vid skolan: Lekebergs kommun.

2.  Redovisa konsekvenserna utifrån följande alternativ;

1. För årskurserna 7-9 kan linjetrafik vara ett alternativ till separat skolbuss. För andra årskurser 
kan även detta förekomma efter särskild överenskommelse.

2. För årskurserna 4-9 kan linjetrafik vara ett alternativ till separat skolbuss. För andra årskurser 
kan även detta förekomma efter särskild överenskommelse.

3. För samtliga årskurser inklusive förskoleklass kan linjetrafik vara ett alternativ till separat 
skolbuss. För andra årskurser kan även detta förekomma efter särskild överenskommelse.

3. Göra en uppföljning efter höstterminen för att utvärdera hur skolskjutsarna har fungerat

4. Skyndsamt återkoppla till nämnden med svar och konsekvensbeskrivning utifrån 
ovanstående punkter.

 

Pernilla Marberg (SD) yrkar på att skolskjutsen alltid ska ske med fokus på trygghet och 
säkerhet för eleverna.
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Protokoll 2017-08-03

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Kultur- och bildningsnämnden godkänner Håkan Söderman (M) och Pernilla Marberg (SD) 
yrkanden

Beslut

Kultur- och bildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att

1. Utreda konsekvenserna av dessa tolkningar av reglerna

 Den totala resan ska vara 1h total tid, överenskommelse kan ske med vårdnadshavare om 
längre tid.

 Tid från det att eleven stigit på bussen, tills dess eleven stiger av vid slutdestination för den 
totala resan (alltså inte bara del av resa inför byte av buss)

 Transportören ansvarar för eleverna under resa och byten  (Vad händer vid olika 
transportörer?)

 Normalt 1 byte, fler kan förekomma om överenskommelse sker med vårdnadshavare.
 Grunden är att de av nämnden 26/1 2016 beslutade reglerna ska gälla oavsett transportsätt.
 Lekebergs kommun bedömmer/beviljar dispenser
 8min för att gå från centrum av Mullhyttan till skolan och förbereda sig för lektion, kan inte 

anses acceptabelt.
 Ansvar för eleverna; Från hemmet tills det att eleven stigit på bussen: Vårdnadshavare, 

Under "resa" inklusive vid byten: Transportören, När eleven stigit av bussen efter avslutad 
resa vid skolan: Lekebergs kommun.

2.  Redovisa konsekvenserna utifrån följande alternativ;

1. För årskurserna 7-9 kan linjetrafik vara ett alternativ till separat skolbuss. För andra årskurser 
kan även detta förekomma efter särskild överenskommelse.

2. För årskurserna 4-9 kan linjetrafik vara ett alternativ till separat skolbuss. För andra årskurser 
kan även detta förekomma efter särskild överenskommelse.

3. För samtliga årskurser inklusive förskoleklass kan linjetrafik vara ett alternativ till separat 
skolbuss. För andra årskurser kan även detta förekomma efter särskild överenskommelse.

3. Göra en uppföljning efter höstterminen för att utvärdera hur skolskjutsarna har fungerat

4. Skyndsamt återkoppla till nämnden med svar och konsekvensbeskrivning utifrån 
ovanstående punkter.

5. Fokus alltid ska vara på trygghet och säkerhet för eleverna.

Expedieras till

Förvaltningschefen för kultur- och bildningsförvaltningen

Skolskjutshandläggare
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Beslutsunderlag
 Regler för skolskjuts i Lekebergs kommun - (47784)
 Avtal skolskjuts - (47785)

Paragrafen är justerad
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LEKEBERGS
KOMMUN

Protokoll 2017-08-30

Kultur- och bildningsnämnden
Tid
08:00-16:30

Plats
Multen

Beslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
Diana Olsén (C)
Jonas Hansen(KD)
Pernilla Marberg (SD)
Eva Bonnevier (C) ersätter Annica Zetterholm (C) (vice
ordförande)
Pia Frohman (MP) ersätter Linnea Hägglöf (M)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)

Övriga
Maria Bäcklin (förvaltningschef)
Anna Alkman (Utredningssekreterare)

Ej tjänstgörande ersättare

Protokollet innehåller paragraferna §55

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Håkan Söderman

Anette Bergdahl

A aAlkman

g
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Protokoll 2017-08-30

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum

Datum för överklagan

Kultur- och bildningsnämnden

2017-08-30

2017-08-30 till och med 2017-09-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta

Underskrift/anslaget av

Anna Alkman

Justerare signatur
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Protokoll 2017-08-30

Ärendelista
§55 Information gällande skolskjuts

Justerare signatur Utdragsbestyrande
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LEKEBERGS
KOMMUN

Protokoll 2017-08-30

§55- Information gällande skolskjuts

Förslag till beslut

Ärendets behandling på nämnden

Yrkanden

Lekebergsalliansen yrkar på att

l. förändringar i skolskjutsreglema görs enligt följande;

Sida 4 -

Elever i grundskola, särskola och gymnasiesärskola som går i den skolenhet där kommunen
har placerat dem har rätt till skolskjuts om avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och
skola minst är:

Avståndet avser lämpligaste väg för eleven att gå eller cykla, (från gamla reglerna)

Sida 5 -

Ett beslut om beviljande av skolskjuts vid växelvis boende kan innebära problem att verkställa
om det till exempel saknas skolskjuts på sträckan eller att ordinarie skolskjuts är fullbelagd.
Det är rimligt att kommunen ges skälig tid att planera skolskjutsen. Om skolskjuts salmas^å
sträckan kan det bli alctuellt att eleven far ett busskort for att åka skolskjuts genom ordinarie
linjetrafik. elever i årskurs O 3, eller vid annan ålder efter särskild prövning, kan erbjudas
taxi alternativt ersättning för självskjutsning. Restiderna kan också bli längre än vad
kommunens restidsregler för skolskjuts anger vid växelvis boende.

Sida 6 -

Chauffören har ansvar för eleven under bussfärden från det att eleven går på bussen, tills dess
att eleven går av vid skolan.

Sida 7 -

Tidplaner och färdväg ska anordnas så att kraven po trygghet och trafiksäkerhet för eleverna
alltid är i fokus och tillgodoses.

Sida 7 -

Normalt ska dessa tider gälla, men om något oplanerat inträffar kan undantag ske. Dessa tider
gäller oavsett transportmedel.

Justerare signatur Utdragsbestyrande
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Protokoll 2017-08-30

Sida 7 -

Busskort

Elever i årskurserna 7 9 som uppfyller la-uven for ratt till skolskjuts ska i största möjligfrflftån
ålca skolskjuts med Länstrafikens linjeb-afik. Eleven får då ett grundskolebusskort som gäller
hela läsåret. Eleven ska slcriva sin namnteclming på baksidan av kortet.

Kortet ska visas upp framför kortläsaren vid varje resa. Ett giltighetsbevis ska kunna visas upp
vid färd. På giltighetsbeviset ska namn, födelseår, skola samt busskortets kortnummer framgår
Elever som går i årskurs 7 8 ska behålla sina busskort till nästkommande läsår då korten
laddas med ny "läsårsbiljctt". Elever som går i åk 9 kan kassera sina kort efter läsårets slut.

Borttappat eller skadat kort anmäls till skolskjutsansvurig. Är kortet helt, men ändå inte
fungerar tas ingen avgift ut. Vid borttappat eller skadat kort erlägga en avgift på 200 lcronor
som betalas kontant i samband med utkvittering av nytt kort.

Om elev fl>rttar från kommunen, byter skola eller om behov av skolskjuts upphör under läséfet
ska busskortet och giltighetsbevis återlämnas till skolskjutsansvwig7

Sida 7 -

Alla bussar ska enligt avtal vara försedda med säkerhetsbälten till samtliga elever samt alltid
räcka till utifrån aktuellt antal passagerare.

Sida 8 -

Kompis

Lekebergs kommun tar ansvar för de elever som är skolskjutsberättigade då de åker "tur"
enligt erhållet skolskjusbeslut. Om en kompis önskar åka med är det upp till entreprenör att
avgöra om det går bra eller inte.

Under förutsättning att det finns plats i bussen får elev åka med kompis hem, men då på
vårdnadshavarens ansvar. Intyg från vårdnadshavare som bekräftar vem eleven ska åka
hem till och var eleven skall kliva av skall finnas och överlämnas till chaufför.

2. Förvaltningen får i uppdrag att idag påkalla omförhandling av avtal mellan Lekebergs
kommun och Region Örebro län, gällande planering samt administration av skolskjutsar samt
särskoleskjutsar i Lekebergs kommun. Utifrån vad som står i punkt 12 med hänvisning till
väsentligt förändrade förutsättningar.

3. protokollet skall omedelbart justeras

Justeraresig atur

^
Utdragsbestyrande

Sida 5 av 8
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Proposotionsordning

Ordförande frågar om nämnden kan bifalla Lekebergsalliansen förslag till beslut och finner att
förslaget bifalls.

Beslut

l. Lekebergs kommuns skulskjutsregler ändras enligt följande;

Sida 4 -

Elever i grundskola, särskola och gymnasiesärskola som går i den skolenhet där kommunen
har placerat dem har rätt till skolskjuts om avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och
skola minst är:

Avståndet avser lämpligaste väg för eleven att gå eller cykla, (från gamla reglerna)

Sida 5 -

Ett beslut om beviljande av skolskjuts vid växelvis boende kan innebära problem att verkställa
om det till exempel saknas skolskjuts på sträckan eller att ordinarie skolskjuts är fullbelagd.
Det är rimligt att kommunen ges skälig tid att planera skolskjutsen. Om skolskjuts sala»s^å
sträckan kan det bli aktuellt att eleven far ett busskort for att åka skolskjuts genom ordinarie
linjetrafik. elever i årskurs O —3, eller vid annan ålder efter särskild prövning, kan erbjudas
taxi alternativt ersättning för självskjutsning. Restiderna kan också bli längre än vad
kommunens restidsregler för skolskjuts anger vid växelvis boende.

Sida 6 -

Chauffören har ansvar för eleven under bussfärden från det att eleven går på bussen, tills dess
att eleven går av vid skolan.

Sida 7 -

Tidplaner och färdväg ska anordnas så att kraven ̂ »ä trygghet och trafiksäkerhet för eleverna
alltid är i fokus och tillgodoses.

Sida 7 -

Normalt ska dessa tider gälla, men om något oplanerat inträffar kan undantag ske. Dessa tider
gäller oavsett transportmedel.

Sida 7 -

Busskort

Justerare signatur Utdragsbestyrande
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Elever i årskurserna 7-9 som uppfyller laaven för rätt till skolskjuts ska i största möjliga mån
åka skolskjuts med Länstrafikens linjeti-afik. Eleven far då ett grundskolebusslcort som gäller
hela läsåret. Eleven ska sla-iva sin namnteclaiing på baksidan av kortet.

Kortet ska visas upp framför kortläsaren vid varje resa. Ett giltighetsbevis ska kunna visas upp
vid färd. På giltighetsbeviset ska namn, födelseår, skola samt busskortets kortnummer framgå.
Elever som går i årskurs 7 8 ska behålla sina busskort till nästkommande läsår då korten
laddas med ny "läsårsbiljett". Elever som går i åk 9 kan kassera sina kort efter läsårets slut.

Borttappat eller skadat kort anmäls till skolskjutsansvarig. Är kortet helt, men ändå inte
fungerar tas ingen avgift ut. Vid borttappat eller skadat kort erlägga en avgift på 200 lcronor
som betalas kontant i samband med utkvittering av nytt kort.

Om elev flyttar från kommunen, byter skola eller om behov av skolskjuts upphör under läsåret
ska busskortet och giltighetsbevis återlämnas till skolskjutsansvarig.

Sida 7 -

Alla bussar ska enligt avtal vara försedda med säkerhetsbälten till samtliga elever samt alltid
räcka till utifrån aktuellt antal passagerare.

Sida 8 -

Kompis

Lekebergs kommun tar ansvar för de elever som är skolskjutsberättigade då de åker "tur"
enligt erhållet skolskjusbeslut. Om en kompis önskar åka med är det upp till entreprenör att
avgöra om det går bra eller inte.

Under förutsättning att det finns plats i bussen får elev åka med kompis hem, men då på
vårdnadshavarens ansvar. Intyg från vårdnadshavare som bekräftar vem eleven ska åka
hem till och var eleven skall kliva av skall finnas och överlämnas till chaufför.

2. Förvaltningen får i uppdrag att idag påkalla omförhandling av avtal mellan Lekebergs
kommun och Region Örebro län, gällande planering samt administration av skolskjutsar samt
särskoleskjutsar i Lekebergs kommun. Utifrån vad som står i punkt 12 med hänvisning till
väsentligt förändrade förutsättningar.

3. Protokollet omedelbart justeras

Justerar

^/
Utdragsbestyrande

Sida 7 av 8

Sida 36 av 55
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Justerare si Utdragsbestyrande

Sida 8 av 8

Sida 37 av 55
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1 Skolskjuts i hemkommunen – Förutsättningar 
 

Rätten till skolskjuts regleras huvudsakligen i skollagen (2010:800). 

”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.” 

 Skollagen 10 kap. 32§ 

 

Grundförutsättning för att erhålla skolskjuts är att eleven är folkbokförd i Lekebergs 
kommun och går i förskoleklass, grundskola eller särskola. Om bostaden är en 
familjehemsplacering, jämställs denna med folkbokföringsadressen. Fri skolskjuts 
beviljas till den kommunala skola som eleven anvisats plats i. Skolskjuts ges i 
anslutning till schemalagd skoltid. I de fall eleven har skolbarnomsorg före eller efter 
skoltid beviljas inte skolskjuts. 

1.2 Bedömning om rätt till skolskjuts 
 

Utgångspunkter för bedömning om rätt till skolskjuts föreligger är: 

 Färdvägens längd 

 Trafikförhållanden 

 Funktionsnedsättning 

 Annan särskild omständighet  

Prövning av rätten till skolskjuts sker individuellt i varje enskilt fall med utgångspunkt i de regler 
och bestämmelser som reglerar rätten till skolskjuts. Vid bedömning om rätt till skolskjuts tas 
även hänsyn till vad som kan anses vara ett rimligt föräldraansvar när det gäller att följa barnet till 
skolan eller hållplatsen. 

Beslut om skolskjuts fattas för ett läsår i taget. Beslutet är tidsbegränsat. Vid förändring av de 
omständigheter som legat till grund för skolskjutsbeslutet kan kommunen komma att ändra 
beslutet. Elevens vårdnadshavare ska omgående anmäla till kommunen om de förutsättningar 
som låg till grund för beslut att bevilja skolskjuts har förändrats. 

 

2 Färdvägens längd 
 

Minimiavståndet mellan bostad och skola och bostad och skolskjutshållplats ökar i takt 
med vilken årskurs eleven går i. Avståndet mäts från bostadens tomtgräns till skolans 
tomtgräns, lämpligaste väg för eleven att gå eller cykla. 
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2.1  Avstånd folkbokföringsadress - skola 

Elever i grundskola, särskola och gymnasiesärskola som går i den skolenhet där 
kommunen har placerat dem har rätt till skolskjuts om avståndet mellan elevens 
folkbokföringsadress och skola minst är: 

 

Åk 0-3 2 km 

Åk   4-6 3 km 

Åk 7-9  4 km 

 

2.2 Avstånd folkbokföringsadress – skolskjutshållplats 
 

Om elev uppfyller kriterier för avstånd mellan folkbokföringsadress och skola ska 
avståndet till närmaste skolskjutshållplats uppgå till högst: 

 

Åk  0-3  2 km  

Åk  4-6 2 km  

Åk  7-9 3 km 

 

Om avståndet till skolskjutshållplats är längre än ovanstående kan framkörning beviljas 
till skolskjutshållplats, eller skolskjutshållplats flyttas. 

 

3 Trafikförhållanden 
 

Skolskjuts kan beviljas om vägen anses farlig ur trafiksäkerhetssynpunkt avseende 
exempelvis vägens utformning, siktförhållanden och övrig trafik. Beslutet kan vara 
tidsbegränsat eller gälla hela läsåret. Bedömningen görs av skolskjutshandläggare. 

 

4 Funktionsnedsättning 
 

Vid ansökan om skolskjuts på grund av funktionsnedsättning ska relevant underlag för 
bedömningen bifogas.  Sådant underlag kan exempelvis bestå av medicinskt utlåtande 
från läkare etc. Lämnat intyg/underlag innebär inte automatiskt att skolskjuts 
beviljas. En individuell, särskild bedömning görs avseende på vilket sätt 
funktionshindret påverkar elevens möjligheter att ta sig till skolan. 
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5 Annan särskild omständighet 
 

Om skolskjuts inte kan beviljas på grund av krav på färdvägens längd, 
trafikförhållanden eller funktionsnedsättning är uppfyllda enligt ovan kan 
vårdnadshavare som vill åberopa andra skäl till att skolskjuts beviljas lämna in ansökan 
med underlag. Bedömningen görs utifrån de förutsättningar som är aktuella i det 
enskilda ärendet. 

 

6 Folkbokförd i annan kommun 
 

Elev som är folkbokförd i annan kommun och går i skola i Lekebergs kommun är ej 
berättigad till skolskjuts.  

 

7 Växelvis boende  
 

Växelvis boende avser elever som bor växelvis hos båda vårdnadshavarna i Lekebergs 
kommun och har detta som ett fast och varaktigt arrangemang. Boendet ska vara 
likvärdigt fördelat på de båda adresserna t.ex. boende varannan vecka på respektive 
adress. Vid ansökan om skolskjuts vid växelvis boende ska vårdnadshavarna styrka att 
det växelvisa boendet är ett fast arrangemang genom exempelvis uppvisande av dom 
eller beslut, avtal eller fast schema. En av vårdnadshavarna ska ha sin adress i elevens 
skolas upptagningsområde. Den andra vårdnadshavaren kan bo i en annan skolas 
upptagningsområde inom kommunen. Skolskjuts ges inte till/från vårdnadshavare som 
bor i en annan kommun. 

Ett beslut om beviljande av skolskjuts vid växelvis boende kan innebära problem att 
verkställa om det till exempel saknas skolskjuts på sträckan eller att ordinarie skolskjuts är 
fullbelagd. Det är rimligt att kommunen ges skälig tid att planera skolskjutsen. Om 
skolskjuts saknas på sträckan kan det bli aktuellt att eleven får ett busskort för att åka 
skolskjuts genom ordinarie linjetrafik. elever i årskurs 0 - 3, eller vid annan ålder efter 
särskild prövning, kan erbjudas taxi alternativt ersättning för självskjutsning. Restiderna kan 
också bli längre än vad kommunens restidsregler för skolskjuts anger vid växelvis boende. 

 

8 Val av annan skola 
 

Rätt till kostnadsfri skolskjuts gäller inte elever som väljer att gå i annan skolenhet än 
den som kommunen annars skulle ha placerat dem i eller annan kommuns grundskola, 
med stöd av skollagen 10 kap 25-27 §§.  
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Ansöka om skolskjuts 

Om elev uppfyller fastställda avståndskrav mellan bostadsadress och skola behöver 
vårdnadshavare inte ansöka om skolskjuts. Om elev däremot inte uppfyller 
avståndskraven för skolskjuts, men vårdnadshavare anser att andra orsaker finns som 
gör att rätt till skolskjuts föreligger, t.ex. trafikfarlig väg, måste ansökan om skolskjuts 
göras. Ansökan om skolskjuts ska göras senast 15 april av vårdnadshavare inför varje 
nytt läsår. Om skolskjutsansökan görs under pågående läsår ska ansökan lämnas minst 
14 dagar innan skolskjutsning kan påbörjas. 

 

Vårdnadshavarens ansvar 
Vårdnadshavaren har ansvar för att se till att eleven kommer till och från busshållplats 
samt ansvar för eleven tills bussen hämtar upp. Elev som upplever rädsla och 
osäkerhet när de går till/från skolskjutshållplats och vid väntan på skolskjuts vid 
hållplats har inte rätt till särskild skolskjuts. I dessa situationer är det vårdnadshavarnas 
ansvar att stödja sitt barn genom att tillsammans med barnet träna på att gå till/från 
hållplatsen så att barnet inte känner rädsla och oro. Vårdnadshavaren har också ansvar 
för att elev följer de ordningsregler som gäller vid skolskjuts. 
 

Chaufförens ansvar 
Chauffören har ansvar för eleven under bussfärden. 
 

Skolans ansvar 
Skolan har ansvar för eleven när eleven går ur bussen vid skolan och när eleven väntar 
på bussen efter skolslut till avgång. 

 

Turlista 
Varje höst planeras årets skolskjutsar i samråd mellan handläggare och 
chaufför/entreprenör. En turlista med tider för morgontur respektive veckans 
hemturer skickas till eleverna innan läsårets start. Eleven skall vara ute i god tid vid 
hållplats, gäller både vid färd från hemmet samt vid färd från skolan. Kommer 
bussen/taxin tidigare till hållplatsen än vad turlistan anger skall chauffören invänta rätt 
avgångstid. Kommer eleven för sent till hållplatsen och därmed missar bussen/taxin, är 
det vårdnadshavarens ansvar att skjutsa eleven till skolan. Vid vinterväglag skall 
eleverna vara ute fem minuter före angiven morgontur, då skolskjutsen kan behöva 
mer tid för att framföra bussen trafiksäkert. 
 

Schema 

Elevunderlag med ramschema inklusive gruppindelningar för kommande läsår ska 
lämnas av rektor på respektive skola till skolskjutsansvarig senast den första vardagen i 
april månad. 
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Restid 
Tidplaner och färdväg ska anordnas så att kraven på trafiksäkerhet tillgodoses. På 
morgonen ska elev komma till skolan högst 30 minuter före skolstart. Hemtur ska avgå 
senast 30 minuter efter elevens skolslut. Vid hemtur där elevantalet inte överstiger 5, 
kan längre väntetid uppstå. I dessa situationer erbjuds kostnadsfri tillsyn under 
väntetiden (gäller elever i åk 0-6). Summa restid får uppgå till max 1 timme i vardera 
riktningen med undantag för vissa elever som åker med Länstrafikens allmänna turlista 
och för elever i åk 7-9 som färdas från ytterområden till högstadieskolan i Fjugesta. 

Normalt ska dessa tider gälla, men om något inträffar kan undantag ske. 

 

Busskort 
Elever i årskurserna 7-9 som uppfyller kraven för rätt till skolskjuts ska i största möjliga 
mån åka skolskjuts med Länstrafikens linjetrafik. Eleven får då ett grundskolebusskort 
som gäller hela läsåret. Eleven ska skriva sin namnteckning på baksidan av kortet. 
Kortet ska visas upp framför kortläsaren vid varje resa. Ett giltighetsbevis ska kunna 
visas upp vid färd. På giltighetsbeviset ska namn, födelseår, skola samt busskortets 
kortnummer framgå. Elever som går i årskurs 7-8 ska behålla sina busskort till 
nästkommande läsår då korten laddas med ny ”läsårsbiljett”. Elever som går i åk 9 kan 
kassera sina kort efter läsårets slut.  

Borttappat eller skadat kort anmäls till skolskjutsansvarig. Är kortet helt, men ändå 
inte fungerar tas ingen avgift ut. Vid borttappat eller skadat kort erläggs en avgift på 
200 kronor som betalas kontant i samband med utkvittering av nytt kort.  

Om elev flyttar från kommunen, byter skola eller om behov av skolskjuts upphör under 
läsåret ska busskortet och giltighetsbevis återlämnas till skolskjutsansvarig. 

 

Milersättning vid självskjutsning 
Ersättning vid självskjutsning kan beviljas när det varken går skolbuss eller linjetrafik i 
anslutning till elevens hem eller om avståndet till hållplats överstiger kommunens 
avståndsregler. Individuell prövning sker i varje enskilt fall, bedömningen görs av 
skolskjutshandläggare. 

 

Bälte 
Alla bussar ska enligt avtal vara försedda med säkerhetsbälten. Som vårdnadshavare 
kan du hjälpa chaufförerna att förklara vikten av att använda bälten. 

 

Bagage 
Skrymmande bagage får normalt sett inte medföras. Finns behov att utnyttja 
bagageutrymmet, ta kontakt med respektive entreprenör eller chaufför. 
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Kompis 
Lekebergs kommun tar ansvar för de elever som är skolskjutsberättigade. Om en kompis 
önskar åka med är det upp till entreprenör att avgöra om det går bra eller inte.  

 
Utebliven eller inställd skolskjuts 
Om väglaget är så dåligt att chauffören bedömer att det finns risk för elevernas 

säkerhet, kan han/hon ställa in turen.  

 
Om skolskjutsen uteblir eller ställs in på grund av dåligt väglag: 
 

 Chauffören ska omgående kontakta skolskjutsansvarig som tillsammans med 
chauffören/trafikledare ringer till berörda elevers vårdnadshavare. 
Vårdnadshavare måste lämna telefonnummer de kan nås på både morgon – 
och dagtid. Detta gäller inte de elever som åker linjetrafik med Länstrafiken. 

 Skolskjutshandläggare kontaktar berörda skolor och informerar om inställd 
skolskjuts  

 Kommunen kontaktar radio och informerar på hemsidan om vilka sträckor 
som berörs 

 Elever som berörs får ledigt från undervisningen. De föräldrar som kan skjutsa 
barnen själva till skolan ansvarar även för skjuts hem efter skolan 

 Vårdnadshavare uppmanas att vara uppmärksam på när radio/TV varnar för 
svår halka samt att lyssna på radion för eventuell information. Det kan också 
vara bra att tillsammans med barnet planera om en situation skulle uppstå där 
skolskjutsen uteblir. 

 När det gäller elever i särskola skall vårdnadshavare kontakta berörd chaufför 
och meddela sjukdom eller annan frånvaro. 

 

Lov 
Vid lov, under skolterminer och mellan terminer då skolundervisning ej bedrivs går 
inga skolskjutsar.  

 

Skadegörelse 
Uppstår oroligheter eller bråk under färd sker i första hand tillrättavisning av chauffören. 
Om detta inte hjälper tar chauffören kontakt med vårdnadshavare, handläggare eller 
rektor för att informera om det inträffade. Vid skadegörelse är vårdnadshavare 
ekonomiskt ansvariga och polisanmälan kan ske. 
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Ordningsregler för skolskjuts  
              Bilaga 1

   
 Det kan vara farligt att komma springande i sista minuten. När man har bråttom 

ser man sig inte lika noga för och en olycka kan inträffa. Så var ute i god tid vid 

angiven hållplats. Stå lugnt och invänta skolskjutsen. 

 

 Gå in i bussen i tur och ordning, ingen skall knuffas eller bråka. Låt de yngre 

barnen kliva på först och hjälp dem om det behövs. Ta på bältet så fort du satt 

dig. Sitt lugnt på din plats så att du inte stör chauffören som måste koncentrera 

sig på trafiken. 

 

 När du åker hem och skall stiga av inväntar du att bussen stannat, knäpper upp 

säkerhetsbältet och går lugnt av bussen. Stanna kvar tills bussen åkt, annars kan 

bussen skymma din sikt. Se dig noga för om du måste korsa vägbanan. 

 

 Om du är osäker på var du ska gå av, prata med chauffören när du kliver på så 

får du hjälp. 

 

 För att chauffören lättare ska kunna se eleven och för elevens egen säkerhet bör 

elev bära reflexer eller reflexväst under den mörka årstiden. 

 

 Om elev trots upprepade tillsägelser inte följer ovanstående regler skall 

busschauffören kontakta elevens föräldrar, handläggare eller berörd personal.  
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1 Skolskjuts i hemkommunen – Förutsättningar 
 

Rätten till skolskjuts regleras huvudsakligen i skollagen (2010:800). 

”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.” 

Skollagen 10 kap. 32§ 

 
 

Grundförutsättning för att erhålla skolskjuts är att eleven är folkbokförd i Lekebergs kommun 
och går i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola. Om bostaden är en 
familjehemsplacering, jämställs denna med folkbokföringsadressen. Fri skolskjuts beviljas till 
den kommunala skola som eleven anvisats plats i. Skolskjuts ges i anslutning till schemalagd 
skoltid. I de fall eleven har skolbarnomsorg före eller efter skoltid beviljas inte skolskjuts. 

 

1.2 Bedömning om rätt till skolskjuts 

 
Utgångspunkter för bedömning om rätt till skolskjuts föreligger är: 

 Färdvägens längd 

 Trafikförhållanden 

 Funktionsnedsättning 

 Annan särskild omständighet 

Prövning av rätten till skolskjuts sker individuellt i varje enskilt fall med utgångspunkt i de 
regler och bestämmelser som reglerar rätten till skolskjuts. Vid bedömning om rätt till 
skolskjuts tas även hänsyn till vad som kan anses vara ett rimligt föräldraansvar när det gäller 
att följa barnet till skolan eller hållplatsen. 

Beslut om skolskjuts fattas för ett läsår i taget alternativt är beslutet tidsbegränsat. Vid 
förändring av de omständigheter som legat till grund för skolskjutsbeslutet kan kommunen 
komma att ändra beslutet. Elevens vårdnadshavare ska omgående anmäla till kommunen om 
de förutsättningar som låg till grund för beslut att bevilja skolskjuts har förändrats. 

 
 

2 Färdvägens längd 
 

Minimiavståndet mellan bostad och skola och bostad och skolskjutshållplats ökar i takt med 
vilken årskurs eleven går i. Avståndet mäts från bostadens tomtgräns till skolans tomtgräns, 
lämpligaste väg för eleven att gå eller cykla. 
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2.1 Avstånd folkbokföringsadress - skola 

Elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola som går i den skolenhet där 
kommunen har placerat dem har rätt till skolskjuts om avståndet mellan elevens 
folkbokföringsadress och skola minst är: 

 

 
Årskurs F-3 2 km 

Årskurs 4-6 3 km 

Årskurs 7-9 4 km 

 

 

  

 

Avståndet avser lämpligaste väg för eleven att gå eller cykla 
 

 

2.1 Avstånd folkbokföringsadress – skolskjutshållplats 

 
Om elev uppfyller kriterier för avstånd mellan folkbokföringsadress och skola ska 
avståndet till närmaste skolskjutshållplats uppgå till högst: 

 

 
Årskurs F-3 2 km 

Årskurs 4-6 2 km 

Årskurs 7-9 3 km 
 
 

Om avståndet till skolskjutshållplats är längre än ovanstående kan framkörning beviljas till 
skolskjutshållplats, eller skolskjutshållplats flyttas. 

 

3 Trafikförhållanden 
 

Skolskjuts kan beviljas om vägen anses farlig ur trafiksäkerhetssynpunkt avseende exempelvis 
vägens utformning, siktförhållanden och övrig trafik. Beslutet kan vara tidsbegränsat eller gälla 
hela läsåret. Bedömningen görs av skolskjutshandläggare. 
 

4 Funktionsnedsättning 
 

Vid ansökan om skolskjuts på grund av funktionsnedsättning ska relevant underlag för 
bedömningen bifogas. Sådant underlag kan exempelvis bestå av medicinskt utlåtande från 
läkare etc. Lämnat intyg/underlag innebär inte automatiskt att skolskjuts beviljas. En 
individuell, särskild bedömning görs avseende på vilket sätt funktionshindret påverkar elevens 
möjligheter att ta sig till skolan. 
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5 Annan särskild omständighet 
 

Om skolskjuts inte kan beviljas på grund av krav på färdvägens längd, trafikförhållanden eller 
funktionsnedsättning är uppfyllda enligt ovan kan vårdnadshavare som vill åberopa andra 
skäl till att skolskjuts beviljas lämna in ansökan med underlag. Bedömningen görs utifrån de 
förutsättningar som är aktuella i det enskilda ärendet. 
 

 

6 Folkbokförd i annan kommun 
 

Elev som är folkbokförd i annan kommun och går i skola i Lekebergs kommun är ej berättigad 
till skolskjuts. 
 
 

7 Växelvis boende 
 

Växelvis boende avser elever som bor växelvis hos båda vårdnadshavarna i Lekebergs 
kommun och har detta som ett fast och varaktigt arrangemang. Boendet ska vara likvärdigt 
fördelat på de båda adresserna t.ex. boende varannan vecka på respektive adress. Vid 
ansökan om skolskjuts vid växelvis boende ska vårdnadshavarna styrka att det växelvisa 
boendet är ett fast arrangemang genom exempelvis uppvisande av dom eller beslut, avtal 
eller fast schema. En av vårdnadshavarna ska ha sin adress i elevens skolas 
upptagningsområde. Den andra vårdnadshavaren kan bo i en annan skolas 
upptagningsområde inom kommunen. Skolskjuts ges inte till/från vårdnadshavare som bor i 
en annan kommun. 

Ett beslut om beviljande av skolskjuts vid växelvis boende kan innebära problem att verkställa 
om det till exempel saknas skolskjuts på sträckan eller att ordinarie skolskjuts är fullbelagd. 
Det är rimligt att kommunen ges skälig tid att planera skolskjutsen. Restiderna kan också bli 
längre än vad kommunens restidsregler för skolskjuts anger vid växelvis boende. 

 
 

8 Val av annan skola 
 

Kommunen är bara skyldig att anordna skolskjuts för elever som går i fristående skolor inom 
kommunen eller i en annan kommunal skola än den som kommunen skulle ha placerat eleven i 
om skolskjutsen är organiserad på ett sådant sätt att en elev utan organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter för kommunen kan erbjudas skolskjuts till och från en annan skola, 
kommunal eller fristående, än den han eller hon skulle ha placerats i. 
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9 Ansöka om skolskjuts 
 
Om elev uppfyller fastställda avståndskrav mellan bostadsadress och skola behöver 
vårdnadshavare inte ansöka om skolskjuts. Om elev däremot inte uppfyller avståndskraven 
för skolskjuts, men vårdnadshavare anser att andra orsaker finns som gör att rätt till 
skolskjuts föreligger, t.ex. trafikfarlig väg, måste ansökan om skolskjuts göras. Ansökan om 
skolskjuts ska göras senast 15 april av vårdnadshavare inför varje nytt läsår. Om 
skolskjutsansökan görs under pågående läsår ska ansökan lämnas minst 14 dagar innan 
skolskjutsning kan påbörjas. 

 

 

10 Ansvarsfördelning 
 

10.1 Vårdnadshavarens ansvar 
Vårdnadshavaren har ansvar för att se till att eleven kommer till och från busshållplats samt 
ansvar för eleven tills bussen hämtar upp. Elev som upplever rädsla och osäkerhet när de går 
till/från skolskjutshållplats och vid väntan på skolskjuts vid hållplats har inte rätt till särskild 
skolskjuts. I dessa situationer är det vårdnadshavarnas ansvar att stödja sitt barn genom att 
tillsammans med barnet träna på att gå till/från hållplatsen så att barnet inte känner rädsla 
och oro. Vårdnadshavaren har också ansvar för att elev följer de ordningsregler som gäller vid 
skolskjuts 

 

10.2 Chaufförens ansvar 
Chauffören har ansvar för eleven under bussfärden från det att eleven går på bussen, tills 
dess att eleven går av vid skolan, respektive hembusshållsplatsen. 

 
 

10.3 Skolans ansvar 
Skolan har ansvar för eleven när eleven går ur bussen vid skolan och när eleven väntar på 
bussen efter skolslut till avgång. 

 
 

11 Turlista 
 

Varje höst planeras årets skolskjutsar i samråd mellan handläggare och chaufför/entreprenör. 
En turlista med tider för morgontur respektive veckans hemturer skickas till eleverna innan 
läsårets start. Eleven skall vara ute i god tid vid hållplats, gäller både vid färd från hemmet 
samt vid färd från skolan. Kommer bussen/taxin tidigare till hållplatsen än vad turlistan anger 
skall chauffören invänta rätt avgångstid. Kommer eleven för sent till hållplatsen och därmed 
missar bussen/taxin, är det vårdnadshavarens ansvar att skjutsa eleven till skolan. Vid 
vinterväglag skall eleverna vara ute fem minuter före angiven morgontur, då skolskjutsen kan 
behöva mer tid för att framföra bussen trafiksäkert. 
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12 Schema 
 

Elevunderlag med ramschema inklusive gruppindelningar för kommande läsår ska lämnas av 
rektor på respektive skola till skolskjutsansvarig senast den första vardagen i april månad 

 

13 Restid 
 

Tidplaner och färdväg ska anordnas så att kraven på trygghet och trafiksäkerhet för eleverna 
alltid är i fokus och tillgodoses. På morgonen ska elev komma till skolan högst 30 minuter före 
skolstart. Hemtur ska avgå senast 30 minuter efter elevens skolslut. Vid hemtur där 
elevantalet inte överstiger 5, kan längre väntetid uppstå. I dessa situationer erbjuds 
kostnadsfri tillsyn under väntetiden (gäller elever i årskurs F-6). Summa restid får uppgå till 
max 1 timme i vardera riktningen med för elever i årskurs 7-9 som färdas från ytterområden 
till högstadieskolan i Fjugesta eller vid annan anvisad skola. 

Normalt ska dessa tider gälla, men om något oplanerat inträffar kan undantag ske. Dessa 
tider gäller oavsett transportmedel. 

 
14 Milersättning vid självskjutsning  
Ersättning vid självskjutsning kan beviljas när det varken går skolbuss eller linjetrafik i 
anslutning till elevens hem eller om avståndet till hållplats överstiger kommunens 
avståndsregler. Individuell prövning sker i varje enskilt fall, bedömningen görs av 
skolskjutshandläggare. 

 

 

15 Regler på bussen 
 

15.1 Bälte 
Alla bussar ska enligt avtal vara försedda med säkerhetsbälten till samtliga elever samt alltid 
räcka till utifrån aktuellt antal passagerare. Som vårdnadshavare kan du hjälpa chaufförerna 
att förklara vikten av att använda bälten. 

 

 

15.2 Bagage 
Skrymmande bagage får normalt sett inte medföras. Finns behov att utnyttja 
bagageutrymmet, ta kontakt med respektive entreprenör eller chaufför. 

 

15.3 Kompis 
Lekebergs kommun tar ansvar för de elever som är skolskjutsberättigade då de åker enligt 
erhållen skolskjutsplanering. Då under förutsättning att det finns plats i bussen får elev åka 
med kompis hem, men då på vårdnadshavarens ansvar.  Intyg från vårdnadshavare som 
bekräftar vem eleven ska åka hem till och var eleven skall kliva av skall finnas och överlämnas 
till chaufför. 
 

Sida 53 av 55



Regler 8 (9)  

16 Utebliven eller inställd skolskjuts 
 
Om väglaget är så dåligt att chauffören bedömer att det finns risk för elevernas säkerhet, kan 

han/hon ställa in turen. 
 

Om skolskjutsen uteblir eller ställs in på grund av dåligt väglag: 
 

 Chauffören ska omgående kontakta skolskjutsansvarig som tillsammans med 
chauffören/trafikledare ringer till berörda elevers vårdnadshavare. Vårdnadshavare 
måste lämna telefonnummer de kan nås på både morgon – och dagtid. 

 Skolskjutshandläggare kontaktar berörda skolor och informerar om inställd 
skolskjuts. 

 Kommunen kontaktar radio och informerar på hemsidan om vilka sträckor som 
berörs. 

 Elever som berörs får ledigt från undervisningen. De föräldrar som kan skjutsa 
barnen själva till skolan ansvarar även för skjuts hem efter skolan. 

 Vårdnadshavare uppmanas att vara uppmärksam på när radio/TV varnar för svår 
halka samt att lyssna på radion för eventuell information. Det kan också vara bra att 
tillsammans med barnet planera om en situation skulle uppstå där skolskjutsen 
uteblir. 

 När det gäller elever i grundsärskola skall vårdnadshavare kontakta berörd chaufför 
och meddela sjukdom eller annan frånvaro. 

 
17 Lov 

 
Vid lov, under skolterminer och mellan terminer då skolundervisning ej bedrivs går inga 
skolskjutsar. 

 

 

18 Skadegörelse 
 

Uppstår oroligheter eller bråk under färd sker i första hand tillrättavisning av chauffören. Om 
detta inte hjälper tar chauffören kontakt med vårdnadshavare, handläggare eller rektor för 
att informera om det inträffade. Vid skadegörelse är vårdnadshavare ekonomiskt ansvariga 
och polisanmälan kan ske. 
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Ordningsregler för skolskjuts (Bilaga 1) 
 

 Det kan vara farligt att komma springande i sista minuten. När man har bråttom 

ser man sig inte lika noga för och en olycka kan inträffa. Så var ute i god tid vid 

angiven hållplats. Stå lugnt och invänta skolskjutsen. 

 
 Gå in i bussen i tur och ordning, ingen skall knuffas eller bråka. Låt de yngre 

barnen kliva på först och hjälp dem om det behövs. Ta på bältet så fort du satt dig. 

Sitt lugnt på din plats så att du inte stör chauffören som måste koncentrera sig på 

trafiken. 

 
 När du åker hem och skall stiga av inväntar du att bussen stannat, knäpper upp 

säkerhetsbältet och går lugnt av bussen. Stanna kvar tills bussen åkt, annars kan 

bussen skymma din sikt. Se dig noga för om du måste korsa vägbanan. 

 
 Om du är osäker på var du ska gå av, prata med chauffören när du kliver på så får 

du hjälp. 

 
 För att chauffören lättare ska kunna se eleven och för elevens egen säkerhet bör 

elev bära reflexer eller reflexväst under den mörka årstiden. 

 
 Om elev trots upprepade tillsägelser inte följer ovanstående regler skall 

busschauffören kontakta elevens föräldrar, handläggare eller berörd personal. 
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