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Regelverk och information kring testverksamheten av syskon- 
och kompisåkning läsåret 2017/2018 version 171201. 
 
1. All syskon- och kompisåkning sker i mån av plats och endast på kommunens egna skolbussar, efter 
fullständigt ifylld och undertecknad ansökan senast två dagar före åkningen. 
 
2. Syskon- och kompisåkning gäller endast tillsammans med skolskjutsberättigat äldre syskon och 
skolskjutsberättigad kompis på de rutter som dessa annars hade åkt. 
 
3. Plats meddelas av chaufför via SMS dagen innan åkning. Om inte besked mottagits, kommer inte 
syskon- kompisåkning att ske. 
 
4. Syskonåkning får bara ske om yngre syskon på fritidshemmet går på samma skola som äldre sys-
kon och det yngre syskonet åker med samma buss som det äldre syskonet. Kompisåkning gäller bara 
kompisar på samma skola. 
 
5. Vårdnadshavare för respektive syskon och kompis som åker är helt ansvarig för sitt barn vad gäller 
att de ordningsregler som gäller i bussen följs och att de syskon eller kompisar som bryter mot dessa 
inte kan räkna med att få fortsätta att åka med, på en månad.  
 
6. Syskonåkning kan sökas för veckovis. 
 
7. Kompisåkning kan sökas för dag för dag. 
 
8. Om platsbrist uppkommer har syskonåkning företräde jämfört med kompisåkning 
 
9. Syskon måste själv kunna ta sig från fritidshemmet till rätt buss, vid rätt tid. Vårdnadshavare an-
svarar för att fritidshemmet informeras om tiderna och dagarna vid syskonåkning. 
 
10. Vårdnadshavare ansvarar för promenaden mellan fritids och skolbussen. 
 
11. När det gäller ansvarsförsäkringen vid syskon- eller kompisåkning så har kommunen inget an-
svar. Syskon och kompisar omfattas vid syskon- och kompisåkning inte av kommunens ansvarsför-
säkring, då resorna sker på fritiden för dessa barn. 
 
12. Eventuella skador som uppkommer i bussen på grund av åverkan är passagerare betalningsskyl-
diga för. 
 
 
De regler och information som beskrivs i detta dokument kan komma att ändras på kort varsel då det 
handlar om testverksamhet. Det innebär att vårdnadshavare behöver vara medveten om ändringar i 
denna text när ansökan skrivs under. Testverksamheten kan också komma att avbrytas om domslut 
kommer i frågan. 
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