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§ 76 Dnr 2020/00539  

Lokalt skolskjutsreglemente Smedjebackens kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lokal bilaga till skolskjutsreglementet för Smedjebackens kommun antas 

för bedömning av skolresor från och med höstterminen 2021. Reglementet 

tillämpas vid ansökningar via e-tjänst avseende resor från och med 

höstterminen 2021.  

2. Första skolkortet är gratis, därefter tas en administrativ avgift på 100 kr för 

varje borttappat/förstört skolkort. 

Ärendebeskrivning 

Familje- och utbildningsnämnden beslöt 202-10-08 § 62 att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att lokal bilaga för Smedjebackens kommun antas 

för bedömning av skolresor från och med höstterminen 2021. Reglementet 

tillämpas vid ansökningar via e-tjänst avseende resor från och med 

höstterminen 2021. 

En viktig ändring i det nya reglementet är att första skolkortet är gratis, 

därefter tar kommunen ut en administrativ avgift på 100 kr för varje 

borttappat/förstört skolkort. Skolkorten har tidigare varit kostnadsfria. 

Lokala regler fastställs i respektive kommun och är en bilaga till 

huvuddokumentet – Skolskjutsreglemente för förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola och gymnasiesärskola i Dalarnas län.      

Regler 

3.1 Skolskjuts 

3.1.2  Upptagningsområden 

-  Elever tillhörande områden kring Åsmansbo, Finnbo, Vibberbo, 

Jobsbo, Gunnars, Villastan, Backbyn, Vanbo, Vanhäll samt Stensbo i 

årskurs F-9 erhåller skolskjuts till Röda Berga och Bergaskolan. 

-  Elever tillhörande områden kring Gubbo, Silfhyttan, Västermoren, 

Östermoren, Skommarbo, Källänget samt Österbo erhåller skolskjuts i 

årskurs F-6 till Vinsboskolan och i årskurs 7-9 till Bergaskolan. 

-  Elever tillhörande områden kring Björsjö, Snöån, Hällsjön samt 

Pjantbo, erhåller skolskjuts i årskurs F-6 till Hagge skola och i årskurs 

7-9 till Bergaskolan. 
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-  Elever boende i områden kring Harnäs, Sjöbo, Fiskarbo, Fösarbo samt 

Lernbo erhåller skolskjuts för årskurs F-6 till Hagge skola.  

För elever i årskurs 7-9 beviljas skolskjuts till Bergaskolan. 

-  Elever tillhörande områden kring Söderbärke, Vad, Björsbo, 

Viksberg, Tolvsbo, Malingsbo, Bisen, Nyhammar, Källan, 

Perhindersbo, Larssveden, Ängeby erhåller skolskjuts i årskurs F-3 till 

Vad skola och i årskurs 4-9 på Kyrkskolan i Söderbärke. 

3.1.4  Väntetiden ska endast i undantagsfall uppgå till 45 minuter morgon 

respektive eftermiddag utifrån skolans ramtider. 

3.1.6  Om eleven har lång resväg, kan den sammanlagda restiden för 

skolskjuts överstiga 60 minuter på morgon respektive eftermiddag. 

3.2  Skolväg 

3.2.1  Skolväg - avstånd 

För att vara berättigad till skolskjuts enligt ovan angivna 

upptagningsområden ska färdvägens längd vara; 

F-klass 2 kilometer 

Åk 1-6 3 kilometer 

Åk 7-9 4 kilometer 

3.2.4  Avsteg från avståndsreglerna kan ske då likformighet inom ett väl 

avgränsat bostadsområde tillämpas. 

3.2.5  Avsteg 

-  Riksväg 66 räknas som farlig skolväg och ska inte korsas av elever i 

åk F-6. Skolskjutshandläggaren avgör vilken form av skolskjuts som 

är lämplig utifrån elevens ålder. 

9. Kommunala beslut och taxor 

9.1  Första skolkortet är gratis, därefter tar kommunen ut en administrativ 

avgift på 100 kr för varje borttappat/förstört skolkort. 

Varje kommun kan ta egna beslut under ovanstående rubriker. Den lokala 

bilagan kan variera mellan kommunerna.  

Yrkanden  

Bengt Norrlén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.     

_____ 

 

Beslutsunderlag 

Familje- och utbildningsnämnden 2020-10-08 § 62  
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Arbetsutskottet 2020-10-27 § 113 

Kommunstyrelsen 2020-11-10 § 176 

 

 


