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KOMMUNSTYRELSEN
SAMHÄLLSENHETEN

Lena Karelius
Trafikplanerare/ Driekte rååresjidh

ÄL VDAL ENS K OM M UNS BI L AGA 1 TI L L SK OL SK JUTSREGLEMENTE FÖR FÖRSK OL EKL ASS, GRUNDSK OL A OCH
GRUNDSÄRSK OL A I DAL ARNAS L ÄN
Detta dokument är en bilaga till länets gemensamma skolskjutsreglemente som är
huvuddokumentet.

3 Regler
3.1 Skolskj uts
3.1.2
Elever med rätt till skolskjuts till anvisad skola kan efter ansökan beviljas
skolskjuts i form av skolkort eller taxi.
Nedanstående upptagningsområden gäller i Älvdalens kommun. Det utgår ifrån
den adress som är elevens folkbokföringsadress.
1. I dr e:
Boende i Idre distrikt och ska gå i årskurs F - 9 tillhör Strandskolan.
2. Sär na:
Boende i Särna distrikt inklusive Rånäs och ska gå i årskurs F - 5 tillhör
Buskoviusskolan. Elever som bor inom Särna distrikt inklusive Rånäs och
ska gå i årskurs 6 – 9 tillhör Strandskolan
3. Rots skola, Älvdalen:
Boende i och mellan Nornäs i norr och Storbrott i söder, inkl. Lövnäs,
Tyrinäs, Lillåsbyn (Västerby), Karlsarvet och Månsta. Dessa tillhör Rots
skola. Elever inom detta område som ska gå i årskurs 7 – 9 tillhör
Älvdalsskolan. Se karta.
4. Älvdalsskolan F-9:
Boende från Storbrott i norr och söder ut till kommungränsen (öster om
älven) tillhör Älvdalsskolan. Väster om älven är det Rämma, Kåtilla och
söderut till Västäng, Väsa, Dysberg, Evertsberg, Tennäng och Risberg. Se
karta.
6
1
5
0
6
0
0
2
0
.
1
v
0
0
1
V
L
A

ÄLVDALENS KOMMUN

2 (3)
2020-12-14

Elever som byter folkbokföringsadress under pågående skolgång inom
upptagningsområdena Älvdalsskolan F-6 ska erbjudas skolkort fast de bytt
upptagningsområde. Elever från Buskoviusskolan och Strandskolan kan
välja Älvdalsskolan. Bussar/ taxi anpassas inte men man får ett skolkort.

3.2 Skolväg (avstånd)
3.2.1
Skolskjuts anordnas för elev i förskoleklass och grundskolan åk F - 9 med mer än
3 km gångavstånd från/till den folkbokförda adressen eller anvisad hållplats och
till antingen skolan eller anvisad hållplats för skolskjuts vid skolan.
3.2.4
För Älvdalens kommun finns avsteg från avståndsregeln för att erhålla
likformighet inom bostadsområden. De bostadsområden eller byar som är
undantagna är följande:
1. Loka by mot Rots skola
2. Rot, Holen och Näset mot Rots skola
3. Västäng och mot Älvdalsskola
3.2.5
Avsteg från avståndsregeln på grund av trafikförhållanden/ farlig skolväg.
1. Östomsjön (södra bron över till Särna by).
2. Kåtilla (västängsbron, eleverna får gå fram till hållplatsen vid
brofästet på västrasidan av älven).
3. Västäng (den halva som har mindre än 3 km).
4. Synnanåt (bro på riksväg 70, eleverna får gå fram till hållplats vid
riksväg 70).
5. Västanåt
De elever som är folkbokförda i dessa områden är berättigade skolskjuts.
Oavsett avståndsregeln så kan skolskjuts beviljas om skolvägen bedöms ha
särskilt farlig trafikmiljö (kommunens bedömning gäller).
Identifierad skolväg idag:
Vägar som länsväg 1024, 1025 som går igenom Evertsberg är att anses som
trafikfarlig skolväg för förskoleklass och grundskolanselever. Väg 311 mot Sälen
är att anses som trafikfarlig.

8 Skolkort
8.2
Om skolkort slutat fungera utan åverkan ersätts detta med nytt.
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8.3
Förlorat, förstört eller stulet skolkort ersätts med nytt mot uppvisande av beslut
hos kontaktcenter mot en avgift på 100 kronor.
8.4
Då förhållande för eleven förändras under läsåret och eleven inte längre är
berättigad till skolkort ska detta snarast återlämnas. Det åligger vårdnadshavaren
att återlämna det erhållna skolkortet.

9 Kommunala beslut och taxor
9.1
En administrativ avgift utfärdas för extra skolkort (förlust, förstört eller stulet) på
100 kronor.

