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Sammanfattning 
I och med namndorganisationens forandringar den 1 januari 2015 har ett fdrslag tagits fram for att 
satta samman grundskolans och gymnasieskolans reglementen for skolskjuts och elevresor. 
Andringama innefattar redaktionella forandringar, fortydliganden av definitioner och ansvar. I 
avsnittet som beror gymnasieskolan har tva regler tagits bort. Avsnittet som galler kompletteringsresa 
och kortvariga funktionshinder tillampas ytterst sallan och om behov skulle uppsta kan bedomning 
gOras under regelavsnittet for sarskilda skal. Det nya regelverket fdreslas trada i haft 1 augusti 2016. 

Arendet 

Revideringen är ur redaktionell synpunkt genomgripande och de storsta forandringar som foreslas är 
foljande: 

• Forslaget är uppdelad i tva kapitel A (fiirskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsdrskola, 
gymnasiesarskola) och B (gymnasieskola). 

• Forslaget utesluter regler kring inackorderingstillagg i gymnasieskola. 
• Definition av skolvdg for skolskjuts är andrad, tidigare definierad som "kortaste anvandbara 

vagen fran hemmet till skolan". Vilket ar ett fdrtydligande och samma definition galler 
skolskjuts och elevresor. 

• Ny definition tillagd i avsnitt B — skolans fastighet. Fortydligandet galler vilken adress som 
skolvagen ska matas till. 

• Tydligare regler kring avstandsmatning for elevresor i gymnasieskolan. 
• Forslaget innefattar regler kring arbetsplatsfOrlagt ldrande, studier i annat Ian eller annan 

kommun. 
• I nuvarande reglementet kan elever komma att ersattas for elevresor vid kortvariga 

funktionshinder om synnerliga skal fareligger. I forslag till nytt reglemente for elevresor tas 
denna punkt bort for elever i gymnasieskolan. 

• I forslaget foreslas att kompletteringsresa till hallplats tas bort for elever i gymnasieskolan. 
Regeln tillampas ytterst sallan och kan anvandas under andra regelavsnitt. 
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Barnkonsekvensanalys 
Nar forslaget till nya riktlinjer har arbetats fram har forvaltningen beaktat likabehandlingsperspektivet 
och att barn har olika behov av skolskjuts. I och med att namndens skolskjutsreglemente revideras 
kommer det bli tydligare for clever och deras vardnadshavare nar rat till skolskjuts foreligger. Alla 
skolfoiiner samlas i samma dokument. I avsnittet som beror gyninasieskolan har tva regler tagits bort. 
Avsnittet som galler kompletteringsresa och kortvariga funktionshinder tillampas ytterst sallan och om 
behov sk-ulle uppsta kan bedomning goras under regelavsnittet for sarskilda skal. 
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A) SKOLSKJUTS FOR ELE'VER INOM FORSKOLEKLASS, 
FRITIDSHEM, GRUNDSKOLA, GRUNDSARSKOLA OCH 
GYININASIESARSKOLA 

1. STYRDOICUMENT 

a. Lag 
Hemkommunen (i de fiesta fall folkbokforingskommunen) är skyldig aft anordna skolskjuts 
fOr sina elever. 

Ratten till kostnadsfri skolskjuts i grundskolan och grundsarskolan regleras i 10 kap. 32 och 40 §§ 
samt 11 kap. 31 och 39 §§ skollagen (2010:800). For gymnasiesarskolan finns regler om skolskjuts i 
18 kap. 30 och 35 §§ namnda lag. 

Av namnda bestammelser framgar att elever i grundskola, grundsarskola och gymnasiesarskola med 
offentlig huvudman har raft till kostnadsfri skolskjuts fran en plats i anslutning till elevens hem till 
den plats dar utbildningen bedrivs och tillbaka, om sadan skjuts behovs med hansyn till 

• fardvagens langd 
• trafikfOrhallanden 
• elevens funktionsnedsattning 
• flagon annan sarskild omstandielet 

Denna raft galler inte elever som valjer aft ga i en annan skolenhet an den dar kommunen annars skulle 
ha placerat dem. I de fall da det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svarigheter ska 
kommunen dock anordna skolskjuts aven i dessa fall. 

Hemkommunen ska anordna skolskjuts for elever som gar i en fristaende grundskola och 
grundsarskola inom kommunen i de fall det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svarigheter. 

110 kap. 33 §, 11 kap. 32 § och 18 kap. 31 § skollagen firms bestammelser om skolskjuts i vissa fall 
for elever som gar i en annan kommun an hemkommunen. 

b. Forordningar 
FOrordningen (1970:340) om skolskjutsning anger regler och ansvar for de sarskilt anordnade 
skolskjutsarna. 

I fOrordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vagtransporter Mom landet firms bl.a. bestammelser 
om Icor- och vilotider samt tidbocker vid skolskjutsning. 

I trafikforordningen (1998:1276) anges bl.a. vilka regler som galler for baltesanvandning och var det 
ska fmnas information om antalet tillatna passagerare i fordon. 

c. Foreskrifter 
Trafiksakerhetsverkets fiireskrifter (1988:17) om skolskjutsning anger vad som ska beaktas vid 
planering och anordnande av skolskjutsning. 

I Vagverkets foreskrifter om anvandning av bilbalten och sarskilda skyddsanordningar fOr barn (VVFS 
2006:135) anges hur bilbalten och skyddsanordningar ska anvandas. 

I Vagverkets foreskrifter om bilar och slapvagnar som dras av bilar (VVFS 2003:22) finns bl.a. regler 
fOr skyltars utformning pa skolskjutsfordon och krav pa baltesutrustning i bussar. 



d. Kommunala beslut 
Elever i Uppsala kommun som gar i fcirskoleklass, grundskola eller grundsarskola erbjuds kostnadsfri 
resa med befmtlig linjetrafik (busskort) till vald skola om vissa avstandsvillkor är uppfyllda (BUN-
2008-0016.10). Den kostnadsfria resan kan ocksa goras med befintliga skollinjer. 

Det firms kommunala riktlinjer for trafiksakerhetsatgarder rorande skolvagar fOr elever i fcirskoleklass 
och grundskola (KF 2001-01-31, § 17). 

Skolskjuts innefattar bade skjutsar till grundskolan, grundsarskolan och deltidsverksamhet. Med 
deltidsverksamhet avses den 3-timmarsverksamhet som kommunen är skyldig aft erbjuda alla 
sexaringar inom fOrskoleklass (KS 1999-01-13, § 21). 

Ersattning for elever med fritidshemsplacering 
Om elev i gymnasiesarskolan av kommunen anvisats fritidshem utom gangavstand fran skolan utgar 
ersattning for resa eller sarskilt anordnad transport mellan skolan och fritidshemmet. 

Dessa elever medges alien kostnadsfria resor fran fritidshemmet till bostaden Under forutsattning aft dessa 
samordnas med resoma for andra elever i gymnasiesarskolan eller grundsarskolan. 

Elever med fardtja.nst 
For elever med raft till studiehj alp som beviljats fardtjanst ska resan mellan bostad och skola anordnas 
av skolan, varfor fardtjanst ej far anvandas fOr dessa resor. 

2. DEFINITIONER 

Med skolskjuts avses transporter som anordrias for elever i forskOleldass, grundskola, grundsarskola 
och gymnasiesarskolan mellan hemmet och skolan, och/eller skolskjutshallplatsen, om sadan skjuts 
behOvs med harisyn till fardvagens langd, trafikfdrhallanden, elevens funktionsnedsattning eller nagon 
annan sarskild omstandighet. 

Med kostnadSfri resa med befintlig linjetrafik avses resor i linjetrafik som inte är aft jamstalla med 
skolskjuts enligt skollagen och skolskjutsfOrordningen. 

Med skollinjer avses busstransporter som sker huvudsakligen for skolans behov. Hit raknas inte 
taxitransporter. 

Med linjetrafik avses persontransporter med allmanna kommunikationer. 

Med skolv4g avsos den kortaste gang,, cykel- eller bilvag fran bostaden till skolan. 

Med hemmet avses den bostadsfastighet dar eleven är folkbokford eller vid vaxelvis boende dar 
respektive vardnadshavare är folkbokfOrd. 

Med fciralder likstalls vardnadshavare eller annan person som vardnadshavaren tillfälligt overlatit 
ansvaret till eller som pa annat salt overtagit ansvaret for bamet. 

Med skolskjutshallplats avses den pa.- och avstigningsplats som bestamts av kommunen. 

Med hallplatsavstand avses kortaste gang-, cykel- eller bilvag fran bostaden till hallplatsen. 

Med sammanhangande bostadsomrAde avses eft omrade som i nagot avseende är avgransat 
gentemot eft annat bostadsomrade genom t.ex. parkstrak, skog mot annan narliggande bebyggelse eller 
genom aft all tillfart till omradet sker fran en och samma punkt. 

Med vaxelvis boende avses aft en elev bor pa tva adresser, normalt halva tiden vardera i eft 
regelbundet mOnster (exempelvis onsdag-tisdag varannan vecka), hos foraldrar med gemensam 
vardnad om eleven. 

Med Miffing funktionsnedsattning avses skada till foljd av olycksfall som beraknas vara en 



begransad tid. Hit raknas till exempel arm- och benbrott med gipsning, vrickningar, stukningar och 
dylikt. 

Med samordnad resa menas aft resan upphandlas genom samordning mellan skoloma fOr aft halla 
kostnadema nere. 

Med skolanknutet fritidshem eller fritidsklubb menas aft verksamheten drivs av den skola eleven är 
inskriven vid. 

Med skolans fastighet menas den adress som är skolans officiella adress. 

3. SKOLSKJUTS 

a. Fardvagens langd 
• Skolskjuts anordnas mellan hemmet och skolan for elever i 

o forskoleklass 	om skolvagen overstiger 2 km 
o arskurserna 1 - 3 	om skolvagen overstiger 2 km 

'• 	arskursema 4 - 9 	om skolvagen overstiger 4 km 

Elever boende i eft sammanhangande bostadsomrade behandlas lika vad galler ratten till skolskjuts. 
Avst5ndet till skolan kan da fcir de narmast boende understiga ovan angivna avstand. 

• Skolskjuts anordnas mellan hemmet och skolskjutshallplatsen for elever i 

o forskoleklass 	om hallplatsavstandet overstiger 2 km 
o arskurserna 1 - 3 	om hallplatsavstandet overstiger 2 km 
o arskurserna 4 - 9 	om hallplatsavstandet overstiger 3 km 

• For grund- och gymnasiesarskolan Ors en individuell bedomning av fardvagens langd och 
elevens behov av skolskjuts. 

Avstandsmatning 

Avstandet mellan hemmet och skolan mats i kommunens digitala skolskjutssystem (GIS). Avstandet, 
den kortaste farbara skolvagen, mats mellan den punkt i GIS som markerar fastigheten vid vilken 
folkbokfOringsadressen ar belagen och kortaste vagen in pa skolans fastighet. Vid avstandsmatning 
mellan hemmet och skolan tas inte hMnsyn till aft undervisningen kan bedrivas i olika lokaler skilda 
fran skolans huvudadress. 

b. Trafikforhallanden 
Trafiksakerhetsbedomning - allmant 

Vid bedOmningen av om en elev har rat till skolskjuts pa grund av trafikforhallanden Ors det en 
trafiksakerhetsbedOmning. Trafiksakerhetsbedomningar bor omprovas minst arligen eller oftare om 
omstandighetema sa 'craven Kommunen kan pa grund av bristande trafiksakerhet for det enskilda 
bamet besluta om undantag flan avstandsnormen. 

Trafiksakerhetsbedomning - vinterskjuts 

En elev kan ges raft till skolskjuts under vintem om trafiksakerheten forsamras avsevart, t.ex. genom 
aft vagbredden minskar pa grund av oplogade vagrenar eller aft sikten fOr fordon pa en krokig eller 
backig vag satts ned pa grund av morker. Kyla, blast och/eller mOrk skog ligger inte till grund for 
trafiksakerhetsbedomningen vid beviljandet av vinterskjuts. 



Tiden for vinterskjuts kan faststallas som en viss period av aret, till exempel 1 november - 31 mars, 
men kan ocksa bedomas med hansyn till fOrhallandena i det enskilda fallet. 

Skoltransportens korvag 

Planerad skolskjuts ska inte Ora avvikelser fran den rakaste fardvag som inte motiveras av gallande 
skolskjutsregler. Nar utvikningar ("skaftkomingar") Ors ska dessa hallas sa korta som är praktiskt 
mOjligt fOr aft inte kortiderna for andra elever ska forlangas mer an nodvandigt. Eventuella utvikningar 
bOr beslutas fOr hogst eft âr i taget sa aft fOrandrade omstandigheter kontinuerligt tas med i 
bedomningen. 

Enskild vag 

Skolskjuts trafikerar enskild vag endast om derma är av godtagbar kvalitet, sa aft normal hastighet och 
armed rimliga kOrtider kan hallas utan aft risk fOr skador pa skolskjutsfordon uppstar. 

Om vagunderhallet vasentligen eftersatts stalls skolskjutsen in och ansvaret for skoltransporten 
over& till foraldrarna. De aberopade bristema ska skriftligen dokumenteras. Installd transport 
aterupptas inte innan bristema, genom fomyad besiktning, konstaterats avhjalpta. 

c. Elevens funktionsnedsattning 
Fysiska och psykiska funktionsnedsattningar som inte beror pa olycksfall 

Om en elev, av medicinska eller psykiska skal, har behov av skolskjuts ska behovet styrkas av lakare 
eller psykolog. Skolskjuts kan aven ges under en begransad period om eleven kan visa pa behov av 
skolskjuts pa grund av medicinska skal som inte kan hanfOras till olycksfall. 

Olycksfall 

Kommunen svarar inte for skolskjuts vid tillfallig funktionsnedsattning pa grund av olycksfall. Hit 
raknas arm- och benbrott med gipSning, vrickñiflgar, stukningar och dylikt. Kommunens fOrsakring av 
elever i fOrskolO, forskoleklass, grundskola och grundsarskola tacker kostnader for resor mellan bostad 
och skola i de fall eleven har ett sadant behov pa grund av en tillfallig funktionsnedsattning som är en 
foljd av olycksfallet. 

Om elevens foralder sa onskar ska skolan hjalpa till med skadeanmalan, kontakt med kommunens 
fOrsakringsbolag och eventuellt med forslag pa hur skjutsen kan ordnas. 

d. Annan sarskild omstandighet 
Kommunen kan vid annan sarskild omstandighet besluta om raft till skolskjuts. 

Annan sarskild omstandighet kan vara en kombination av orsaker som var for sig inte är tillrackligt 
skal for rat till skolskjuts. 

e. Val av skola 
Om en elev valt en annan forskoleklass, grundskola eller grundsarskola an den dar eleven annars 
skulle ha placerats, är eleven berattigad till skolskjuts till den valda skolan om eleven uppfyller 
villkoren under punktema 4 a eller b (i forhallande till den valda skolan) och det kan ske utan 
organisatoriska eller ekonomiska svarigheter fOr kommunen. Det betyder aft eleven har raft till 
skolskjuts till den valda skolan om det inte innebar merkostnader for kommunen jamfOrt med om 
eleven gatt i den skola dar eleven annars skulle ha placerats. Ratten till skolskjuts enligt denna punkt 
innebar inte en skyldighet for kommunen aft lagga om busslinjer. 

När det Oiler elever som omfattas av punkterna c eller d har dessa elever raft till skolskjuts aven om 
det innebar merkostnader fOr kommunen. 



4. OVRIGA REGLER FOR SKOLSKJUTS 

Former for skolskjuts 
Skolskjuts kan ske pa olika satt, exempelvis med skollinjer, linjetrafik eller taxi. Vilken form som blir 
aktuell i det enskilda fallet avgOrs vid en individuell bedomning. 

Beslut om skolskjuts 
Provning och beslut om skolskjuts sker efter ansokan, respektive infOr varje nytt lasar. OmprOvning 
av beslut kan &as under lasaret vid andrade fdrhallanden som paverkar ratten till skolskjuts. 

Samordning av skolskjuts 
Ratten till skolskjuts innebar inte aft sadan skjuts maste anordnas fran bostadsadressen till den plats 
dar utbildningen bedrivs eller aft skolskjutsen maste anpassas till varje elevs skoltider. Kommunen kan 
samordna skolskjutsverksarnheten och anvisa elever till sarskilda skolskjutshallplatser. 

Ensamakning i taxi 
Om en elev har behov av aft aka ensam i taxi for aft kunna utnyttja sin raft till skolskjuts, ska behovet 
styrkas av lakare eller psykolog. 

Taxivard 
Om en elev har behov av taxivard for aft kunna utnyttja sin raft till skolskjuts, och behovet inte 
tillgodoses pa annat sat (t.ex. genom insats enligt lagen om stod och service till vissa 
funktionshindrade), ska behovet styrkas av Mare eller psykolog. 

Sjalvskjuts 
Kommunen kan i undantagsfall tillgodose elevens behov ày skolskjuts genom aft betala 
sjalvskjutsersattning enkel vag. Ersattningen foljer Skattevetkets normer for skattefri ersattning for 
resa med egen bil. Ersattning betalas inte ut retroaktivt. 

Vfixelvis boende 
En elev har raft till skolskjuts vid vaxelvis boende, enligt definitionen ovan, om villkoren for 
skolskjuts i ovrigt är uppfyllda. 

Vid vaxelvis boende ska de bada adressema vara respektive vardnadshavares folkbokforingsadresser 
varav den ena aven ar elevens. Vardnadshavare som begar skolskjuts vid vaxelvis boende ska kunna 
visa hur boendet ar upplagt t.ex. genom aft ge in eft fast schema, eft avtal eller en dom som visar aft 
det är fraga om eft varaktigt och fast arrangemang. 

Skolskjuts mellan kommuner 
Skolskjuts till andra koramuners skolor anordnas endast i de fall det kan ske utan organisatoriska eller 
ekonomiska svArigheter. Skolskjuts anordnas inte till en foralder i annan kommun. 

Skolskjuts fcir barn i fritidshem och fritidsklubb 
Elever har inte raft till skolskjuts mellan bostaden och fritidshemmet eller fritidsldubben. 

Ansvar 
FOraldrama har ansvaret for eleven till dess eleven stigit pa skolskjutsen pa morgonen. Om eleven 
missar skolskjutsen har foraldrarna ansvaret for aft eleven kommer till skolan. Efter skolans slut 
overtar foraldrama ansvaret for eleven da denna stiger av skolskjutsen. 

Extrabestallning av skolskjuts 
Bestallning ska goras av kommunen. Resa som bestalls av foralder ersatts inte av kommunen. 

Indragning av skolskjuts 
Skolskjuts kan stallas in pa en vag eller del av en vag om vagen inte r framkomlig eller om det ar 
riskabelt aft fardas pa vagen. Detta kan t.ex. bli aktuellt nar det forekommer vag- och byggnadsarbeten 
eller vid halka. Ersatiningsskjuts anordnas i sadana fall inte. 



KOSTNADSFRI RESA MED BEFINTLIG LINJETRAFIK 

Om en elev inte har raft till skolskjuts enligt reglerna under punkten 4 har eleven dnda rat till 
kostnadsfri resa med befintlig linjetrafik, inklusive befmtliga skollinjer, oavsett vilken skola eleven 
vdljer om den kortaste skolvagen overstiger 2 km for forskoleklass och arskursema 1-3 samt 4 km fOr 
arskurserna 4-9. Denna raft galler dven om eleven fore och/eller efter skoldagen vistas i fritidshem, 
fritidsklubb eller annan pedagogisk verksamhet. 

Ett erbjudande om kostnadsfri resa med befmtlig linjetrafik är inte aft jamstalla med skolskjuts. Det 
innebar aft skolskjutsreglementets regler under punktema 4 och 5 inte är tillampliga. 

FOraldrarna har ansvaret for aft bedOma om eleven är mogen aft ta eget ansvar for resan med linjetrafik 
inklusive skollinjer. 

Rat till kostnadsfri resa med befintlig linjetrafik galler endast mom Uppsala kommun. 

5. SAMORDNAD RESA TILL OCH FRAN FRITIDSHEM ELLER 
KORTTIDSTILLSYN I SARSKILDA FALL 

Grundsarskoleelever och gymnasiesdrskoleelever i fritidshem eller med korttidstillsyn har rat till 
kostnadsfri samordnad hemresa fran verksamheten till hemmet eller korttidsvistelsen (korttidshem, 
stoolfamilj). Under skollov ska samordnad resa anordnas aven frail heinmet eller korttidsvistelsen till 
fritidshemmet eller korttidstillsynen. 

Elever i centrala resursenheter har rat till kostnadsfri samordnad resa till och fran skolanknutet 
fritidshem pa samma grunder som gundsarskolans elever. 



B) RESOR FOR ELEVER INOM GYMNASIESKOLA 

Hemkommunen svarar fOr kostnadema for elevresor for elever som har raft till studiehj alp enligt 
studiestodslagen (1999:1395). Studiehjalp lamas ldngst till och med det forsta 
kalenderhalvaret det ar da den studerande fyller 20 Ar. Ersaftningen for resor utgAr endast fran den 
adress dar eleven är folkbokford. Vaxelvis boende galler inte fir gymnasieelever. 

1. STYRDOKUMENT 
a. Lag och forordning 

Lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet aft svara for vissa elevresor 

1 § Kommunema skall svara for kostnadema for elevresor enligt vad som framgar av denna lag. 

2 § 	FOr en elev som har raft till studiehj alp enligt studiestodslagen (1999:1395), ska den kommun 
som enligt 29 kap. 6 § skollagen (2010:800) är elevens hemkommun, ansvara fOr elevens kostnader 
fOr dagliga resor mellan bostaden och skolan. Ansvaret Saler for sadana resor dar fardvagen är minst 
sex kilometer. Stodet ska ges kontant eller pa annat lampligt sat enligt kommunens bestammande. Om 
stodet ges kontant r kommunen inte skyldig aft utge hogre ersattning an vad som motsvarar 1/30 av 
basbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialforsdkringsbalken for varje hel kalendermanad som eleven 
har kostnader fir resor mellan bostaden och skolan. Lag (2010:1250). 

3 § Regeringen far meddela ytterligare fdreSkrifter for tillampningen av denna lag. Sadana foreskrifter far 
innebara aft kommunens ansvar for elevens resor begrdnsas. 

Forordningen (1991:1120) om kommunernas skyldighet aft svara fOr vissa elevresor 

1 § I lagen (1991:1110) om koinmunemas skyldighet aft svara for vissa elevresor firms bestammelser 
om kommunemas ansvar fOr kostnader for vissa elevresor. I denna fcirordning finns ytterligare 
bestdmmelser om kommunernas ansvar for sadana resor. 

2 § Kommunen far bestamma hur resoma skall ske. 
Utan hinder av 2 § i den ovan namnda lagen galler aft om resoma inte rimligen kan ske med annat kollektivt 
fardmedel an flyg skall kommunen ersatta eleven for hans resekostnader med skdligt belopp. 

2. DEFTNITIONER 

Med skolans fastighet menas den adress som är skolans officiella adress. 

Med skola likstalls, om dagliga resor sker, dven arbetsplats dit arbetsplatsforlagd utbildning ar fOrlagd. 

Med bostad avses den fastighet dar eleven ar folkbokfOrd. Vid jordbruksfastighet avses ett avgransat 
tomtomilde kring bostadshuset. 

Med fardvag avses kortaste gang-, cykel- eller bilvag fran bostaden till skolan. 

Med sarskilt anordnad transport avses de resor som anordnas av hemkommunen for vissa 
gymnasieelever exempelvis med taxi. 

Med sammanhangande bostadsomrfide avses eft omrade som i nagot avseende ar avgransat 
gentemot eft annat bostadsomrade genom t.ex. parkstra, skog mot annan narliggande bebyggelse eller 
genom aft all tillfart till omildet sker fran en och samma punkt. 

Med basbelopp avses vad som framgar av lagen om allman forsakring (1962:381). 



3. ELEVRESOR 

a. Avstand 
Ersatning for elevresor utgar for elev nar avst5ndet frail bostaden till skolan är minst 6 km. Hansyn tas inte 
till trafikforhallandena. Avstandet mellan hemmet och skolan mats i kommunens digitala skolskjutssystem 
(GIS). Avstandet, den kortaste farbara skolvdgen, mats mellan den punkt i GIS som markerar fastigheten vid 
vilken folkbokfdringsadressen dr belagen och kortaste vdgen in pa skolans fastighet. Vid avstandsmatning 
mellan hemmet och skolan tas inte hdnsyn till att undervisningen kan bedrivas i olika lokaler skilda fran 
skolans huvudadress. 

b. Former Fir elevresor 

Elevresor tillgodoses i form av kostnadsfri resa med befintlig linjetrafik. Vid arbetsplatsfOrlagd 
utbildning, studier i annat tan eller annan kommun som inte omfattas av Upplands lokaltrafiks skolkort 
utgar kontant ersattning som utbetalas manadsvis. Vid studieavbrott utgar skim ersattning for 
paborjad manad. 

Rat till skolskjuts firms bara inom grundskolan. 

c. Elevens funktionsnedsattning m.m. 
Om en elev, av medicinska eller psykiska skal, har behov av busskort eller sdrskilt anordnad transport 
ska behovet styrkas av ldkare eller psykolog. 

Kortvariga funktionshinder beratigar inte till ersattning for resor. 

Den kollektiva skolforsdkringen tacker kost-naden for resor pa grund av olycksfall under skoltid. 

a. Annan sarskild omstandighet 
Kommunen kan vid annan sarskild omstandighet besluta om rat till busskort eller sal-skill anordnad 
transport. 

Annan sarskild omstandighet kan vara en kombination av orsaker som var for sig inte är tillrdckligt 
skdi for rat till busskort eller sarskilt anordnad transport. 
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