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Skolskjutsreglemente för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola
Rätten till skolskjuts regleras i skollagen (SFS 2010:800, 2017:1115) och detta reglemente.
Kostnadsfri skolskjuts är en rättighet för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola
och elever i gymnasiesärskola som går i den skolenhet där skolhuvudmannen placerat
dem och som uppfyller skollagens förutsättningar för att beviljas skolskjuts. När skolskjutsbehovet bedöms ska hänsyn tas till avståndsgränser, trafikförhållanden, eventuell
funktionsvariation eller annan särskild omständighet. Utgångspunkten för elevens rätt till
skolskjuts är folkbokföringsadressen. Det står kommunen fritt att organisera skolskjutsverksamheten på lämpligt sätt. De i lagtexten föreskrivna principerna ger kommunen
möjlighet att utifrån lokala förhållanden själv avgöra när skolskjuts ska anordnas.
Det finns inget hinder mot att elever hänvisas till särskilda uppsamlingsplatser i närheten
av hemmet respektive skolans närhet. Kommunen har möjlighet att lägga upp sina skolskjutslinjer och skolskjutstider på ett lämpligt sätt. Kommunen har frihet att i viss
utsträckning samordna transporter trots att det kan leda till väntetider för elever. (RÅ
1995 ref.nr 12) Rätten till skolskjuts innebär inte att skolskjutsen måste anpassas till elevs
skoltider. Samåkning (omvägskörning) är också möjligt även om det leder till väntetider.
(Prop:2009/10:165) Det kan även förekomma byten mellan fordon och turer.
Skolskjutsplaneringen utgår från varaktiga scheman och tillfälliga förändringar godkänns
därför inte.
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Ansöka om skolskjuts
Ansök via kommunens E-tjänst ”Ansökan om skolskjuts”. Ansökan görs inför varje läsår
eller termin. Ansökan ska inkomma senast 30 april inför kommande läsårs start.
Ansökningsblankett finns också att hämta hos kommunens Medborgarservice. Senare
inkommen ansökan – längre handläggningstid.
Avståndsgränser (färdvägens längd)
Grundskola, grundsärskola
Förskoleklass – år 1 längre än 2 km
Avståndsgräns gäller ej tätort 1
Skolår 2–3
längre än 3 km
Skolår 4–6
längre än 4 km
Skolår 7–9
längre än 5 km
Gymnasiet
längre än 6 km
Avståndsmätningen utförs från bostadens tomtgräns till anvisad skola. Vid mätning
används Älvsbyns kommuns GIS-system2
Trafiksäkerhetsskjuts/vinterskjuts kan ges från v 45 – v 9 för elev om lämpliga skolväg
bedöms som särskilt farlig med hänsyn till barnets ålder. Individuell bedömning görs
okulärt avseende elevs väg till uppsamlingsplats, skolväg, tung trafikerad smal skolväg i
förhållande till mörker och snövallar. Restriktiv prövning av vinterskjuts för högre
årskurser kan medges.
Rätt till skolskjuts mellan bostad och anvisad uppsamlingsplats
Elev i förskoleklass till årskurs 9 har rätt till kostnadsfri skolskjuts mellan bostad och
anvisat uppsamlingsställe om avståndet är längre än 2 km.
Förlorat färdbevis (Länstrafiken)
Förskoleklass - skolår 6
= 100 kr
Skolår 7 – gymnasiet
= 250 kr
Elev som förlorat sitt färdbevis får ett nytt utfärdat mot avgift. Om färdbeviset slutat att
fungera utan synlig påverkan ersätts färdbeviset utan kostnad. Om elev själv orsakat
synlig skada gäller avgiftsrutiner som vid förlorat färdbevis.
Tillfällig funktionsnedsättning
Ansökan om skolskjuts vid tillfällig funktionsnedsättning görs i kommunens E-tjänst
”Ansökan om skolskjuts”. Elevens behov av skolskjuts mellan hem och skola prövas i
förhållande till den tillfälliga funktionsnedsättningen. Behovet ska styrkas genom
läkarintyg som beskriver hur funktionsnedsättningen påverkar elevens möjligheter att
självständigt ta sig till skolan. Efter prövning och utan hänsyn till avståndsgräns får elev
med tillfällig funktionsnedsättning i första hand skolskjuts med upphandlad trafik eller
allmän kollektiv trafik. Vårdnadshavare ansvarar för att begära intyg från behandlande
läkare. Intyget ska tidsangivas. Särskild skolskjuts som beviljats omprövas efter 3
månader
Vid planerad operation gäller vårdnadshavares hemförsäkring
1

Definition på tätort är ett tättbebyggt område med minst 200 invånare där avståndet
mellan husen är mindre än 200 m
2
GIS Geografiska Informations System
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Diagnostiserad varaktig funktionsnedsättning
Ansökan om skolskjuts vid varaktig funktionsnedsättning görs i kommunens E-tjänst
”Ansökan om skolskjuts”. Varaktigheten ska styrkas genom läkarintyg. Beviljat beslut vid
varaktig funktionsnedsättning gäller tillsvidare och så länge förutsättningarna, som
beslutet grundade sig på kvarstår. Förändras förutsättningarna ska ny ansökan inlämnas.
Information om Älvsbyns elevförsäkring
Se försäkringsbesked på kommunens webb under Förskola och utbildning/övrigt/elevförsäkring. Föranledd skada under skoltid vilket medför behov av skolskjuts ska vara
styrkt med intyg från behandlande läkare. Av intyget ska det framgå under vilken tid Taxi
anses vara befogad. Innan Taxiresor kan beställas ska kommunens försäkringsbolag
kontaktas för bekräftelse, därefter kan beställning av Taxiresor göras.
Elev som är inskriven i fritidshem
Elev som är inskriven i fritidshem och uppfyller avståndsgränsen får kostnadsfri skolskjuts mellan hemmet och skolan och mellan skolan och hemmet de dagar eleven inte
vistas i fritidshem före eller efter skoldag.
Skolskjuts vid flyttning utanför skolans upptagningsområde
Elev som flyttar till bostad utanför skolans upptagningsområde och får tillstånd att gå
kvar i sin gamla skola har inte rätt till fri skolskjuts till den nya folkbokföringsadressen
om det innebär ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen.
Skolskjuts till annan skola än den kommunen anvisar
Elev som väljer att gå i annan skola än den kommunen anvisat och beviljas sådant val,
har inte rätt till kostnadsfri skolskjuts, om det innebär ekonomiska eller organisatoriska
svårigheter för kommunen.
Flytt till annan kommun
Elev har inte rätt till fri skolskjuts till kommunens skola (se undantag för skolår 9).
Fullfölja skolgång skolår 9
För att undvika skolbyte i skolår 9 har elev rätt till kostnadsfri skolskjuts, om eleven
flyttar till annan folkbokföringsadress utanför kommungränsen efter vårterminens slut i
skolår 8.
Självskjuts
Självskjuts kan endast initieras av Älvsbyns kommun. Självskjuts ska användas restriktivt
och endast då skolskjuts inte kan anordnas på sedvanligt vis. Vid behov kan överenskommelse träffas mellan elevs vårdnadshavare. Denne svarar då för skjutsning av den
skolskjutsberättigade eleven till och från skolan i eget fordon. Ersättning utgår med den
skattefria delen av statlig bilersättning.
Skolskjuts vid växelvis boende inom kommunen för den av kommunen
anvisad skola
Uppfylls avståndsgränsen får elev fri skolskjuts vid växelvis boende. Ansökan lämnas in
av båda vårdnadshavarnas utifrån respektive vårdnadshavare folkbokföringsadress.
Växelvis boende innebär att barnet har varaktigt boende i genomsnitt mer än 12 dygn
(40 %) per månad hos den ena vårdnadshavaren. (Källa: Försäkringskassan)
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Resa mellan skola och korttidsvistelse
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet jämställs med bostad. Resa till sådant boende
betraktas som skolresa för elev och gäller enbart skoldagar.
Vid extrema förhållanden
Vid extrema förhållanden, oframkomligt väglag på grund av ishalka eller ymnigt snöfall
kan kommunen inte garantera att skolskjuts kan utföras enligt beslut. I dessa fall utgår
inte ersättning till eleven och dennes vårdnadshavare. Transportören kontaktar skolskjutshandläggare och skolan om ev. förseningar eller inställda turer. Vid inställda turer
meddelas så snart som möjligt detta på kommunens hemsida.
Ansvarsfördelning före-, under- och efter skolskjutsen
Före transporten till skolan: Vårdnadshavare ansvarar för elevens färd till och från
anvisad uppsamlingsplats till dess eleven stiger på buss eller taxi. Detta ur en viktig
trafiksäkerhetssynpunkt. Vårdnadshavare har ansvar för att eleven kommer i god tid till
hållplatsen/uppsamlingsplatsen. Skolskjutsen kan inte vänta på elever som inte finns på
uppsamlingsstället/ utanför bostaden eller vid upphämtningsstället i skolan på utsatt tid.
Om eleven är försenad till den ordinarie turen beviljas inte någon extratur.
Under transporten: Under transporten är det transportören/föraren som ansvarar för
elevens säkerhet och att gällande trafikbestämmelser följs. Föraren upplyser om vikten av
att ta på säkerhetsbältet och eleven ska följa den uppmaningen.
Vid skolan: När eleven anlänt till skolan ansvarar rektor för tillsynen till dess att skoldagen slutar och eleven lämnar området.
Förändrade omständigheter
Beslut om skolskjuts fattas för ett läsår eller en termin i taget. Vid förändring av de
omständligheter som legat till grund för skolskjutsbeslutet eller andra uppenbara
felaktigheter kan beslutet ändras. I upphandlingsunderlaget framgår att inga elever ska
hämtas före kl. 07.00. Under pågående avtalsperiod kan ansökningar inkomma, som inte
var kända för kommunen och avtalad transportör. Vid sådana ansökningsärenden kan
upphämtningstid bli före 07.00
Gymnasiet
Regler för dagliga resor för gymnasieelever finns upprättade gemensamt för Fyrkanten
(Piteå, Boden, Luleå och Älvsbyn)
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Lagrum
Förskoleklassen
Skollagen 9 kap 15 b §, skolskjuts i hemkommunen
Skollagen 9 kap 15 c §, skolskjuts i annan kommun än hemkommun
Grundskolan
Skollagen 10 kap 32 §, skolskjuts i hemkommun
Skollagen 10 kap 33 §, skolskjuts i annan kommun än hemkommun
Grundsärskolan
Skollagen 11 kap 31 §, skolskjuts i hemkommun
Skollagen 11 kap 32 §, skolskjuts i annan kommun än hemkommun
Gymnasiesärskolan
Skollagen 18 kap 31, 35 §, skolskjuts i annan kommun än hemkommun samt från
folkbokföringsadress

Överklaga beslut till förvaltningsrätten skollagen 28 kapitlet
(förvaltningsbesvär) Förvaltningsbesvär innebär att domstolen gör en
fullständig bedömning om beslutets lämplighet. Förvaltningsrätten kan sätta ett annat
beslut i stället. Förvaltningsbesvär tillämpas i nedanstående ärenden.
9 kap 15 b § första stycket
9 kap 15 c § första stycket
10 kap 32 § första stycket
10 kap 33 § första stycket
11 kap 31 § första stycket
11 kap 32 § första stycket
18 kap 30 § första stycket
18 kap 31 § första stycket
Laglighetsprövning
Laglighetsprövning blir aktuellt då eleven inte går i den kommunala placeringskolan.
Förvaltningsrätten gör en bedömning av beslutets laglighet. Möjligheten till laglighetsprövning enligt kommunallagen gäller om det inte finns särskilda regler i annan lag om
hur beslut kan överklagas. Förvaltningsrätten kan inte ändra beslutet, hela beslutet
ogiltigförklaras.
_____

