Skolskjuts med skoltaxi
Skolskjuts beviljad med skoltaxi samordnas normalt med andra skolelever,
särskoleelever samt färdtjänstresenärer. Plats upplåts endast till de elever
som är berättigade till skolskjuts. Eleven hämtas/lämnas på morgonen vid
bostadsadressen, eller anvisad plats, samt efter skolans slut vid den av skolan
anvisade hämtnings- och lämningsplatsen.
Den meddelade avgångstiden är en så kallad rikttid. Det betyder att eleven
ska finnas på plats senast 5 minuter före aviserad avgångstid. Chauffören
väntar högst 5 minuter på elev efter aviserad avgångstid. Skoltaxin kan av
olika skäl vara försenad, särskilt vintertid. Det är därför viktigt att eleven inte
lämnar hämtplatsen förrän 15 minuter efter planerad avgångstid. Kontakta
servicecenter för information om skoltaxin inte har kommit efter 15 minuter.
Om eleven är sjuk eller ledig ansvarar föräldern för att meddela servicecenter
i god tid. Observera att skoltaxi som inte avbokats i tid på morgonen får till
följd att elevens returresa från skolan samma dag automatiskt avbokas.
Skolan ansvarar för att minst två dagar i förväg meddela servicecenter om
trafik ska ställas in. Skolan ansvarar också för att meddela servicecenter och
skolskjutshandläggare minst 14 dagar innan förändring till följd av studiedag,
friluftsdag eller annan orsak.
Du som förälder ansvarar för att skolan blir informerad om att eleven
beviljats skolskjuts med skoltaxi.

Kontaktuppgifter
Vid frågor gällande elevs skolskjuts kontaktas i första hand elevens skola.
Svalboviken Buss AB, vardagar				 07.00-18.00 			 016-830 00
Tuna Trafik AB, vardagar							 07.30-16.30 		 016-13 20 00
																			övrig tid 					016-13 20 91

Skoltaxi								 		06.00-22.00 vardagar			020-44 40 00
													 08.00-20.00 lördagar, helgdagar
Information och blanketter finns på eskilstuna.se/skolskjuts
Skolskjutshandläggare, vardagar 		 08.30-09.30			 016-710 26 04
																			övrig tid					fardtjanst@eskilstuna.se
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Axelssons Turisttrafik AB, vardagar		 08.00-17.00			 021-14 42 42
																			övrig tid					0705-14 42 42

Skolskjuts
i Eskilstuna kommun

Rätt till skolskjuts

Utformning av skolskjuts

Kommunen är skyldig att ordna kostnadsfri
skolskjuts för elever i grundskolan
om färdvägen är lång, vid särskilda
trafikförhållanden, om eleven har en
funktionsnedsättning eller vid andra särskilda
skäl. Skolskjutsen omfattar inte resor till
eller från fritidsverksamhet. Varje kommun
bestämmer vilka avstånd som ska gälla för
att en elev ska få skolskjuts.

Elever hänvisas i första hand till den allmänna kollektivtrafiken för sina
resor mellan bostaden och skolan. Resorna sker med elevkortet med
Sörmlandstrafikens bussar inom Eskilstuna kommun.

I Eskilstuna kommun ska närmaste väg
mellan bostadens tomtgräns och skolan
uppgå till minst:
Förskoleklass - skolår 3:		 2 kilometer
Skolår 4-6:									3 kilometer vintertid*, 4 kilometer sommartid
Skolår 7-9:									4 kilometer vintertid*, 6 kilometer sommartid
* Med vintertid avses perioden november-mars.
Skolskjutsen ska planeras så att res- och väntetiden är så kort som möjligt med
hänsyn tagen till samordning. En resa, inklusive väntetid, bör inte ta mer än
maximalt 90 minuter.

Ansvar

Om allmän kollektivtrafik saknas eller av något skäl inte kan användas, ordnar
Eskilstuna kommun skolskjuts genom särskilt upphandlade skolskjutsar.
För närvarande är det Tuna Trafik AB, Axelssons Turisttrafik AB och
Svalbovikens Buss AB som kör skolbussarna i kommunen.
Elev kan också få skolskjuts beviljad med skoltaxi.
Mer information om detta finns på baksidan av foldern.

Hållplats
Eleven anvisas en hållplats för på- och avstigning för skolskjutsen. Samma
avstånd som gäller som gräns för att få skolskjuts gäller också mellan bostaden
och den anvisade hållplatsen. Det betyder till exempel att en elev i förskoleklass
- skolår 3 kan ha ett avstånd upp till 2 km mellan bostaden och hållplatsen. Den
anvisade hållplatsen kan ändras över tid bl a beroende på elevens ålder och
skolskjutsens sträckning eller på andra elevers behov av skolskjuts.

Tider

Föräldrarna ansvarar för elevens säkerhet mellan hemmet och bussen.
När eleven kliver på bussen på morgonen övergår ansvaret till bussbolaget
och återgår till föräldrarna när eleven kliver av bussen efter skoldagens slut.
Föräldrarna ansvarar för att eleven kommer i tid till skolskjutsen på morgonen.
Om eleven missar den ansvarar föräldrarna för att eleven kommer till skolan.

Den meddelade avgångstiden från hållplatsen vid hemmet är en så kallad
rikttid. Det betyder att eleven ska finnas på plats senast 5 minuter före aviserad
avgångstid. Skolskjutsen kan av olika skäl vara försenad, särskilt vintertid. Den är
därför viktigt att eleven inte lämnar hållplatsen förrän 15 minuter efter planerad
avgångstid. Har skolskjutsen inte kommit efter 15 minuter kontakta ansvarigt
bussbolag.

Bussbolaget och föraren ansvarar för att gällande ordningsregler och
trafikbestämmelser följs under färd. Föraren ska släppa av eleverna vid anvisade
hållplatser. Vid speciella omständigheter får elever släppas av på en annan plats
men först sedan föräldrarna kontaktats och alternativ plats överenskommits.

Avbokning av skolskjuts

Skolan ansvarar för tillsyn och för att ordnings- och säkerhetsregler efterlevs
från det att en elev kliver av bussen vid skolan till dess att den kliver på bussen
vid hemresa. Skolan ansvarar för att eleven kommer i tid till skolskjutsen efter
skolans slut.
Kommunen ansvarar för att i samråd med polis, väghållare och bussbolag se till
att hållplatsen och vägen mellan hemmet och hållplatsen har tillfredsställande
säkerhet samt att hållplatsen är lämpligt placerad.

Om eleven är sjuk eller ledig ansvarar föräldern för att meddela bussbolaget i
god tid. Skolan ansvarar för att minst två dagar i förväg meddela bussbolaget
om trafik ska ställas in eller förändras till följd av studiedag, friluftsdag eller annan
orsak.

Medföljande elev
Skolskjutsberättigade elever har alltid företräde. En elev som inte själv är
berättigad till skolskjuts kan få medfölja skolbuss i mån av plats.

