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Kommunens ansvar för skolskjuts omfattar de elever som är folkbokförda i
kommunen. Rätten till kostnadsfri skolskjuts omfattar elever i obligatoriska
skolan samt gymnasiesärskolan - om det behövs med hänsyn till fårdvägens
längd, trafikförhållanden, varaktig funktionsnedsättning eller annan särskild
omständighet.
Kommunens riktlinjer syftar till att göra hanteringen smidigare. Oavsett vad
riktlinjerna säger ska enskilda fall alltid bedömas utifrån skollagens
behovsgrunder.
Regler och riktlinjer för kommunens skolskjutsverksamhet har reviderats.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet 2019-09-30 § 81.
Nämnden föreslog att fullmäktige skulle fastställa riktlinjerna samt att beslut
om riktlinjer för skolskjutsverksamhet fortsättningsvis skulle fattas av
barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut

Bilaga ./.

1. Regler och riktlinjer för skolskjutsar fastställs.
2. Kommunfullmäktiges beslut 2016-10-31 § 146 upphör att gälla.
3. Fortsättningsvis ska beslut om regler och riktlinjer för skolskjuts fattas
av barn- och utbildningsnämnden.

Beslutet skickas till:
. Skolskjutshandläggare
Barn- och utbildningsnämnden

Beslutsunderlag

Ks § 204 2019-10-15
Bun 2019-09-30 § 81
Förslag till Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamhet
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Rätten till kostnadsfri skolskjuts
Kommunen är, enligt skollagen, skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever som går i
förskoleklass, grundskola och grundsärskola om det behövs med hänsyn till
• Färdvägens längd
• Trafikförhållanden
• Funktionsnedsättning
• Någon annan särskild omständighet
Eleven ska vara folkbokförd inom Arvidsjaurs kommun.

Fria skolvalet
I och med det fria skolvalet som gäller fr o m hösten 2016 har eleven rätt att välja mellan
Ringelskolan och Parkskolan under tiden eleven går i åk 1-6.
Eleven har då rätt till skolskjuts till den valda skolan om övriga förutsättningar är uppfyllda.

Färdvägens längd
Behov av skolskjuts på grund av fårdvägens längd mellan hem och skola anses föreligga när
fårdvägen är 3 km eller längre.
Behov av skolskjuts på grund av fårdvägens längd mellan hem och anvisad hållplats anses
föreligga när den fårdvägen är 2,5 km eller längre.
Med fårdväg menas den kortaste vägen mellan elevens hem och elevens skola/anvisad
hållplats.

Trafikförhållanden
Skolskjuts kan beviljas på grund a\-Tde trafikförhållanden som råder på elevens fårdväg mellan
elevens hem och elevens skola/anvisad hållplats. För att behov av skolskjuts ska anses
föreligga på grund av trafikförhållanden krävs att elevens säkerhet är i fara.
Vad som är trafikförhållanden som gör att elevens säkerhet är i fara avgörs av relationen
mellan elevens ålder eller trafikmognad och trafikmiljön. Utgångspunkten är att eleven vid 12
års ålder har en göd trafikmognad. När det gäller trafikmiljön finns det många olika
förhållanden som kan göra att elevens säkerhet är i fara.
Utgångspunkt är att avsaknad av trottoarer, gång- och cykelväg, övergångsställe och belysning
inte är förhållanden som enskilt gör att elevens säkerhet är i fara.

Funktionsnedsättning
Skolskjuts kan beviljas på grund av en funktionsnedsättning om funktionsnedsättningen har
viss varaktighet och påtagligt försvårar elevens möjlighet att själv ta sig mellan elevens hem
och skola. En funktionsnedsättning kan anses ha en viss varaktighet om den varar mer än 12
veckor.
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Har en elev behov av transport mellan hemmet och skolan till följd av en kortvarig
funktionsnedsättning, kortare än 12 veckor, kan skolskjuts beviljas i vissa fall om elevens eller
kommunens försäkring inte täcker kostnaden för transporterna. Vårdnadshavaren ansvarar för
att frågan prövas av försäkringsbolagen och får eleven avslag ska beslutet bifogas ansökan om
skolskjuts.
Läkarintyg kan komma att krävas in.
Annan särskild omständighet
Skolskjuts kan beviljas på grund av annan särskild omständighet. Vad som är annan särskild
omständighet avgörs utifrån förhållandena i varje enskilt fall. Exempel på vad som kan vara
sådana omständigheter är särskilda sociala förhållanden, konkreta hotbilder, eller fall där
eleven är mobbad.
Skolskjuts för elever med växelvis boende
Elev som bor växelvis hos två vårdnadshavare, båda bosatta inom Arvidsjaurs kommun, har
rätt till skolskjuts från båda adresserna om övriga regler för skolskjuts är uppfyllda. Med
växelvis boende menas att barnet bor lika mycket hos vardera föräldern. Tillfälliga resor eller
umgängesresor omfattas inte.
Elev med växelvis boende har inte rätt till skolskjuts till en vårdnadshavare som är
folkbokförd utanför Arvidsjaurs kommun.
Elev går i annan kommun
• Elev som med hänsyn till personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i en annan
kommuns skola har rätt till kostnadsfri skolskjuts inom hemkommunen om det kan ske utan
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.
• Elev som efter vårdnadshavares önskemål getts möjlighet att få gå i en annan kommuns
skola har rätt till kostnadsfri skolskjuts inom hemkommunen om det kan ske utan
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.
• Elev som med hänsyn till personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i en annan
kommuns skola och som måste övernatta i den mottagande kommunen har rätt till
skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden och skolan om kraven för skolskjuts uppfylls.
Den mottagande kommunen ska då ombesörja att skolskjuts anordnas.
Hemkommunen ska betala.

2(4)

Arvidsjaurs kommun / Ärviesjåvrien kommuvdna

Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamhet
Fastställda av kommunfullmäktige 2019-10-29 § 119

Skolskjuts på olika sätt
De flesta eleverna åker skolskjuts med den allmänna kollektivtrafiken.
Övriga elever åker med upphandlad skolskjuts, antingen med taxi eller buss.
Självskjuts kan erbjudas efter bedömning av skolskjutshandläggare. Självskjutsning innebär
att förälder/anhörig eller någon som arbetar på eller utbildar sig vid skolan, på frivillig grund,
mot ersättning skjutsar eleven efter överenskommelse med kommunen.
Kommunen kan även bedriva särskilt anordnad skolskjuts i egen regi.

Ansvarsfördelning
Vårdnadshavaren har ansvar för eleven på vägen mellan hemmet och den anvisade hållplatsen,
samt under den tid eleven uppehåller sig vid denna hållplats. Om eleven missat skolskjutsen
har vårdnadshavaren ansvaret för att eleven kommer till skolan.
Vårdnadshavaren är skyldig att i god tid avboka upphandlad resa med taxi om eleven inte ska
åka med.
Under resan är det entreprenören och föraren som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser
och ordningsregler följs. Föraren är skyldig att underrätta vårdnadshavare om ordnings- eller
säkerhetsproblem uppstår.
När eleven anländer till skolan är det skolan som ansvarar för tillsyn och för att ordnings- och
säkerhetsregler efterföljs.

Skadegörelse
Vid skadegörelse i bussar/taxibilar är vårdnadshavarna ansvariga för barnens beteende och
därmed ersättningsskyldiga.
Styrdokument för skolskjutsverksamhet
- Trafikverkets föreskrifter om skolskjuts
- Skollagen
- SFS 1970:340 Förordning om skolskjutsning
Busskort en värdehandling
De elever som åker med allmänna kollektivtrafiken får ett busskort bekostat av kommunen
första skoldagen på läsåret. Om kortet tappas bort eller används oaktsamt beställs ett nytt kort
mot en avgift av 50 kronor.
—

Elev som inte längre är berättigad till skolskjuts på grund av byte av adress, studieavbrott eller
dylikt ska omedelbart återlämna busskortet till skolan och meddela skolskjutshandläggaren om
förändringen. Det är även av stor vikt att meddela skolskjutshandläggaren när elev som fått
busskort inte använder busskortet p g a annat fårdsätt.
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Säkerhet
Alla skolskjutsar uppfyller de säkerhetskrav som lagen ställer vad gäller ex alkolås,
säkerhetsbälten mm.
För ytterligare säkerhet har Arvidsjaurs kommun installerat elektroniska varningsblinkers vid
de hållplatser som ligger vid särskilt utsatta av- och påstigningsplatser.
Reflexväst utdelas till barn i de lägre åldrarna.

Var anmäler jag behov av skolskjuts?
Ansökan görs via e tjänster på kommunens hemsida.
-

Vart vänder jag mig med frågor?
Har du frågor ska du i första hand vända dig till skolskjutshandläggaren. Skolskjutshandläggaren är
nämndens delegat gällande beslut om skolskjuts utifrån barn och utbildningsnämndens regler och
riktlinjer.
Överklagan
Om elever och vårdnadshavare inte är nöjda med det beslut som tagits gällande skolskjuts
ska i första hand skolskjutshandläggaren kontaktas. Eventuell överklagan sker till
förvaltningsrätten.
Skicka överklagan till:
Arvidsjaurs kommun
933 81 Arvidsjaur
Märk kuvertet med "Överklagan skolskjuts"

