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Handläggare

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

Ansökan om skolskjuts/busskort till annan kommun
Vårdnadshavare har inkommit med en ansökan om skolskjuts för sin son som har börjat i
årskurs 7 vid Rävlandaskolan, Härryda kommun.
Enligt skollagen (2010:800) är kommunen skyldig att för elever i grundskola och
grundsärskola med offentlig huvudman anordna skolskjuts om sådan behövs med hänsyn
till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller annan särskild
omständighet.
Huvudregeln är att man får skolskjuts till och från den grundskola som kommunen har
placerat eleven i. Elever som väljer en annan skolenhet än den de anvisats har enligt
skollagen inte rätt till kostnadsfri skolskjuts (Skollagen 10 kap 32§).
Kommunen kan vara skyldig att anordna skolskjuts även för elever som går i en annan
kommunal grundskola, i annan kommun.
Detta gäller dock bara om skolskjutsen kan organiseras på ett sådant sätt att det inte
medför organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.
En individuell prövning genomfördes som visade att sonens placeringsskola i
upptagningsområdet är Bollebygdskolan, Bollebygds kommun. Eftersom han är
folkbokförd i Bollebygds kommun och han uppfyller kriterier för skolskjuts, är han
därmed skolskjutsberättigad till Bollebygdskolan.
De särskilda skäl som åberopas i ansökan bedömer kommunstyrelsen inte som skäl för
beviljande av skolskjuts/busskort.
Någon funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet har inte framkommit.
Vid ansökan har hänsyn tagits till, vilka kostnader kommunen skulle haft om
vårdnadshavare valde anvisad skola, Bollebygdskolan. Om vald skola är Bollebygdskolan,
har Bollebygds kommun skolskjutskostnad i form av upphandlad skolskjuts. Den
upphandlade skolskjutsen trafikerar sträckan vid hemmet och det blir ingen nämnvärd
skolskjutskostnad för kommunen.
Kostnad för ett busskort, flerkommunkort, inom Bollebygds kommun och Härryda
kommun uppgår till 6 488 kronor per läsår, vilket är en ekonomisk svårighet för
Bollebygds kommun.
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I Kommunallagen (1991:900) anges principer gällande kommunens allmänna kompetens
att kommunen enligt 2 kap. 1 § får ha hand om angelägenheter som har anknytning till
kommunens geografiska område eller deras medlemmar, den så kallade
lokaliseringsprincipen.
Detta innebär att kommunen bara får bedriva verksamhet inom det egna geografiska
området, och alltså inte får sträcka sig utanför kommungränsen.
Bollebygds kommuns skyldighet att anordna kostnadsfri skolskjuts avgränsas till
kommunens geografiska område, enligt lokaliseringsprincipen i Kommunallagen 2 kap. 1§.
Likställighetsprincipen 2 kap. 2§, som innebär att kommunen skall behandla alla invånare
lika och inte får favorisera eller gynna vissa.
Beslut om skolskjuts enligt 10 kap 32§ (grundskola med offentlig huvudman)
kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Beslut
Kommunstyrelsen avslår ansökan om skolskjuts/busskort med hänvisning till
10 kap. 32§ skollagen.

BOLLEBYGDS KOMMUN

AnnaCarin Lindgren
Delegat
Skickas till:
Vårdnadshavare
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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.

