INSTRUKTION FÖR SKOLSKJUTS TILL LEMLANDS GRUNDSKOLA
Antagen av skolnämnden den 13.2.2018
Utöver gällande lagbestämmelser ska följande gälla för skolskjutsar i Lemlands kommun:
1. Skolskjuts anordnas för de elever som har 2 km eller mer, till skolan, räknat från allmän väg.
Avståndet mäts med internetbaserade karttjänster.
2. Skolskjuts ordnas och bekostas till båda föräldrarna vid gemensam vårdnad förutsatt att
föräldrarna är bosatta i Lemlands kommun.
3. Skolskjuts ordnas i första hand med fordon i linjetrafik, i andra hand med buss eller taxi i
beställningstrafik.
4. På- och avstigning skall ske på ett trafiksäkert sätt. Eleven skall, om möjligt, lämnas på rätt sida av
vägen.
5. Under överinseende av föreståndaren uppgör skolans kanslist de årliga skolskjutslinjerna enligt
gällande bestämmelser och ingångna skolskjutsavtal.
6. Skolan informerar eleverna vid skolstarten om skolskjutsarna. Information kan ske på skolans
hemsida, via tidningsannons eller med hjälp av andra digitala hjälpmedel. Vid förändringar i
skolskjutsarna under läsåret sänder klasslärarna meddelande via eleverna till föräldrarna.
Ändringar sätts ut på skolans hemsida och Facebook-sida.
7. Elevernas väntetid i skolan på skolskjuts får vara högst 20 minuter om inte annat
överenskommes.
8. På privata vägar ordnas ej skolskjuts.
9. Eleverna får själva ta sig fram till uppsamlingsplatser om sträckan till uppsamlingsplatsen är
kortare än 1,5 km. Är sträckan längre än 1,5 km beviljas särskild skjuts enligt skolstadgans punkt
9.3.
10. Uppsamlingsplatserna är i regel där eleven bor, dock så att om eleven på ett trafiksäkert sätt kan
ta sig till en central uppsamlingsplats skall detta göras. Särskilda uppsamlingsplatser finns angivna
i bilaga.
11. Vårdnadshavare till barn som icke är skjutsberättigade som önskar anlita skolnämndens buss- och
taxitransporter äger rätt att på eget initiativ, ansvar och bekostnad överenskomma om detta med
resp. trafikidkare såvida detta inte medför olägenheter vad gäller skoltransporterna.
Skolnämnden äger rätt att besluta i de enskilda fallen.
12. Ankomsttid för skolskjuts till skolan är tidigast kl.08.00.
13. Entreprenören ansvarar för att entreprenörens personal inte förekommer i brottsregistret enligt
ÅFS nr 89/2011.
14. Skolnämnden meddelar att utöver ovan nämnda riktlinjer, ska följande beaktas och följas av de
entreprenörer som har hand om skolskjutsar till Lemlands grundskola:
 Bilbälten och bilkuddar ska ligga så ordnade att även de yngre eleverna klarar av att hitta
dem och använda dem. Chauffören ska vid behov bistå eleverna med påtagandet av
säkerhetsbälte samt se till att alla är fastspända.
 Chauffören ska bistå de yngre eleverna vid på- och avstigning.
 Chauffören ska upprätthålla ordningen i fordonet.
 Chauffören ska uppträda som ett föredöme i trafiken för eleverna vid skolskjutskörning.

Bilaga – Uppsamlingsplatser
Uppsamlingsplatsen är i regel vid intilliggande huvudväg/central uppsamlingsplats dit eleven
på ett trafiksäkert sätt kan ta sig till och där sträckan till huvudväg understiger 1,5 km, i
övriga fall där eleven bor. De elever som bor vid väg som har högsta hastighet 50 km får
korsa vägen. Kommunen beviljar inte skolskjuts på privata vägar.
De elever som bor på följande platser tar sig till huvudväg/central uppsamlingsplats.
Norra linjen:
Öjvägen
Mickels T-korsning, vändplanen vid Hägnars
Västra linjen:
Björkudden (huvudväg Lemlandsvägen)
Vid vändplanen i Lemböte
Södra linjen:
Hellestorp: Österbacka, Flakabacka (huvudväg Flakavägen)
Västeränga: Näsvägen (huvudväg Flakavägen)
Flaka: Bocknäsvägen (huvudväg Södergårdsgata)
Vessingsboda: Norrabyvägen, Bodkarsjövägen (Mönbackavägen)
Vid vägskälet till Herrövägen, Herröns sorteringsstation, Flaka korsgata, vägskälet till
Västeränga sjö, vägskälet till Hellestorp sjö
Östra linjen:
Bistorp: Bistorpsvägen (Lemlandsvägen)
Rörstorp: Lövingsvägen (Lemlandsvägen)
Granboda: Bäckängsvägen, Rosbergavägen (Lemlandsvägen)
Bergören: (Lemlandsvägen) Har inte funnits med tidigare

