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Innehållsförteckning
Vad är barn- och elevtransport?

1

Organisation och arbetsformer

1

Färdsätt

1

Vem har rätt till barn- och elevtransport mellan hem och förskola?

1

Växelvis boende

1

Medresenär/ledsagare

1

program

uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen
av Västerås som ort inklusive koncernen Västerås stad

policy

uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet i koncernen Västerås stad

handlingsplan

anger strategier och konkreta åtgärder för att nå den politiska viljeinriktningen
och fastställda mål på olika nivåer i organisationen

riktlinje

säkerställer ett riktigt agerande och en god kvalitet i handläggning och utförande
i koncernen Västerås stad

Riktlinje för Barn ochelevtransport förskola

Barn- och elevtransport förskola
Riktlinjen innefattar regler och ansvarsfördelning i samband med barn- och
elevtransport mellan hem och förskola. Riktlinjen avser barn i förskola som har
varaktig funktionsnedsättning och är i behov av transport mellan hem och förskola.

1. Vad är barn- och elevtransport?
Barn- och elevtransport är resor utöver skollagens krav på kommunen att
anordna skolskjuts. Barn- och elevtransport kan endast erhållas inom
Västerås kommuns geografiska område.
2. Organisation och arbetsformer
Barn- och utbildningsförvaltningens skolskjutsorganisation administrerar
barn- och elevtransporter. Ansökan ställs av vårdnadshavare till Barn- och
utbildningsförvaltningens skolskjutshandläggare. Besked ifall transport
tillhandahålls eller inte, meddelas skriftligt till vårdnadshavare. Transporter
organiseras av Kollektivtrafikförvaltningen.
3. Färdsätt
Barn- och elevtransport mellan hem och förskola utförs alltid med
upphandlat fordon av typ personbil, minibuss.
4. Rätt till barn- elevtransport mellan hem och förskola
Barn med varaktig funktionsnedsättning, som har fått placering vid förskola
med speciell inriktning, kan erhålla transport om avståndet mellan barnets
hem och förskolan är minst 2 kilometer.
5. Växelvis boende
Om barnet har växelvis boende av regelbunden karaktär kan transport
medges från båda adresserna. För att boendet ska anses vara av regelbunden
karaktär ska barnet tillbringa hälften av sin tid hos vardera
vårdnadshavaren. Transport från båda adresserna kan endast medges om
båda adresserna är inom Västerås kommuns geografiska område.
6. Medresenär/ledsagare
Medresenär/ledsagare kan medfölja barnet kostnadsfritt om behov
föreligger. Medresenär/ledsagare får inte resa utan barnet.
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