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Inledning

Målet för skolskjuts i Arjeplogs kommun är en trygg, tillgänglig och säker resa till och från skolan.

Grundregler

Bestämmelser om rätt till skolskjuts finns i Skollagen (2010:800), se främst 9 kap. 15 b-c & 21 a
§§, och 10 kap. 32-33 & 40 §§.
I förordning (1970:340) om skolskjuts definieras vad som avses med skolskjuts och vilket ansvar
kommunen har för anordnandet av skolskjutsar, så att kraven på trafiksäkerhet tillgodoses.
Elever i förskoleklass och grundskola beviljas skolskjuts till anvisad skola varje skoldag om någon
av följande regler är tillämpliga. Inom tätorten beviljas ej skolskjuts.


1. Avståndsregeln – närmaste skolväg är längre än:
o a.
Förskoleklass-årskurs 1 2 kilometer
o b.
Årskurs 2-3
3 kilometer
o c.
Årskurs 4-6
4 kilometer
o d.
Årskurs 7-9
5 kilometer



2. Trafiksäkerhetsregeln – om närmsta lämpliga skolväg bedöms som särskilt farlig med
hänsyn till barnets ålder, kan fri skolskjuts beviljas utan hänsyn till avståndsregeln.



3. Medicinska skäl – elever med funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet
kan beviljas fri skolskjuts utan hänsyn till avståndsregeln om behovet kan styrkas med
läkarintyg eller motsvarande.

Skolskjuts beviljas av utbildnings- och kulturchef.
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Tillfällig skolskjuts

Tillfällig skolskjuts kan beviljas vid till exempel benbrott och liknande temporära situationer.
Skolskjuts vid tillfälligt boende som innebär att skolvägen blir längre än från det boende där eleven
är folkbokförd beviljas normalt inte. Sådan skolskjuts kan dock beviljas om boendet sträcker sig
över minst en termin och eleven folkbokförs på den nya adressen.
Tillfällig skolskjuts beviljas av rektor.

Skolskjuts vid studier i grundskola i annan kommun

Kommunen är inte skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever som tas emot i annan
kommuns grundskola om det inte kan ske utan organisatoriska och ekonomiska svårigheter.

Skolskjuts vid gemensam vårdnad

Vid gemensam vårdnad och växelvis boende 50/50 beviljas skolskjuts till båda föräldrarna under
förutsättning att de är folkbokförda i kommunen och förutsättningarna för skolskjuts i övrigt är
uppfyllda enligt någon av grundreglerna.
Skolskjuts vid gemensam vårdnad beviljas av utbildnings- och kulturchef.
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Gymnasieskolan

Gymnasieelever som bor där ordinarie skolskjuts inte finns, beviljas inte skolskjuts.
Gymnasieelever erbjuds boende på elevhemmet Stugan och kan i vissa fall omfattas av regelverket
för inackorderingstillägg.

Regler vid skolskjuts

Entreprenörer är skyldiga att följa de lagar och förordningar som gäller vid skolskjuts.
Säkerhetsbälte ska alltid användas under alla resor.
Eleverna på Öbergaskolan och Kyrkholmsskolan har tagit fram egna skolskjutsregler. Dessa är:








Gå in i bussen i den ordning du kommer fram till den.
Spara platser längst fram till de yngsta eleverna.
Ta inte med snöbollar ombord på bussen.
I bussen ska alla sitta stilla.
I bussen bråkar, skriver eller retas ingen.
Kläder och väskor ska inte ta upp plats på stolsitsarna.
Vänta tills bussen stannat innan du kliver av,

Grundskolekort

Elever som åker med linjetrafik och i buss med kortläsare ska ha färdbevis. Eleverna får beviset
första skoldagen. Borttappade eller förstörda bevis ersätts. Extra bevis finns att låna hos
skolvärdinna eller klasslärare under den tid det tar att få ett nytt bevis. Avgift motsvarande den
summa som trafikutövaren tar ut av kommunen, tas ut för nya bevis för elever i årskurs 6-9.
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Ansökan

Blankett för ansökan om skolskjuts finns på Arjeplogs kommuns hemsida, arjeplog.se, under
Kommun & Politik / Blanketter och dokument / Förskola och skola. Blanketten heter ”Ansökan
skolskjuts” och kan även beställas från medborgarservice@arjeplog.se eller telefon 0961-140 00.
Ansökan ska ske minst en månad före första dag med skolskjuts.
Blanketter för ansökan om plats på elevhemmet Stugan och inackorderingstillägg finns på
Arjeplogs kommuns hemsida, arjeplog.se, under Kommun & Politik / Blanketter och dokument /
Förskola och skola / Gymnasium. Blanketterna heter ”Ansökan intresseanmälan elevrum” och
”Ansökan om inackorderingstillägg, busskort och färdersättning”, och kan även beställas från
medborgarservice@arjeplog.se eller telefon 0961-140 00.

4

