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Beslut KF, 2011-06-27, § 68, 86/211
Reviderad bilaga 2017-01-10

KOMMUNSTYRELSEN
SAMHÄLLSENHETEN

Lena Karelius
Trafikplanerare/ Driekte rååresjidh

vxl: 0251 – 31 300
e-post: lena.karelius@alvdalen.se

BILAGA 1 TILL SKOLSKJUTSREGLEMENTE FÖR GRUNDSKOLA
OCH SÄRSKOLA I DALARANAS LÄN
Detta dokument är en bilaga till länets skolskjutsreglemente som är
huvuddokumentet. Varje kommun tar egna beslut i nedanstående punkter.
Besluten fastställs i respektive kommun på de punkter i reglementet där det är
möjligt för kommunen att fatta beslut.

3.1 Skolskjuts
3.1.1
Älvdalens kommun har beslutat att elever i förskoleklass får skolskjuts om eleven
uppfyller kommunens regler för skolskjuts i grundskolan.
3.1.4
Skolskjuts anordnas för elev i förskoleklass och grundskolan åk 1-9 med mer än 3
km gångavstånd från den folkbokförda adressen eller anvisad hållplats till
antingen skolan eller anvisad hållplats för skolskjuts.
3.1.5
Nedanstående upptagningsområden gäller i Älvdalens kommun. Det vill säga den
skola som eleven placeras i utgår ifrån elevens folkbokförda adress i kommunen.
1. Strandskolan, Idre F-9:
Boende norr om korsning riksväg 70 och väg 311 till Sörvattnet och ända
upp till norska gränsen tillhör Strandskolan.
2. Buskoviusskolan, Särna F-6:
Boende söder om korsningen riksväg 70 och väg 311 till Sörvattnet och
ända ner till Rånäs samt Östomsjön, Nordomsjön och Gördalen tillhör
Buskoviusskolan.
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3. Strandskolan/ Buskoviusskolan:
Elever som ska gå i åk 7-9 går alla i Strandskolan som är skrivna på
adresser inom punkt 1 Strandskolan och punkt 2 Buskoviusskolan. Elever
som går i åk 6 Buskoviusskolan går helt eller delvis i Idre.
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4. Rots skola, Älvdalen F-6:
Boende i och mellan Nornäs i norr och Storbrott i söder, inkl. Lövnäs,
Tyrinäs, Lillåsbyn, Karlsarvet och Månsta m.fl. Dessa tillhör Rots skola.
5. Älvdalsskolan F-9:
Boende från Storbrott i norr och söder ut till kommungränsen (öster om
älven). Väster om älven är det Rämma, Kåtilla och söderut till Västäng,
Väsa, Dysberg, Evertsberg, Tennäng och Risberg m.fl.
6. Rots skola/ Älvdalsskolan:
Elever som ska gå i åk 7-9 går alla i Älvdalsskolan som är skrivna på
adresser inom punkt 4 Rots skola och punkt 5 Älvdalsskolan. Elever som
byter folkbokföringsadress under pågående skolgång inom upptagningsområdena Rots skola F-6, Höjden, Montessori & Gläntan F-6 ska erbjudas
skolkort.
3.1.7
Avsteg från reglementet: För elev med väntetid i anslutning till skolskjuts från
skoldagen slut anordnar skolan lämplig tillsyn. Väntetid före eller efter
skoldagen kan överstiga 45 min per tillfälle.
3.1.9
Avsteg från reglementet: Den sammanlagda restiden för skolskjuts kan
överstiga 60 minuter.
3.2.1
Kommunen har en gräns på mer än 3 km gångavstånd för alla elever i
grundskolan och förskoleklass antingen till skolan eller till anvisad hållplats
för skolskjuts från elevens folkbokföringsadress.
3.2.4
För Älvdalens kommun gäller avsteg från avståndsregeln. De bostadsområden
eller byar som är undantagna är följande:
1. Loka by mot Rots skola
2. Näset mot Rots skola
3. Västäng och Kåtilla mot Älvdalsskola
Avsteg från avståndsregeln på grund av trafiksäkerhetsmässiga skäl:
1. Östomsjön (södra bron över till Särna by).
2. Kåtilla (västängsbron, eleverna får gå fram till hållplatsen vid bro
fästet på västrasidan av älven).
3. Synnanåt (bro på riksväg 70, eleverna får gå fram till hållplats vid
riksväg 70).
4. Västanåt
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De elever som är folkbokförda i dessa områden är berättigade skolskjuts
enligt tidigare beslut av Älvdalens kommun.

3.3. Självskjuts
3.3.1
Beslut om självskjuts kan göras ytterst sällan och bara i speciella fall t ex
då man provat annan skjuts och det inte fungerat eller om man bor
otillgängligt o.s.v. (inte av sociala skäl). Beslutet bör samrådas med
upphandlad entreprenör så att man inte konkurrerar med deras
verksamhet. Beslut om ersättning för självskjuts sker med motsvarande
ersättning som skatteverket medger som skattefri.

8 Skolkort
8.4
Älvdalens kommun beslutar att ta ut en administrativ avgift för utfärdande
av extra skolkort. Det första skolkortet som eleven får är gratis. Förlust,
förstört eller stulet skolkort ersätts med ett nytt mot en administrativ
avgift om 65 kr.

Lars Lisspers
Skolchef

