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Förslag till Anvisningar och ansvar samhällsfinansierade transp0r=
ter, Salakommun

INLEDNING

Under 2017 planerasen verksamhetsövergâng för myndighetsutövning inom färd-
tjänst och riksfärdtjänst från Sala kommun till Region Västmanland [Kollektivtrafik-
myndigheten). Pågrund av verksamhetsövergången har Anvisningar och ansvar sam-
hällsfinansierade transporter Sala kommun reviderats.

Beredning
BilagaKS2017/121/1,missiv
Bilaga KS 201 7/121/2, förslag Anvisningar och ansvar samhällsfinansierade trans-
porter. Sala kommun

Malin Bäcklund Baard, skolskjutshandläggare, föredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att anta Anvisningar och ansvar samhällsfinansierade transporter Sala kommun, i en-
lighetmedBilagaKS2017/121/2.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att anta Anvisningar och ansvar samhällsfinansierade transporter Sala kommun, i en-
lighet med Bilaga KS2017/121/2.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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MISSIV

Beslut om reviderade anvisningar och ansvar
samhällsfinansierade transporter Sala kommun

Under 2017 planeras en verksamhetsövergång för myndighetsutövning inom
färdtjänst och riksfärdtjältst från Sala kommun till Region Västmanland
[Kollektivtrafilcrnyndigheten].

På grund av den planerade verksamhetsövergången kommer färdtjänst och
riksfärdtjänst lyftas ur följande dokument:

o Riktlinjer för särskild kollektivtrafik i Sala kommun

0 Anvisningar och ansvar samhällsfinansierade transporter Sala kommun

Dessa dokument omfattar även skolskjuts, skoltransporter, dagvårdsresor samt resor
till daglig verksamhet LSS. Dokumenten har nu reviderats. Vid behov har även
uppdateringar samt förtydligande av texten gjorts.

FÖRSLAGTILLBESLUT:

0 att anta förslag till reviderade Anvisningar och ansvar Samhällsfinansierade

transporter Sola kommun.

Lena Steffner
Planchef

sA1_AKommun Besöksadress:Stnra Torget 1
Kommunstyrelsens förvaltning V5xHI:022r1-74 70 DD 5arnhfill5byggnad§k()n[gret

Box 304 FElK=0l24‘133 50 Plant och Utvecklingsenheten
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1. Bakgrund Anvisningaroch ansvar
samhällsfinansieradetransporter

Sala kommun

Kommunstyrelsensförvaltning

1. BAKGRUND

Kommunfullmäktige i Sala fattade 2010-06-23 beslut om att bilda en
sammanhållenorganisationför samhällsfinansieradetransporter med start 2011-
01-01. Syftet var att samordna och effektivisera resandet. Ansvarig nämnd är
Kommunstyrelsen.

Verksamhetenär organiseradunder -Samhällsbyggnadskontoret-Planeringoch
utveckling, benämnd Transportenheten.

Verksamheten har ett övergripande samordnat reseansvarför kollektivtrafik och

särskild kollektivtrafik och ska hantera och ansvara för handläggning,
upphandling, samordning och utveckling av kollektivtrafik och särskild
kollektivtrafik. Till stöd i handläggningenoch myndighetsutövningenfinns
skollagen samt riktlinjer för särskild kollektivtrafik i Salakommun beslutade av
Kommunstyrelsen.

Verksamheten baseras på upphandlad trafik med fleråriga avtal samt
kollektivtrafikmyndighetenstrafikuppläggav linjelagdkollektivtrafikmed lång
framförhållning i planeringsprocessen.Utöver lagstyrdatransporter finns ibland
ettbehovavresorpåandragrunderfrånverksamheternainomkommunen.

För att kunna samplanera och effektivisera, samt ta ett ekonomiskt ansvar för
genomförandet, krävs att verksamheten förfogar över beslut som påverkar
kostnaderna. Arbetet kräver framförhållning, samt att planeringsunderlag från
skolverksamheten inkommer till utsatta datum somgrund för planering.

Dokumentet Anvisningar och ansvar för samhällsfinansieradetransporter Sala
kommun, reglerar interna relationer rörande ansvar-ekonomi och

arbetsfördelning. I dokumentet beskrivs även extern ansvarsfördelning mellan
Salakommun och Kollektivtrafikförvaltningen.
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2. Ansvar

2. ANSVAR

2.1 Beslut och ekonomiskt ansvar skolskjuts

Ansöker

om skol-

skjuts

Elev

Folk-
bokförd i

Sala
kommun

Går skola i
Sala

kommun

Folk-

bokförd i
Sala
kommun

Går skola i

annan

kommun

Folk-
bokförd i

annan
kommun

Går skola i

Sala

Placeringsskolal

Eget val?

Särskilda skäl3

Vårdnads-
havare ansöker

Särskilda skäl4
Skolan placerar

Eget val5

Skolan el. IFO

placerar

Placerad elevi
familjehem eller
HVB-hem som

är i behov av

transport

mellan tillfällig
bostad och

skola

1Se riktlinjer för särskild kollektivtrafik 3.1
1Se Riktlinjer för särskild kollektivtrafik 3.2

3Se riktlinjerför särskild kollektivtrafik3.2
4Se Riktlinjerför särskild kollektivtrafik3.2

5KS§21!) Dnr 2012/245

Utredning/Beslut

Handläggare, SBK

Handläggare, SBK

Handläggare, SBK

Handläggare, SBK

Handläggare,

SBK

Handläggare, SBK
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2. Ansvar Anvisningaroch ansvar
samhällsfinansieradetransporter

Salakommun

Kommunstyrelsensförvaltning

2.2 Externansvarsfördelningmellan Salakommun och
Kollektivtrafikförvaltningen(KTF) RegionVästmanland.

Transportenhetenbedömermed vilkenutföraretransporternaskaske.För de
resor som bedöms ska utföras av Kollektivtrañkförvaltningen [KTF] lämnas
underlagtill KTFsomplanerarochansvararförutförandetavskolskjuts,resortill
daglig verksamhet samt dagvårdsresor. KTF ansvarar för när transporterna ska
utföras med bil/mindre busseller handikappfordon. Underlagska lämnasin med
god framförhållning för att möjliggöra samplaneringav resor hos KTF.

Respektiveskolverksamhet inom Salakommun ansvarar för att ändringar i tider
för verksamhetsresorgörsmed 2 veckorsframförhållningtill KTF.Görsändringar
med mindre framförhållning ska de resorna debiteras direkt till skolan.
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3. Skolskjuts i grundskola, särskola och Anvisningar och ansvar
gymnasiesärskola samhällsfinansierade transporter

Sala kommun

Kommunstyrelsens förvaltning

3. SKOLSKJUTSl GRUNDSKOLA, SÄRSKOLAOCH
GYMNASIESÄRSKOLA

Upplägget av trafik med VL och entreprenadbussar för skolskjuts styrs av det som
regleras i riktlinjer för särskild kollektivtrafik beslutade av Kommunstyrelsen.

Transportenheten handlägger, planerar och bär kostnaderna för den skolskjuts
somhar stöd avSalakommunsriktlinjer.

Skolskjuts planeras utifrån ramschema. samt ska vara stabil under läsåret.
Extraturer pga. ändrade ramschema enstaka dag betalar inte transportenheten på
Samhällsbyggnadskontoret. Beställer skolan trots det extraturer utöver fastställda
ramtider, ska kostnaden belasta skolverksamheten.

Förändringar under termin kräver framförhållning. Det kan dröja upp till 2 veckor
innan genomförande av att tillhandahålla nytt busskort, taxi utför ny
taxibeställning, omplanering av entreprenadbuss genomförs pga. förändrad
körsträcka mm.

Vid ex. elevs sjukdom är det vårdnadshavarens föräldraansvar att hämta barnen i
skolan, skolskjutsen omplaneras inte.

3.1 Utförande av skolskjuts

Res- och väntetider

Den totala planerade restiden i skolskjuts bör understiga 60 min. enkel resa. Vid
Snöoväder, tjällossning eller liknande händelser får, den totala restiden i skolskjuts
överstiga planerad restid.

Skolans schemaläggning och skolskjuts ska samplaneras så att väntetiderna
minimeras. Med väntetid menas tid från ramschemats sluttid till tid då skolskjuts
senast ska avgå från den plats där utbildningen bedrivs. Tiden kan variera och är
alltså inte ställtid.

- väntetid för grundskolans elever före ramschemats start och
ramschemats sluttid ska inte, annat än i undantagsfall överstiga 30
minuter.

- väntetid för särskolans elever före ramschemats starttid och
ramschemats sluttid ska inte, annat än i undantagsfall överstiga 15
minuter.

Personligt överlämnande

Finns ett skriftligt beslut om personligt överlämnande av elev pga. särskilda skäl
till eller från skolskjutsen fär eleven inte under några omständigheter lämnas
ensam.
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3. Skolskjutsi grundskola,särskolaoch Anvisningaroch ansvar
gymnasiesärskolan samhällsfinansieradetransporter

Salakommun

Kommunstyrelsensförvaltning

Byte av folkbokföringsadress under termin

När elev flyttar inom kommunen under termin, så är grundskolans praxis att
elevenfår gå kvar i skolanterminenut innan skolbyte,om elevenså önskar.
Undantaggörsförårskurs6 och9,samtårskurs3 påÅbyskola,därelevenfår gå
kvar hela läsåret. Väljer elevenatt gå kvar terminen respektiveläsåret ut [årskurs
6 och 9 samt årskurs 3 på Åby skola] så får aktuell skola under dessa
omständighetersessomanvisadskolaochrättentill skolskjutsbedömasdärefter.

Väljer elevenatt ävennästkommandetermin respektiveläsårfortsättai denna
skolaska detta sessom ett egetval.

3.2 Inlämnandeav underlagfrån skolförvaltningen/respektive
skolverksamhettill transportenheten

För att möjliggöra samplanering och effektivisering krävs att underlag bearbetas
och inlämnasenligt tidsplan till Transportenheten på Samhällsbyggnadskontoret..
Kommunstyrelsenhar fastsiagitramschematider per skolai MER KOLL-projektet,
dessa har justerats efter beslut om utökad timplan. Ramschematider är
förutsättningenför samplaneringav entreprenadskjutsochlinjetrafik. Även övriga
skolor som inte har planerade skolskjutslinjer ska ha max 2 sluttider för att
möjliggöra samplanering ex. för växelvis boende elever som åker skoltaxi, samt i
sin planering ta hänsyntill VL:stidtabell vid schemaläggning.

December:

o Skolförvaltningen gör avstämning med Transportenheten gällande
Förskoleklasseleversplaceringsskolainför kommandeläsår innan utskick
till vårdnadshavarna.

Vecka 9:

0 Uppllyttningar av elevunderlagtill nästa läsår skavara Transportenheten
tillhanda.

Vecka 16:

0 Ramscheman för samtliga grundskolor, grundsärskolan och
gymnasiesärskolanska vara transportenheten tillhanda inför nästa läsårs
planering.

0 Samtligaelever skavara klassplacerade.

Transportenheten samlar in och handlägger underlagen. Underlagen förs sedan
vidare till KTF,VL, UL ochentreprenörer enligt överenskommentidsplan

7 (16)



3. Skolskjuts i grundskola, särskola och
gymnasiesärskolan

Anvisningar och ansvar
samhällsfinansierade transporter

Salakommun

Kommunstyrelsens förvaltning

3.3 Infrastruktur och trafiksäkerhet

Lagar och förordningar

De lagar och förordningar som behandlar rätten till skolskjuts finns i:

Skollagen 2010:800 [SL]
Skolskjutsförordningen 1970:340
Trafikverkets föreskrifter om skolskjutsning
Yrkestrafiklagstiftningen
Allmän lagstiftning

C

Dessutom finns ett antal rättsfall som behandlar skolskjuts.

Delat ansvar, våg till och från hållplats

Ansvaret för skolskjuts och skoltransport är delat mellan vårdnadshavare,
kommunen, väghällaren och trafikutövaren. Barn är inte fullt utvecklade för att

betesigpåett trafiksäkert sätt i alla situationer.

Vårdnadshavareansvararför elevenpå dessvägfrån hemmettill
skolan,för vistelsen påhållplatsenochtill dessatt elevenstigit på
skolskjutsen. vårdnadshavare ansvarar för att eleven kommer i tid till
påstigningsplats för skolskjuts. Om eleven missar skolskjutsen har
föräldrarna ansvar för att eleven kommer till skolan.

vårdnadshavare anses ha överlämnat ansvaret till kommunen/
skolskjutsutförare när eleven stiger på skolskjutsen.

Skolan ansvarar för säkerheten vid skolans på och avstigningsplats,
medan trafikutövaren ansvarar för säkerheten inne i skolskjutsen.

Efter skolans slut anses kommunen ha överlämnat ansvaret till
vårdnadshavare när eleven på överenskommen tid gär från skolan,
eller stiger av skolskjutsen. Om föraren till skolskjutsfordonet
bedömer att transporten på grund av väderlek, väglag eller annat, inte
kan genomföras på ett trafiksäkert sätt ställs resan in och någon
ersättningsskjuts anordnas inte. Andra aktörer med ansvar är
väghållarenochtrafikverket.

Enligt lagstiftningen Öansvararföraren för att bälten användsunder
resa när resenärens ålder understiger 15 år. Är resenären 15 år eller
äldre vilar ansvaret för att använda bälte på resenären själv. Eftersom
det är angeläget att bälten används förutsätts även vårdnadshavare
delaansvaretgenomatt försökapåverkasinabarn att använda
bälten.

5 Enligt skolskjutsförordningen (1970:340)
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3. Skolskjutsi grundskola,särskolaoch Anvisningaroch ansvar
gymnasiesärskola samhällsfinansieradetransporter

Salakommun

Kommunstyrelsensförvaltning

Trafiksäkerhet

Upplägget för skolskjuts och skoltransport bygger på egenkontroll hos
trafikleverantörerna.
Ett nära samarbete krävs mellan Kollektivtrafikförvaltningen, entreprenörer och

kommunen. Trafiksäkerheten ska särskilt uppmärksammasvid linjedragning och
hållplatsernas placering.

Elevernasutbildning

Vidläsåretsbörjanskaskolanhållasärskildgenomgångmedeleversomfärdastill
och från skolan med skolskjuts. Genomgångenska omfatta trafiksåkerhets- och
ordningsreglervid av- ochpåstigningvid skolansamt rutiner gällandeunder färd.
Vidare ska lämnas råd och anvisningar om åtgärder och uppträdande i samband
med en eventuell olycka.Önskvärt år att entreprenör och fordon varje år deltar i
olycksfallsgenomgång/övningmed eleverna.

Trafiksäkerhet på vägtill ochfrån skolan

Skolskjutskörs endastpå enskildvägsomär avgodtagbarkvalitet, det vill sägadär
normal hastighetoch rimliga körtider kan hållas utan risk för skador på
skolskjutsfordonet.Normal hastighet bör uppgå till 30 km/h på mindre väg. Om
Vägunderhåll väsentligen har eftersatts ställs skolskjutsen in och ansvaret för
skoltransporten övergår till föräldrarna. Skolskjuts kan ställas in under en på
förhand fastställd tidsperiod, exempelvis vintertid, på grund av halka, eller vid
nedsatt framkomlighet på grund av väg- eller byggnadsarbeten.Det är chauffören
som avgör huruvida transporten, av säkerhetsskäl kan genomföras eller inte.
Ersättningsskjutsanordnasinte.

Framkomlighetsproblem

Skolskjutsen ansvarar inte för att lösa framkomlighetsproblem på grund av
trafikregleringar, bommar eller andra permanenta eller tillfälliga hinder och
begränsningar.Vid framkomlighetsproblem måste resenären på egenhand, eller
med biträde av annan, ta sig till närmaste plats som är tillgänglig för
skolskjutsfordonet.

Säkraskolskjutshållplatser

Ansvaretför att åtgärdahållplatserliggeri grundenhosväghållaren,somoftaär
Trafikverket för de lite större vägarna på landsbygden.

Bälten och bilbarnstolar

Den som färdas i personbil eller buss ska använda bälte. Det är traflkutövarens
ansvaratt såvältillhandahålla,som se till att bilbarnstolaranvändsdär så är
nödvändigt.
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3. Skolskjutsi grundskola,särskolaoch Anvisningaroch ansvar
gymnasiesärskolan samhällsfinansieradetransporter

Salakommun

Kommunstyrelsensförvaltning

Service från föraren

Förarensuppgift är i huvudsakatt köra fordonet på ett trafiksäkert ochtryggt sätt,
samt genom sitt bemötande av skolskjutsresenären bidra till att skolskjutsen
upplevs positivt. Föraren ska inte åläggasuppgifter som gör att fordonet lämnas
utan direkt uppsikt.Denservicesomförarenger skaskei direkt anslutningtill
fordonet.Resenärenskapå egenhand,eller medhjälp avnågonannan,ta sigtill
upphämtningsplatsenliksom från avlämningsplatsen.Förarenhämtar ochlämnar
inte resenären i hans eller hennes bostad. Finns ett beslut om personligt
överlämnade av skolskjutsresenärfår föraren under inga omständigheterhämta
eller lämna resenären utan personlig kontakt med ansvarig person vid
överlämnandet. Rullstolsburna barn ska transporteras i den egna rullstolen.
Föraren ansvarar för att rullstolar förankras på ett tillförlitligt sätt i fordonet.

Information om eleverna

I vissa fall kan det vara av betydelse att föraren får information om en elevs
sjukdom eller funktionshinder.Skolan får lämna sådan information efter
föräldrarnas godkännande. Föraren har tystnadsplikt om förhållanden som rör
elevers sjukdomar, funktionshinder eller andra personliga förhållanden. Några
läkarintyg ska aldrig lämnas till transportören?-

Beställning vid sjukdom eller annan frånvaro

Vid avbeställning av entreprenadtransport på grund av sjukdom eller annan
frånvaro ska målsman meddela transportören så snart som möjligt. En
friskanmälan ska också göras när eleven ska återuppta sitt resande. Vid en
eventuell olycka är det viktigt att transportör ochskolahar information om vilka
eleversomfinnsmedpåturen.

Skadegörelse

Skadegörelse i skolskjutsfordon ska polisanmälas av entreprenören och
elev/ målsmanär ersättningsskyldig.

Extra elever/ personer med på turen

Skolskjutselevernahar företräde till plats i entreprenörsbussen,extra personer
medgesåkamedi månavplats.

7Enligt sekretesslagenSFS 1980: 100
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4. Skoltransportutan stöd i riktlinjer för skolskjuts Anvisningaroch ansvar
samhällsfinansleradetransporter

Salakommun

Kommunstyrelsensförvaltning

4. SKOLTRANSPORTUTAN STÖD I RIKTLINJERFÖR
SKOLSKJUTS

4.1 Ansvarsfördelning

Planerade skoltransporter:

Med skoltransporter som planeras och bekostasav transportenheten avsesresor
inomskolansomkommunenfrivilligtåtagitsigatt anordnasåsomexempelvisför
förskoleklasser samt bad- och slöjdtransport inom skolverksamheten.
Förutsättningenär att transporterna kan planeras med befintligt antal
upphandlade bussar,under de tider som bussarna inte användsför morgon och
hemturer till grundskolorna, samt att underlag är lämnade till transportenheten
till dedatumsomtransportenhetenbegärtinförkommandeläsår.

Inom skolverksamhetenska klassersomhar behovav transporttill ex. slöjd
prioriterasi lokalplaneringenför attunderlättasamplaneringenavtransporter.

För särskolanselever gäller även transport mellan undervisningslokalerpå olika
adressersomär terminsvis planerad undervisningför enlängresammanhängande
period, samttill PRAO.Ombokningarskagörasmed godframförhållning,uppgifter
skavara KTF tillhanda med 2 veckorsvarsel.

De elever som grundsär och gymnasiesärskolaninte kan erbjuda fritids i nära
anslutning till skolverksamheten, kan beviljas transport mellan skola och
fritidsverksamhet i direkt anslutningtill skolansramtider.

Sär och gymnasiesärskolankan omplanera enstaka verksamhetsresormed god
framförhållning. KTF ska ha underlag med 2 veckors framförhållning för
omplaneringochdåtar SBKextrakostnaderna. Begärskolanutöver det extraresor
med kortarevarselbelastasskolanmed kostnaderna.Skolskjutsplaneradefter
skolans ramtider kan inte ombokas, dä de är samplanerade med övrig skolskjuts
från KTF:

Elever som får sin undervisning i särskild undervisningsgruppkan i vissafall vara
berättigade till skolskjuts, tex. resa mellan hemmet och lokaler där särskild
undervisningsgruppstadigvarandebedriver undervisninggövriga transporter är
att betrakta som verksamhetsresor och beställs och betalas av respektive
skolenhet.

Då placerad elev i familjehem eller på HVB-hem är i behov av transport mellan
tillfällig bostad och skola hjälper transportenheten till att anordna
transporten/busskort under förutsättning att placerande myndighet står för
kostnaden.

38eRiktlinjerförsärskildkollektivtrafik3.2
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4. Skoltransport utan stöd i riktlinjer för skolskjuts Anvisningar och ansvar
samhällsfinansierade transporter

Sala kommun

Kommunstyrelsens förvaltning

Ingen omplanering av grundskolans entreprenörs eller VL bussar kan göras för
enstaka tillfällen. Bussarnas körtider är samplanerade mellan flera skolor, samt att

många elever åker linjetrafik enligt VL:s tidtabell. Vill skolan ha extraturer utöver
planerad skolskjutstur, gör de dessa beställningar på egen hand samt bär
kostnaden.

Är elev inte skolskjutsberättigad enligt definition, men vårdnadshavare fått löften
om transport, beställs och betalas transporten av den verksamhet som lovat. [Sala
kommuns verksamheter kan göra beställningar av transport hos
Kollektivtrafikförvaltningen Region Västmanland.)

Resor till exempelvis, bio, utflykter och teater är inte skolskjuts utan
verksamhetsresorochbeställsochbetalasav respektiveskolverksamhet.

Dä kommunens verksamheter beställer resor vid enstaka tillfällen kan
transportenheten vara behjälplig vid behov av särskild kollektivtrafik
(handikappfordon) utan individuellt myndighetsbeslut. Beställande verksamhet
står för den totala kostnaden för resan.
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5. Resortill dagligverksamhet LSSsamt dagvärdsresor Anvisningaroch ansvar
samhällsfinansieradetransporter

Salakommun

Kommunstyrelsensförvaltning

5. RESORTILL DAGLIG VERKSAMHETLSSSAMT
DAGVÄRDSRESOR

5.1 Ansvarsfördelningresor till daglig verksamhetLSS

O

Kommunensverksamheter har ansvar för att meddelaTransportenheten
när nya deltagare tillkommer samt när deltagareslutar.

När KTF är utförare lägger Transportenheten in tillstånd för resor till
dagligverksamhet LSS.

Kommunens verksamheter ska i god tid innan större
verksamhetsförändringar informera ochsamrådamed Transportenheten.
Mindre, löpande förändringar för resor där KTF är utförare hanteras av
respektive verksamhet i samråd med KTF.

Transportenheten gör årlig avstämning gentemot kommunens
verksamhet för att säkerställa att underlag är uppdaterade.

5.2 Ansvarsfördelningdagvårdsresor

Kommunensverksamheter har ansvar för att meddelaTransportenheten
när nya deltagare tillkommer samt när deltagareslutar.

NärKTFärutförareläggerTransportenhetenintillståndfördagvårdsresor

Kommunens verksamheter ska i god tid innan större
verksamhetsförändringar informera och samrådamed Transportenheten.
Mindre, löpande förändringar för resor där KTF är utförare hanteras av
respektiveverksamheti samrådmedKTF.

Transportenheten gör årlig avstämning gentemot kommunens
verksamhet för att säkerställaatt underlag är uppdaterade.
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Anvisningaroch ansvarsamhällsfinansieradetransporter Salakommun
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