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

Ansökan om skolskjuts/busskort till Mölndal
Vårdnadshavare har inkommit med en ansökan om skolskjuts/busskort
mellan Bollebygds kommun och Mölndals Stad. Ansökan gäller deras dotter
som går vid Bollebygdskolan i årskurs 9.
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.
Enligt skollagen 10 kap. 28 § ”En elev som har tagits emot i en kommuns
grundskola ett visst läsår har rätt att gå kvar hela läsåret, även om de
förhållanden som låg till grund för mottagandet ändras under läsåret. Om det
för eleven återstår endast en årskurs, har eleven också rätt att gå kvar sista
årskursen”.
Detta innebär inte att eleven är berättigad till skolskjuts/busskort.
En individuell prövning visar att dottern går i årskurs 9 vid Bollebygdskolan.
Hon är inte skolskjutsberättigad från sin nuvarande adress.
Familjen flyttar i november från Bollebygd till Mölndal och ansöker därmed
om ett busskort för dottern som ska gå kvar vid Bollebygdskolan.
Information har inhämtats från Bollebygdskolan och visar inga särskilda skäl
för beviljande av skolskjuts/busskort.
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517 83 Bollebygd
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Kostnad för ett busskort (regionen Runt) mellan Bollebygds kommun och
Mölndals Stad är 9 471 kronor per läsår. Detta är en ekonomisk svårighet för
Bollebygds kommun.
Några särskilda skäl har inte anförts och någon funktionsnedsättning har
inte heller framkommit.
p
Beslut
Kommunstyrelsen avslår ansökan om skolskjuts/busskort med hänvisning till
10 kap. 32 § skollagen (2010:800).
BOLLEBYGDS KOMMUN

AnnaCarin Lindgren
Delegat

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 201711-20 När kommunstyrelsens protokoll från den 20 november därefter är
justerat och anslaget på kommunens officiella anslagstavla (receptionen i
kommunhuset) har du tre veckor på dig att överklaga beslutet.
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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.

