2017-01-18

Förtydligande av regelverk vid ansökan om
skolskjuts
På uppdrag av BUSSAM (den tjänstemannagrupp med chefstjänstemän från
KSL och landsting som svarar för det länsövergripande arbetet med barn och
ungdomar som behöver särskilt stöd) har en arbetsgrupp bestående av
representanter från kommuner i Stockholms län och Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen (HSF) arbetat med frågan om rutiner vid ansökan om
skolskjuts. Frågan har lyfts i BUSSAM av SLLs representant från Astrid
Lindgrens barnsjukhus. Detta mot bakgrund av att en betydande del av
läkarnas tid går åt till att skriva intyg till elever som ansöker om skolskjuts.
Särskilt ansträngande är detta vid terminsstart.
Informationen från kommunerna till elever och föräldrar om hur ansökan om
skolskjuts går till ser olika ut. Vissa kommuner hanterar själva bedömningen av
behovet vid ansökningsförfarandet med hjälp av de olika elevhälsoteamen (eller
motsvarande) som finns ute på skolor eller centralt placerade i kommunen.
Vissa kommuner kräver att ansökan om skolskjuts ska styrkas av läkarintyg.
I den förstudie som gjorts i form av granskning av avtal, styrdokument1 och
lagtexter går det inte att finna några belägg för att landstingets medverkan
krävs. Med andra ord finns det inga skyldigheter för landstingets hälso- och
sjukvårdspersonal att skriva ut läkarintyg för att styrka behovet av skolskjuts.
Behovsprövningen av skolskjuts sköts av kommunen. Kommunerna bör själva
bygga upp rutiner där prövning av rätten till skolskjuts kan ske.
Kommunerna bör revidera rutinerna för skolskjutsintyg så att det tydligt
framgår för elever och vårdnadshavare hur en ansökan om skolskjuts går till
och att kravet på läkarintyg tas bort.
Slutsats:
Kommunen bör säkerställa att det finns:






tydlig information om hur en ansökan om skolskjuts går till
lättillgänglig information om var elever och vårdnadshavare ska vända
sig för att få sina behov av skolskjuts prövade
anvisningar om vilka dokument som kan användas för att styrka
behovet av skolskjuts
information om hur en överklagan av beslut går till
rutiner för bedömning och prövning av behovet av skolskjuts inom
kommunens regi

För mer information kontakta BUS-sekretariatets representanter
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Skollagen (2010:800) Kap 10 §§ 32, 33, 40
Regelverk och avgifter för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar 2.1
Skolskjutsförordningen SFS 1970:340

