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Riktlinjer för skolskjutsverksamhet i Älvsbyns kommun. 

  
Detta dokument ersätter tidigare beslutade regler för skolskjuts. 
 

Kommunens skyldighet och ansvar 

Kommunen är, enligt skollagen, skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för 
grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolans elever om det behövs 
med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev  
eller någon annan särskild omständighet. 
 
De i lagtexten föreskrivna behovsprinciperna ger kommunerna möjlighet att med 
utgångspunkt från lokala förhållanden själv avgöra när skolskjuts skall anordnas.  
Något entydigt svar på, var de exakta gränserna går för kommunernas skyldighet kan 
därför inte anges. 
 
I Älvsbyns kommun erbjuds barn i förskoleklass kostnadsfri skolskjuts förutsatt att 
avståndsregel uppfylls.  
 
Elev som är inskriven i fritidshem får kostnadsfri skolskjuts mellan hemmet och 
skolan eller mellan skolan och hemmet vid de tillfällen eleven inte vistas i fritidshem 
före eller efter skoldag. 
 
Vårdnadshavare lämnar schema över vistelsetider i fritidshemmet till skolskjuts-
planeraren senast 14 dagar före terminens början. Förändringar i arbetsschema 
lämnas in 14 dagar innan förändringen träder i kraft.  
 
Kommunen, skolan, skolskjutsentreprenören, förare, föräldrar och elever har 
gemensamt ansvar för skolskjutsarna. Kommunen bör på ett tydligt sätt informera 
om vilka regler som gäller. 
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Grundregel  
Fri skolskjuts beviljas elev i förskoleklass och grundskola från den bostad där eleven 
är mantalsskriven till anvisad skola om: 
 
Avståndsregel 

 Förskoleklass – åk 1 längre än 2 km     Avståndsregeln gäller ej tätort 
 Åk 2- 3 längre än 3 km 
 Åk 4 – 5 längre än 4 km 
 Åk 6 – 9 längre än 5 km 
 Gymnasiet längre än 6 km 
 

Trafiksäkerhetsregel 
 Om närmsta lämpliga skolväg bedöms som särskilt farlig med hänsyn till 
 barnets ålder finns regler avseende elever i åk 3 och 4 enligt särskilt beslut i 
 barn- och utbildningsnämnden 1996-03-12. 
 (trafiksäkerhetsskjutsar och vinterskjutsar. Vinterskjuts = v 45 – v 9)  

 
Älvsbyns skolor: 
Elever i åk 3 inom Nygård, Nyfors, Övrabyn och Hällan får skolskjuts, 
trafiksäkerhetsskjuts. 
Elever i åk 4 inom Nygård, Nyfors, Övrabyn och Hällan får vinterskjuts. 
 
Korsträsk skola: 
Elever t.o.m. åk 3 i Svedjan, Lillkorsträsk, Sågfors, Ingridsgården och Ängstorp får 
skolskjuts, trafiksäkerhetsskjuts. 
 
Vistträsk skola: 
Elever t.o.m. åk 3 i Lappurträsk, Muskus, Furunäset, Aspnäset och Udden får 
skolskjuts, trafiksäkerhetsskjuts. 
Elever i åk 4 (skola Vidsel) inom samma område samt Vistträskbyn och Långtorp får 
vinterskjuts. 
 
Vidsels skola: 
Elever i åk 3 inom Bredsel, Brännmark och Rosdal får skolskjuts, trafiksäkerhets-
skjuts. 
Elever i åk 4 från Bredsel får vinterskjuts. 
 
Elev med funktionshinder eller annan särskild omständighet kan beviljas fri 
skolskjuts utan hänsyn till avstånd. Behovet skall styrkas med läkarintyg, inlämnas 
inför varje nytt läsår. 
 
Elev som har en tillfällig funktionsnedsättning ex benbrott, har inte rätt till skolskjuts. 
Skolförsäkring gäller. 
 
Vid planerad operation gäller vårdnadshavares hemförsäkring. 
 
Rätt till skolskjuts mellan bostad och skolbussens hållplats/uppsamlingsplats 
Elev i förskoleklass (FSK) t o m åk 9 har rätt till fri skolskjuts mellan bostad och den 
samordnade skolskjutsens hållplats om avståndet är längre än 2 km. 
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Skolskjuts vid val av skola 
Elev som väljer annan skola än den anvisade, och beviljas sådant val, har inte rätt till 
fri skolskjuts om det innebär väsentligt ökade kostnader för kommunen.  
 
Om skolan vill placera elev vid annan skola än den närmaste eller den som normalt 
anvisas och detta accepteras gäller normala avståndsregler.  
 
Skolskjuts vid flyttning utanför skolans upptagningsområde 
Elev som flyttar till bostad utanför sin skolas upptagningsområde och får tillstånd att 
gå kvar i sin gamla skola har inte rätt till fri skolskjuts till sin nya adress, om det 
innebär väsentligt ökade kostnader för kommunen. 
 
Elev i åk 9 erhåller fri skolskjuts för att fullfölja sin skolgång i gamla skolan. 
 
Skolskjuts vid växelvis boende inom kommunen 
Elever i Älvsbyns kommun får efter ansökan fri skolskjuts vid växelvis boende, från 
båda föräldrarnas adresser, om eleven är boende lika mycket hos båda föräldrarna.   
 
Vid flytt till annan kommun har eleven inte rätt till fri skolskjuts. 
 
Ansökan till skolskjuts/skolskjuts vid växelvis boende skall lämnas in inför varje nytt 
läsår senast 30 april. 
 
Vid senare inlämning är handläggningstiden 1-3 veckor. 
 
Byte av busskort 
Elev som förlorat sitt färdbevis får ett nytt färdbevis utfärdat mot en avgift. 
Fsk – åk 5     50 kronor 
Åk 6 – 9  100 kronor 
 
Eleven får själv betala sina resor tills nytt färdbevis erhållits 
Om färdbeviset slutar fungera utan synlig påverkan får eleven ett nytt färdbevis utan 
kostnad. 
 
Om eleven själv orsakat synlig skada på färdbeviset gäller samma avgiftsrutiner som 
för förlorat färdbevis, dvs. en avgift på 50/100 kronor 
 
Fordon 
Skolskjutsverksamhet sker med upphandlade bussar och bilar samt med ordinarie 
kollektivtrafik. 
 
Vid upphandling av beställningstrafik från hösten 2002 har särskilda krav ställts för 
ökad säkerhet enligt följande: 
 
Fordonskrav avseende fordonsskick, bromsprov, fordonens ålder, kommunika-
tionssystem, alkolås, bälteskuddar samt bälteskrav för bussar upp till 20 passagerare. 
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Inställda bussar 
När en förare av skolskjutsfordon bedömer att transporten, på grund av väderlek, 
vägens skick eller av andra liknande skäl inte kan ske på ett trafiksäkert sätt ställs 
skolskjutsen in. Skolskjutsentreprenören är då skyldig att informera förälder om 
inställd skolskjuts. Skolskjutsentreprenören skall också informera skolskjuts-
handläggare samt kommunens informatör som ser till att informationen finns 
tillgänglig på hemsidan.  
 
Skolan skall tillse att personal finns kvar på skolan fram till dess att vårdnadshavare 
kan hämta sina barn.  
 
Force majeure  
Vid force majeure, t ex oframkomligt väglag, naturkatastrofer, arbetskonflikt, krig, 
mobilisering, beslag, myndighetsbestämmelser, uppror, upplopp, kan skolskjutsen inte 
garanteras. Någon ersättning för utebliven skolskjuts på grund av force majeure 
medges inte. 
 
Trafiksäkerhet 
Trafiksäkerhetsmöte med skolledning, entreprenörer, polis, länstrafik, trafiksäker-
hetsansvarig och skolskjutshandläggare genomförs årligen under vårterminen.  
 
Ansvarsfördelning före, under och efter skolskjutsen 
Vägen mellan hemmet och hållplatsen/uppsamlingsplatsen samt vid hållplats/ 
uppsamlingsplats och på och avstigning av fordon: 
 
-  Vårdnadshavare har ansvar för eleven på vägen mellan hemmet och hållplatsen/ 

uppsamlingsplatsen samt under väntetider på hållplatsen/uppsamlingsplatsen till 
dess att eleven stiger på buss eller taxi 

 
-  Vårdnadshavare har ansvar för att eleven kommer i god tid till hållplatsen/ 
  uppsamlingsplatsen. Tänk på att detta är en viktig trafiksäkerhetsfråga. 
 
-  Det är inte tillåtet för föraren att släppa på eller av elever på andra ställen än de 

fastställda hållplatserna/uppsamlingsplatserna. 
 
-  Om elev bor så att skolskjutsen kör en särskild sträcka för just den eleven skall 

vårdnadshavare meddela entreprenören vid sjukdom eller annan tillfällig frånvaro. 
Om eleven åker taxi skall frånvaro alltid meddelas. Om frånvaro ej meddelas till 
transportören kommer en administrativ avgift på 250 kronor att uttas.  

 
-  Vårdnadshavare ansvarar för att meddela entreprenören från och med när barnet 

behöver skolskjuts igen. 
 
Under transporten: 
-  Under transporten är det entreprenören/föraren som ansvarar för eleverna och att 

gällande trafikbestämmelser följs. 
-  Föraren är skyldig att meddela om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under 

transporten. Tillbud under transporten skall rapporteras till skolskjutsplaneraren.  
-  Elevens ansvar; att följa föreskrivna regler, t.ex. bältesanvändning. 
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Vid skolan: 
När eleven anländer till skolan är det skolan som ansvarar för tillsyn. Detsamma gäller 
vid hemfärd efter skolans slut till dess att eleven klivit på skjutsen. 
 
Gymnasiet 
Regler för dagliga resor för gymnasieelever finns upprättade gemensamt för 
Fyrkanten (Piteå, Boden, Luleå och Älvsbyn) 
 
 


