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Handläggare

AnnaCarin Lindgren | Skolskjutssamordnare
033-430 56 13 | annacarin.lindgren@bollebygd.se

Ansökan om skolskjuts inom kommunen
Vårdnadshavare har inkommit med en ansökan om skolskjuts för sin son som går i
årskurs 1 vid Bollebygdskolan.
Enligt 10 kap. 32 § skollagen har elever i grundskola med offentlig huvudman rätt till
kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där
utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens
längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon
annan särskild omständighet.
Rätten till skolskjuts innebär inte att sådan skjuts måste anordnas från bostadsadressen
till den plats där undervisningen bedrivs. Det står kommunen fritt att organisera
skolskjutsverksamheten på lämpligt sätt, elever kan t.ex. hänvisas till särskilda
uppsamlingsplatser i hemmet respektive skolans närhet.
Dock med beaktande av trafikförhållanden och övriga i paragrafen angivna
omständigheter.
En individuell bedömning har genomförts som visar att eleven går i årskurs 1 vid
Bollebygdskolan. Eleven är folkbokförd i Bollebygds kommun och tillhör därmed
upptagningsområdet till Bollebygdskolan. Eleven är skolskjutsberättigad till
Bollebygdskolan.
Ansökan kompletterades med en beskrivning av särskilda skäl, där vårdnadshavaren
åberopade trafikförhållanden och därmed att skolskjuts skulle anordnas från hemmet.
En individuell bedömning av elevens möjligheter att färdas till och från uppsamlingsplatsen
visar följande:
Färdvägens längd
Efter noggrann mätning med GIS (Geografiskt informationssystem) har sträckan
mellan hemmet och uppsamlingsplats uppmätts till 1 802 meter.
Enligt kommunstyrelsen riktlinjer 2017-06-12 § 98 kan en elev i årskurs 1 ha upp till
2 000 meter till antingen skola eller uppsamlingsplats.
Trafikförhållanden
Vid en prövning av trafikförhållandena ska hänsyn tas till färdvägens trafikfarlighet, varvid
omständigheter såsom avsaknad av gångbana och trafiktäthet ska beaktas samt beaktande
av elevens ålder, allmänna trafikmognad och särskilda omständigheter i övrigt.
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Den aktuella vägsträckan Brunnsgatan - Örehultsvägen, avslutas med en vändplats alldeles
efter den sökandes fastighet.
Vägen är därmed ingen genomfartsväg utan används av de boende i området.
Den aktuella sträckan har en hastighetsbegränsning på dels 30 km/tim och dels 50 km/tim
och den är inte högt trafikerad. Längs vägen finns gles villabebyggelse.
Första sträckan från hemmet och ca 1 200 meter lång sträcka, är vägavsnittet asfalterat med
hastighetsbegränsning av 50 km/tim.
Backkrön och kurvor finns längst med denna del av sträckan men vägen är tillräckligt bred
för att två bilar kan mötas. Vägrenen medger att eleven kan förflytta sig från vägen om en
bil kommer.
Belysning längs denna del av vägen saknas. Under större delen av året råder det ändå ett
visst eller fullt dagsljus vid tidpunkten då eleven ska ta sig till och från uppsamlingsplatsen.
Därefter övergår den aktuella vägsträckan till en mindre asfalterad väg ca 600 meter lång
sträcka, med hastighetsbegränsning 30 km/tim samt med farthinder.
Längs med denna sträcka finns gatubelysning.
Skyltning visar förbud och begränsning av axeltryck till 10 ton och boggietryck till 16 ton.
För att få ett fullständigt underlag inför beslutet har den aktuella vägsträckan besiktigats
och det kan konstateras att gång- och cykelmöjlighet finns samt att trafikförhållanden inte
är så svåra att det finns skäl att bevilja skolskjuts på denna grund.
Elevens funktionsnedsättning
Någon funktionsnedsättning har inte framkommit.
Annan särskild omständighet
Någon annan särskild omständighet har inte framkommit.
Beslut
Kommunstyrelsen bedömer att trafikförhållandena inte är så svåra att det finns skäl att
bevilja skolskjuts på denna grund.
Kommunstyrelsen står fast vid beslutet att erbjuda skolskjuts från uppsamlingsplatsen.
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Skickas till:
Vårdnadshavare

Information
Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Jönköping.
Om du vill överklaga beslutet ska du skriva till kommunstyrelsen och tala om varför du
anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Skicka då in kompletterande
uppgifter som du anser stärker din ståndpunkt.
Detta delegationsbeslut kommer att redovisas för kommunstyrelsen 2017-10-09 När
kommunstyrelsens protokoll från den 9 oktober därefter är justerat och anslaget på
kommunens officiella anslagstavla (receptionen i kommunhuset) har du tre veckor på dig
att överklaga beslutet. Uppgifterna om när anslaget sattes upp och när det tas ned finns i
respektive protokoll. Om ditt överklagande kommer in för sent (tre veckor efter att
protokollet anslagits) kommer kommunstyrelsen att avvisa ditt överklagande.
Sänd skrivelsen till Bollebygds kommun, kommunstyrelsen,
517 83 Bollebygd.
Har du överklagat i rätt tid kommer överklagandet att skickas vidare till förvaltningsrätten
om beslutet inte dessförinnan ändrats av kommunstyrelsen. Det är viktigt att det framgår
vilket beslut du överklagar.
Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.
Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.
Om du vill ha ytterligare upplysningar eller vill ha hjälp med överklagandet kan du kontakta
Bollebygds kommun, telefon 033-23 13 00.
Besöksadressen är Kommunhuset, Ballebovägen 2, Bollebygd.

