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Ansvarsfördelning
 Föräldrarna har ansvar för eleverna tills de stigit på skolfordonet vid angiven
påstigningsplats på morgonen samt efter det att de stigit av vid angiven
avstigningsplats på eftermiddagen.
 Mjölby Trafik AB har, genom bussföraren, ansvar för eleverna under tiden de åker till
och från skolan.
 Utbildningsförvaltningen har ansvar för eleverna under skoldagen.
Säkerhet
 På- och avstigning ska ske lugnt.
 Eleverna ska sitta stilla under färden och säkerhetsbälten ska användas.
 Eleverna ska sitta kvar på sina platser under färden och vänta tills bussen har stannat
vid avstigningsstället.
 Chaufförens tillsägelser måste följas. Chauffören är skyldig att rapportera förseelser
till kommunens skolskjutsansvarig.
 Den som cyklar till påstigningsplatsen ska ställa sin cykel så att den inte är till hinder
för fotgängare/trafikanter.


Ersättningsanspråk kan komma att riktas mot den eller dem som orsakar skada på
skolskjutsfordon. Skadegörelse polisanmäls.

 Försenad eller utebliven skolskjutstur. Om ett skolskjutsfordon saknas vid
överenskommen avgångstid kan man ringa Mjölby Trafik AB 070-366 66 11.
Vi är mycket tacksamma om ni ringer och anmäler om ditt barn inte ska med skolskjutsen.
Telefonnumret till bussen finns på elevskjutslistan eleven får hemskickad.
Beslutsgång
Utbildningsförvaltningen beslutar om vilka elever som, enligt skollagen och avståndsregler,
ska erbjudas skolskjuts. Förvaltningens skolskjutsansvarige kan besluta om undantag från
gällande avståndsregler för enskild elev. Eventuell överklagande av beslut skickas till
förvaltningsrätten i Linköping.

Rätt till skolskjuts
Elever som behöver skolskjuts på grund av skolvägens längd, trafikförhållanden,
funktionshinder eller annan särskild omständighet kan få det kostnadsfritt genom
kommunen.
Grundskola & förskoleklass
Fri skolskjuts erbjuds endast till anvisad skola. Elev som väljer annan skola än den
anvisade skolan kan ha rätt till skolskjuts om det kan ske utan organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter.
Ansökan och beslut
 Ansökan om skolskjuts ska göras i god tid innan skolskjutsen ska börja gälla. Inför
höstterminen ska ansökan göras senast den 1 april.
 Du som har blivit beviljad skolskjuts tidigare behöver inte lämna in någon ny
ansökan så länge förutsättningarna är de samma.
 Om du flyttar eller byter skola, ska ny ansökan om skolskjuts göras utifrån de nya
förutsättningarna.
 Vid växelvis boende där skolskjuts ska nyttjas från två adresser ska båda
vårdnadshavarna göra var sin ansökan.
Vid skolskjuts för växelvis boende eller särskilda skäl skall ny ansökan göras inför
varje läsår.
Ansökan görs via Mjölby kommuns E-tjänster
För att en elev i Mjölby kommun ska erbjudas skolskjuts ska närmaste väg från
hemmet till skolan vara minst:
 Två kilometer för elever från förskoleklass till och med årskurs tre.
 Fyra kilometer för elever i årskurs fyra till och med sex.
 Fem kilometer för elever i årskurs sju till och med nio.
Alla elever som får skolskjuts kan bli hänvisade att ta sig till en busshållplats eller
uppsamlingsplats.
Avståndet till skolskjutshållplats eller uppsamlingsplats kan vara:
 Två kilometer för elever från förskoleklass till och med årskurs tre.
 Tre kilometer för elever från årskurs fyra till och med årskurs nio
Fullständiga regler finns att läsa på www.mjolby.se/barn&utbildning/skolskjuts

Utbildningsförvaltningen
utbildning@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 11
Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby kommun
www.mjolby.se

Synpunkter på skolskjutsen lämnas till Östgötatrafiken
1. Gå in på vår webbplats,
www.ostgotatrafiken.se/Kundservice/Kontakta-oss/Lamna-synpunkt/
2. Skicka ett mail till info@ostgotatrafiken.se
3. Ring 0771-21 10 10 och välj tonval 3, skolkort
4. Kvarglömda saker i bussen ring Mjölby Trafik AB 070-366 66 11

www.mjolby.se

