
  
 

HAPARANDA KOMMUN 
Barn- och ungdomsförvaltningen 
953 85 Haparanda 

 

Skolskjutsreglemente  
för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola samt gymnasieskolan.  
 
Sammanfattning  
Utifrån vad som framgår i skollagen (2010:800) gäller i Haparanda kommun följande regler 
för skolskjuts.  
 
§ 1 Rätt till skolskjuts  
Kommunen är enligt skollagen (9 kap. 15b §, 10 kap. 32 §, 11 kap. 31 §, 18 kap. 30 §) skyldig 
att sörja för att det för elever i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan 
anordnas kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till;  
• färdvägens längd  
• trafikförhållanden  
• funktionshinder hos elev  
• annan särskild omständighet.  
Enligt ovanstående paragrafer i skollagen gäller denna rätt inte elever som väljer att gå i en 
annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en 
annans kommuns grundskola med stöd skollagen 9 kap 13-14 § 10 kap. 25 – 27 §, 11 kap. 25 
– 27 § och 19 kap. 13 – 14 §. Men i de fall det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska 
svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. Det regelverk som finns i 
detta stycke gäller också för fristående grundskola inom kommunen, grundsärskola och 
gymnasiesärskola med stöd av skollagen 9 kap. 21a §, 10 kap. 40 §,11 kap. 39 § och 18 
kap.35 §.  
 
§ 2 Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut. Vid avkortad skoldag 
anpassas turerna mot ordinarie tidtabeller.  
 
§ 3 Avstånd  
Fri skolskjuts beviljas när färdväg är längre än 3 km  
 
§ 4 Skolskjuts vid växelvis boende  
Rätt till fri skolskjuts kan medges om föräldrarna inkommer med ansökan med uppgift om 
hur eleven kommer att bo under läsåret. Boendet ska bygga på ett fast och varaktigt 
arrangemang och vara likvärdigt fördelat på de båda adresserna, till exempel boende 
varannan vecka på respektive adress. Båda bostadsadresserna ska vara belägna inom 
Haparanda kommun.  
 
§ 5 Inställd skolskjuts  
Om skolskjutstransporten inte kan genomföras på ett trafiksäkert sätt på grund av väderlek, 
vägens skick eller andra liknande skäl ska den ställas in. Det är kommunens skyldighet att 
informera vårdnadshavare på ett för tillfället lämpligt sätt.  
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§ 6 Väntetid på skolan  
Berörd grund- eller särskola ansvarar för lämplig tillsyn under väntetiden med hänsyn tagen 
till elevens ålder och behov.  
 
§ 7 Ansvarsfördelning  
Föräldrarna har ansvar för elevens väg från hemmet till busshållplatsen och till dess att 
eleven stigit på skolskjutsen. Missar eleven skolskjutsen ansvarar föräldrarna för att eleven 
kommer till skolan. Efter skoldagens slut övergår kommunens ansvar då eleven stiger av 
skolskjutsen. Kommunens ansvar är från det att eleven stigit på och till dess att eleven stiger 
av skolskjutsen vid hemmet efter skolans slut 
 
§ 8 Gymnasieskolan  
För elever i gymnasieskolan regleras kommunens skyldigheter i lagen om kommunernas 
skyldighet att svara för vissa elevresor (SFS1991:1110). För elev som har rätt till studiehjälp 
enligt studiestödslagen (SFS 1999:1395) skall den kommun som enligt 29 kap 6 § skollagen 
(2010:800) är elevens hemkommun, ansvara för elevens kostnad för dagliga resor mellan 
skolan och bostaden. Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen är minst sex 
kilometer.  Stödet ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt kommunens 
bestämmande. Om stödet ges kontant är kommunen inte skyldig att ge högre ersättning än 
vad som motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken 
för varje hel kalendermånad som eleven har kostnader för resor mellan bostaden och 
skolan. 
 
§ 9 Regler  
Om gymnasieeleven har minst 6 km enkel väg och kan nyttja allmänna 
kommunikationsmedel och beställningstrafik för grundskolan, erhåller eleven busskort på 
gymnasieskolan. Om eleven erhåller inackorderingstillägg erhåller eleven inget busskort.  
 
§ 10 Anslutningsresor  
Om gymnasieeleven har minst 4 km till närmaste busshållpaltas kan eleven ansöka om 
resebidrag för anslutningsresor. Bidrag enlig:  
Avstånd hem och busshållplats 4 - 10 km 350 kr/månad  
➢ 10 km 500 kr/månad  
 
§ 11 Inackorderingstillägg  
Om gymnasieeleven har besvärlig resväg med orimligt långa väntetider och eleven valt att 
bo inackorderad på centralorten kan inackorderingstillägg beviljas. Inackorderingstillägg kan 
också beviljas om särskilda skäl föreligger, t ex eget boende av sociala skäl som är styrkt av 
sociala myndigheter. Restiden beräknas utifrån skolans normala tider inte från elevens 
individuella skoltid.  
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§ 12 Borttappade busskort  
Eleven/vårdnadshavare ersätter kostnad för nytt kort eller för kort som hanterats vårdslöst. 
Följande kostnadsregler gäller för elev i:  

 Förskoleklass - åk 9 100 kr  

 Gymnasieskola 200 kr  
Eleven erhåller nytt kort i samband med att ersättningen erlagts.  
 
§ 13 Giltighetstid för beslut och ansökan  
Beslut om skolskjuts för elev i grundskolan och elevresor för gymnasieelev gäller under det läsår för 

vilket beslutet tas. Skolskjuts i de fall färdvägens längd överskrider avståndsgränserna i kommunens 

riktlinjer till den skola där kommunen placerat eleven behöver man ej ansöka om. Dock ska alla 

elever som börjar i förskoleklass och har behov av skolskjuts ansöka om det. Skolskjuts på grund av 

andra orsaker, till exempel val av annan skola, växelvis boende, trafikförhållande, funktionshinder 

hos elev eller annan särskild omständighet ansöker man alltid om för varje läsår.  

 
§ 14 Övrigt  

Busstider meddelas vid läsårets början. Mer information se: 
https://www.haparanda.se/forskola-och-skola/skolskjuts-och-busskort.html 

https://www.haparanda.se/forskola-och-skola/skolskjuts-och-busskort.html

