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Skolskjutsreglemente
Rätten till skolskjuts regleras i skollagen (2010:800, 2017:1115) och detta reglemente.
Kostnadsfri skolskjuts är en rättighet för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och
gymnasiesärskola som går i den skolenhet där kommunen placerat dem och som uppfyller
skollagens förutsättningar för att beviljas skolskjuts. När skolskjutsbehovet bedöms ska hänsyn
tas till färdvägens längd, 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. 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.
Skolskjutsplaneringen utgår från varaktiga scheman och tillfälliga förändringar godkänns
därför inte.

Avståndsgränser (färdvägens längd) för närmaste skolväg
Grundskola, grundsärskola
Förskoleklass och skolår 1
Skolår 2 till 3
Skolår 4 till 6
Skolår 7 till 9
Gymnasiesärskola

längre än 2 km
längre än 3 km
längre än 4 km
längre än 5 km
längre än 6 km

Avståndsmätning utförs från bostadens tomtgräns till skolan. Vid mätning används Piteå
kommuns GIS-system.

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.

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 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/
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Skolskjuts pga tillfällig funktionsnedsättning
Vid behov av skolskjuts pga exempelvis sjukdom med planerad operation kontaktar
vårdnadshavare i första hand familjens försäkringsbolag. Om eleven saknar sjukförsäkring eller
transporten inte bekostas av försäkringsbolaget ansöker vårdnadshavare om skolskjuts.

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.

Elev som är inskriven i fritidshem
Elev får inte skolskjuts mellan bostaden och fritidshemmet. Finns inte fritidshem på hemskolan
har eleven rätt till transport från hemskolan till fritidshemmet, detsamma gäller elever
placerade i särskilda undervisningsgrupper som har fritidshemplacering på hemskolan.

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 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 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:



1

Avståndsreglerna för skolskjuts uppfylls
Med växelvis boende menas att barnet vistas i genomsnitt mer än 12 dygn
(40 procent) per månad hos den ena vårdnadshavaren/föräldern. 1
Uppgift lämnad av Försäkringskassans specialist 2013-03-07.
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Eleven har sin folkbokföringsadress inom upptagningsområdet för den av kommunen
anvisade skolan. I de fall skjutsen är kostnadsneutral fås skolskjuts ändå om alla villkor
uppfylls.
Elev och båda vårdnadshavarna/föräldrarna är folkbokförda i Piteå kommun
Skolskjutsen gäller till och från vårdnadshavarnas/föräldrarnas folkbokföringsadress eller
närbelägen uppsamlingsplats.
Skolskjuts för växelvis boende söks för ett läsår åt gången.
Tillfälliga förändringar utifrån inlämnat schema godkänns inte.

Resa mellan skola och korttidsvistelse
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet jämställs med bostad. Resa till sådant boende
betraktas som skolresa för skolskjutsberättigad elev och gäller enbart skoldagar.
Skolskjutshandläggaren beslutar om transport utifrån vårdnadshavares ansökan.

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 till dess arr skoldagen slutar och
eleven lämnar området.

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.
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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
Skollagen 9 kap 21 a §, skolskjuts till fristående förskoleklass

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

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
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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.

