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Ansökan om skolskjuts - likställighetsprincipen
Vårdnadshavare har inkommit med en ansökan om skolskjuts för sin son som går vid
Föräldrakooperativet Gaddenskolan, Bollebygds kommun och åberopar Kommunallagen
(1991:900) 2 kap. 2 §, likställighetsprincipen, eftersom hans son inte är skolskjutsberättigad
men en annan elev i området har blivit skolskjutsberättigad.
Bedömning görs om elevens möjlighet att ta sig till skolan. Man ser inte enbart till avstånd
vid beslutet av beviljandet av skolskjuts utan tar hänsyn till trafikförhållanden, elevens
funktionsnedsättning samt särskilda skäl/omständigheter.
Vid beslut om skolskjutsberättigade elever görs en samlad och individuell bedömning som
ligger till grund om elevens möjlighet att ta sig till skolan.
I samband med en ny upphandling av skolskjutsentreprenör, gjordes en översyn av elever i
årkurs 4, årskurs 5 samt årskurs 6. Enligt kommunstyrelsens fastställda riktlinjer,
2017-06-12 98 § kan dessa elever ha upp till 3 000 meter mellan hemmet och skolan. Er
sons sträcka har uppmätts till 2 583 meter.
Det har inte framkommit under dessa år, när sonen tidigare haft skolskjuts, att han har
något funktionshinder, därav skickades ett informationsbrev ut till er om att sonen inte är
skolskjutsberättigad längre enligt avstånd. Sonen är inte skolskjutsberättigad ur
trafiksäkerhetssynpunkt, eftersom gång- och cykelbana finns i området. Några andra
särskilda skäl/omständigheter har inte framkommit.
Om sökanden åberopar särskilda skäl för sin son måste det utredas och lämnas sådana
uppgifter som kan ligga till grund för ett beviljande.
En individuell bedömning görs på en saklig och objektiv grund, som kan innebära att en
elev får fortsatt skolskjuts även om andra elever inte blir beviljade.
I det fallet som vårdnadshavaren vid sin ansökan ifrågasätter finns det särskilda
skäl/omständigheter till att den eleven ifråga blivit skolskjutsberättigad.
Beslut
Kommunstyrelsen avslår ansökan om skolskjuts enligt Skollagen (2010:800) 10 kap. 32 §.
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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.

