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Skolskjutsreglemente  

Rätten till skolskjuts regleras i skollagen (2010:800) och detta reglemente. Kostnadsfri 

skolskjuts är en rättighet för elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola 

som går i den skolenhet där kommunen placerat dem och som uppfyller skollagens 

förutsättningar för att beviljas skolskjuts. Barn- och utbildningsnämnden i Piteå 

beviljar även skolskjuts till elever i förskoleklass enligt samma villkor som övriga 

skolformer. 

Det står kommunen fritt att organisera skolskjutsverksamheten på lämpligt sätt. Det 

finns inget hinder att mot att elever hänvisas till särskilda uppsamlingsplatser i 

hemmet respektive skolans närhet. Kommunen har frihet att i viss utsträckning 

samordna transporter trots att det kan leda till väntetider för vissa elever (RÅ 1995 

ref.nr12). Kommunen har möjlighet att lägga upp sina skolskjutslinjer och 

skolskjutstider på ett lämpligt sätt. 

Vad är skolskjuts? 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att anordna skolskjuts till den plats där 

undervisningen huvudsakligen sker – den skolenhet där eleven är placerad. 

Utgångspunkten för elevens rätt till skolskjuts är folkbokföringsadressen. 

 

Skollagens förutsättningar för skolskjuts 

Avståndsgränser (färdvägens längd) för närmaste lämpliga skolväg 

 

Grundskola, grundsärskola 

Förskoleklass och skolår 1   längre än 2 km 

Skolår 2 till 3         längre än 3 km 

Skolår 4 till 6         längre än 4 km 

Skolår 7 till 9         längre än 5 km 

Gymnasiesärskola  längre än 6 km  

 

Avståndsmätning utförs från bostadens tomtgräns till skolan. Vid mätning används 

Piteå kommuns GIS-system. 

Trafikförhållanden  

Oavsett avståndsregeln kan skolskjuts beviljas om närmaste lämpliga skolväg bedöms 

ha särskilt farlig trafikmiljö.  Vid bedömning tas hänsyn till elevens ålder och mognad.  

Funktionsnedsättning  

Elev med funktionsnedsättning kan beviljas skolskjuts utan hänsyn till avstånd. 

Behovet ska styrkas genom ett läkarintyg i vilket lämpligt transportsätt 

rekommenderas. Vårdnadshavare (elev) ansvarar för att begära intyg från behandlande 

läkare.  
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Tillfällig skolskjuts pga olycksfall  

 

Vid tillfällig funktionsnedsättning orsakad av olycksfall under skoltid eller fritid 

ordnas transporterna via kommunens elevolycksfallsförsäkring. Tillfällig skolskjuts 

som ersätts av försäkringsbolaget inräknas inte i kommunens skolskjutsverksamhet. 

Vårdnadshavare ansvarar för att anmäla behovet till kommunens försäkringsbolag. 

Läkarintyg krävs alltid för tillfällig skolskjuts. 

 

Information om Piteå kommuns försäkringsbolag 

https://www.pitea.se/Invanare/Sakerhet/  

 

Skolskjuts för elever i särskolan 

För elev vilken beviljats personlig assistans enligt Lagen om stöd och service får 

assistenten följa med i skoltransporten för att tillgodose elevens behov av stöd och 

tillsyn. 

Annan särskild omständighet 

Skollagen innehåller även en skyldighet för kommunen att anordna skolskjuts för 

elever på grund av sådana situationer där det framstår som nödvändigt eller motiverat 

att bevilja skolskjuts. 

 

Om skolvägen under vinterperioden bedöms som påtagligt riskfylld kan tillfällig 

skolskjuts beviljas. I normalfallet 1 november t o m 31 mars. Bedömningen görs 

utifrån de förutsättningar och trafikförhållanden som är aktuella i det enskilda ärendet.  

Transportsätt, upphämtningsplatser 

Skolskjuts utförs i första hand med linjetrafik. Vid bedömning av skolskjuts, 

kontrolleras så att tidtabeller på ett acceptabelt sätt överensstämmer med elevens 

schemalagda skoltider. I vissa fall anordnas skolskjuts genom skolbuss eller skoltaxi.  

 

Skolskjuts är resor mellan anvisad upphämtningsplats i hemmets närhet och skola. I 

det enskilda fallet ska kommunen särskilt beakta elevens funktionshinder och om 

behov finns hämta eleven vid elevens hem.   

Elev som är inskriven i fritidshem  

Elev får inte skolskjuts mellan bostaden och fritidshemmet. 

 

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 skoldagen.  

 

Vårdnadshavare lämnar schema över vistelsetider i fritidshemmet till Barn och 

Utbildning senast 14 dagar före terminens början. Förändringar i arbetsschema lämnas 

in 14 dagar innan förändringen träder i kraft. 

https://www.pitea.se/Invanare/Sakerhet/
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Tillfälliga förändringar i inlämnat schema godkänns inte. 

De vårdnadshavare som inte har fasta arbetstider men behöver skolskjuts med kort 

varsel kontaktar skolskjutshandläggaren för samråd. 

 

Elev får transport till och från fritidshem i det fall sådant inte finns på hemskolan. 

Väntetider förskoleklass, grundskola 

Väntetid för förskoleklass till årskurs 3 i normalfallet högst 30 min per resa 

Väntetid för årskurs 4 till 9  i normalfallet högst 60 min per resa  

 

För särskoleelever eftersträvas kortast möjligast väntetid. 

 

Elevens ordinarie schema är utgångspunkt vid bedömningen. Väntetider som uppstår 

tillfälligt t ex på grund av inställda lektioner eller liknande berättigar inte till särskild 

skolskjuts.  

Skolskjuts mellan bostad och anvisad på- och avstigningsplats 

I de fall samåkning kan ske från angivna uppsamlingsställen ska eleven själv ta sig till 

uppsamlingsstället. 

 

Elev i förskoleklass till årskurs 3 har rätt till kostnadsfri skolskjuts mellan bostad och 

anvisat uppsamlingsställe om avståndet är längre än 1 km.  

Elev i årskurs 4 till 9 har rätt till kostnadsfri skolskjuts mellan bostad och anvisat 

uppsamlingsställe om avståndet är längre än 2 km.  

Skolskjuts till annan skola än den kommunen anvisar 

Skolskjuts vid val av annan skola, profilklasser eller friskola 

Elev som väljer att gå i annan skola än den kommunen anvisat och beviljas sådant val, 

har rätt till kostnadsfri skolskjuts, om det inte får ekonomiska eller organisatoriska 

svårigheter för kommunen. Blir skolskjutsen dyrare till den valda skolan än till 

anvisad skola saknas rätt till skolskjuts. 

 

Eleven har inte rätt att få ersättning för skolskjuts upp till det belopp som skolskjutsen 

skulle ha kostat om eleven valt att gå i placeringsskolan. 

 

För att undvika skolbyte i skolår 9 har elev rätt till skolskjuts, om eleven flyttat efter 

vårterminens slut i skolår 8. 

Skolskjuts till förberedande dansarutbildning med riksintag 

Elev till förberedande dansarutbildningen vid Christinaskolan har rätt till kostnadsfri 

skolskjuts om skollagens villkor och skolskjutsreglementets avståndsregler uppfylls. 

Skolskjuts för elever folkbokförda i annan kommun prövas av hemkommunen. 
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Skolskjuts när rektor placerar elev vid annan skola 

Om elev på grund av särskilda skäl erbjuds placering i annan skola än hemskolan kan 

eleven beviljas skolskjuts till och från skolan efter ansökan från vårdnadshavare och 

rektor från berörd skolenhet.  

Särskilda skäl kan vara placering i av barn- och utbildningsnämnden inrättade 

särskilda undervisningsgrupper.  

Av rektor inrättad särskild undervisningsgrupp 

Eleven får skolskjuts från bostaden till hemskolan. Rektor ansvarar för transporten 

mellan hemskolan och den särskilda undervisningsgruppen (transport under 

skoldagen).  

 

Skolskjuts vid växelvis boende  

Elev vars föräldrar har gemensam vårdnad och bor växelvis hos 

vårdnadshavarna/föräldrarna har rätt till kostnadsfri skolskjuts om det är frågan om ett 

så kallat varaktigt boende: 

 

 Reglerna för skolskjuts uppfylls 

 Eleven har sin folkbokföringsadress belägen inom området för den skola som 

anvisats av kommunen 

 Elev och båda vårdnadshavarna/föräldrarna är folkbokförda i Piteå kommun 

 Med växelvis boende menas att barnet vistas i genomsnitt mer än 12 dygn 

(40 procent) per månad hos den ena vårdnadshavaren/föräldern. 1 

 Ansökan ska fyllas i och undertecknas av vårdnadshavarna/föräldrarna.  

 Skolskjuts för växelvis boende söks för ett läsår åt gången.  

 Skolskjutsen gäller till och från vårdnadshavarnas/föräldrarnas 

folkbokföringsadress eller närbelägen uppsamlingsplats. 

 Tillfälliga förändringar utifrån inlämnat schema godkänns inte. 

 

Skolskjuts för särskoleelever till fritidshem, korttidsboende 

Resa mellan bostad och skola 

Betraktas som skolskjuts enligt skolskjutsreglementets bestämmelser. 

Resa mellan bostad och Rönnskolans fritidshem 

Då särskilda skäl föreligger kan vårdnadshavare i samråd med rektor ansöka om 

kostnadsfri transport mellan elevens bostad och fritidshem. Transporten betraktas som 

skolresa med särskild prövning hos barn- och utbildningsnämnden.  

  

Elev beviljas transport till Rönnskolans fritidshem om nedanstående villkor uppfylls: 

 

                                                 
1 Uppgift lämnad av Försäkringskassans specialist 2013-03-07. 
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 Särskoleelev ska vara inskriven vid Rönnskolan, ej integrerad vid kommunal 

grundskola. Rönnskolan har pedagoger med specialkompetens för att möta 

barn med utvecklingsstörning samt anpassade lokaler. 

 Eleven har eget behov av vistelse i Rönnskolans fritidshem oavsett föräldrars 

arbete eller studier. Det kan röra sig om social träning och utveckling samt 

kontakter med andra barn. 

 Ingen av vårdnadshavarna kan på grund av sjukdom, oregelbundna arbetstider 

eller resor i tjänsten varken transportera barnet till eller hämta i fritidshemmet. 

Läkarintyg, intyg från arbetsgivare över arbetstider som styrker behovet 

inlämnas till Utbildningsförvaltningen. 

 Transporten gäller endast under skolans arbetsdagar, ej lovdagar och 

sommarferier. 

 Allmänna kommunikationer saknas eller så kan inte barnet pga 

funktionsnedsättning åka buss. 

 Beslut fattas för 1 termin eller 1 läsår i taget. 

 Vid förändring av de omständigheter som legat till grund för beslutet kan 

beslutet ändras. 

Resa mellan korttidsboende och bostad 

Korttidsboende jämställs som bostad. Sådan resa betraktas som skolresa och gäller 

enbart skoldagar. Chef för korttidsboende meddelar skolskjutshandläggaren om de 

resor som är aktuella.  

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. Kommunen ska vid 

sådana förhållanden snarast upplysa om detta på kommunens hemsida. 

Ansvarsfördelning före-under-efter skolskjutsen 

Före transporten till skolan 

Vårdnadshavare ansvarar för elevens färd till och från anvisad uppsamlingsplats till 

dess eleven kliver på buss eller taxi. 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 entreprenören som ansvarar för elevens säkerhet och att 

gällande trafikbestämmelser följs.  

Vid skolan 

När eleven anlänt till skolan ansvarar rektor för tillsynen.  
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Skolans tillsynsansvar gäller från och med skoldagens början till och med skoldagens 

slut och eleven lämnar skolområdet. 

Elever som inte har skolskjuts 

För elever som inte har skolskjuts ansvarar vårdnadshavarna för elevens färd till och 

från skolan. 

Avbeställning av skoltaxi 

Vårdnadshavare ska avbeställa skoltaxi hos entreprenören vid elevs sjukdom eller 

ledighet. 

Skolskjutshandläggning 

Skolskjutshandläggaren planerar och verkställer skolskjutstransporter enligt 

reglementet.  

 

Vårdnadshavare kan ansöka hos barn- och utbildningsnämnden om prövning av 

skolskjuts på grund av särskilda skäl. Vid behov begär delegaten läkarintyg eller 

rektors yttrande som styrker elevens behov. 

Förändrade omständigheter 

Beslut om skolskjuts fattas för ett läsår eller en termin i taget. Vid förändring av de 

omständigheter som legat till grund för skolskjutsbeslutet eller andra uppenbara 

felaktigheter kan beslutet ändras.  

Lagrum 

Grundskolan 

Skollagen 10 kap 32 §, skolskjuts i hemkommun 

Skollagen 10 kap 33 §, skolskjuts i annan kommun än hemkommun 

Skollagen 10 kap 40 §, skolskjuts till fristående grundskola 

Grundsärskolan 

Skollagen 11 kap 31 §, skolskjuts i hemkommun 

Skollagen 11 kap 32 §, skolskjuts i annan kommun än hemkommun 

Skollagen 11 kap 39 §, skolskjuts till fristående grundsärskola 

Gymnasiesärskolan 

Skollagen 18 kap 30 §, skolskjuts i hemkommun 

Skollagen 18 kap 31 §, skolskjuts i annan kommun än hemkommun 

Skollagen 18 kap 35 §, skolskjuts till fristående gymnasiesärskola 
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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. 

 

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. 


