
SKOLSKJUTSINFORMATION 
 
Barn och ungdom informerar om regler för skolskjutsar i 
förskoleklass och grundskola i Arvidsjaurs kommun 
 
Rätt till kostnadsfri skolskjuts 

 
Elev i grundskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts från den bostad där eleven är 
folkbokförd till den skola som kommunen anvisar.  Elev i förskoleklass kan åka 

med befintlig skolskjuts eller busslinje. Förutsättningarna är bland annat att 
avståndsgränsen uppfylls. 

 
Avståndsgräns 
 

För att elev ska få kostnadsfri skolskjuts gäller att avståndet mellan skolan och 
hemmet är 3 km eller längre. 

 
Elev med funktionshinder eller annan särskild omständighet, till exempel 
medicinska skäl, kan få kostnadsfri skolskjuts om behovet styrks med läkarintyg. 

 
Elev går i annan skola än den anvisade 

 
Elev som väljer att gå i en annan skola än den kommunen anvisar har inte rätt 

till kostnadsfri skolskjuts. 
 
Elev som flyttar till bostad utanför sin skolas upptagningsområde och får tillstånd 

att gå kvar i samma skola har inte rätt till kostnadsfri skolskjuts till och från sin 
nya adress.  

 
Elev i friskola har inte rätt till kostnadsfri skolskjuts. 
 

Växelvis boende 
 

Elev vars föräldrar har gemensam vårdnad och eleven bor växelvis hos 
vårdnadshavarna har rätt till kostnadsfri skolskjuts om: 

1. Skolskjutsreglerna uppfylls. 

2. Elev och båda vårdnadshavarna är folkbokförda i Arvidsjaurs kommun. 
3. Det är fråga om regelbundet växelvis boende. Tillfälliga resor omfattas 

inte. 
Skolskjutsen gäller till och från vårdnadshavarnas folkbokföringsadress. 
Skolskjuts för växelvis boende söks för ett läsår åt gången. Ansökningsblankett 

finns på  Barn och ungdoms webbsida. 
 

Ansvar 
 
Vårdnadshavarna har ansvar för att eleven kommer till skolskjutsens hållplats. 

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

 
Säkerhet 
 

Alla skolskjutsar uppfyller de säkerhetskrav som lagen ställer vad gäller ex 
alkolås, säkerhetsbälten m m. 



 

För ytterligare säkerhet har Arvidsjaurs kommun installerat elektroniska 
varningsblinkers vid de hållplatser som ligger vid särskilt utsatta av- och 

påstigningsplatser. 
 

En reflexväst utdelas till de barn som åker skolskjuts. 
 
Olycksfall 

 
Vid olycksfall som inträffar under skoltid eller fritid kontaktar vårdnadshavaren 

rektorsexpeditionen för vidare information. 
 
Vårdnadshavaren och försäkringsbolaget ordnar skolskjutsen. 

 
Hur anmäler jag behov av skolskjuts? 

 
Anmälan om skolskjuts lämnas till berörd rektorsexpedition. 
Telefonnummer till rektorsexpeditionerna i Arvidsjaurs kommun hittar du under 

respektive skola. 
 

Vart vänder jag mig med frågor? 
 
Vid frågor ta kontakt med Barn och ungdoms skolskjutshandläggare: 

 
Margareta Renberg, telefon 0960-156 93 

maggan.renberg@arvidsjaur.se  
 
Besöksadress: Sandbackaskolan, Fiskarvägen 4 

 
Postadress: Sandbackaskolan 

 Margareta Renberg 
                 Fiskarvägen 4 
 933 33  Arvidsjaur 
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