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Ansökan om skolskjuts på grund av särskilda skäl

Beslut
Kommunstyrelsen avslår ansökan enligt 10 kap. 32 § Skollagen (2010:800).
Ärendet
Vårdnadshavare har inkommit med en ansökan om skolskjuts för sin son som går i
årskurs 1 på Örelundskolan, Bollebygds kommun.
Vårdnadshavaren ansöker om ändrad upphämtningshållplats för skolskjutsen och
ansöker om att få hämtning vid en plats 450 meter från hemmet istället för vid den av
kommunen ordinarie uppsamlingsplats, 1250 meter från hemmet.
Enligt 10 kap. 32 § Skollagen (2010:800) 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.
En individuell bedömning visar att sonen är folkbokförd i Bollebygds kommun, går i
årskurs 1 på Örelundskolan. Mellan Örelundskolan och den uppsamlingsplats som är
idag är sonen berättigad till skolskjuts.
Motivation
Skolskjutsen trafikerar den nuvarande uppsamlingsplatsen som är den ordinarie
hållplats som alltid under årens lopp har brukats.
Den ordinarie uppsamlingsplats ligger på en öppen asfalterad yta med belysning samt
att skolskjutsen kan köra runt och inte behöva backa.
Vägsamfälligheten har anlagt en vändplats som ligger 300 meter in på en smal grusväg,
från skolskjutsens ordinarie uppsamlingsplats. För att få ett fullständigt underlag inför
beslutet har den aktuella vägsträckan besiktigats. Det är inte trafiksäkert att köra denna
sträcka fram till den anlagda vändplatsen eftersom det är en mycket smal grusväg dit.
Vägens standard innebär att skolskjutsen inte kan hålla den hastighet, minst 30 km/h,
som anges i styrdokumentet ”Riktlinjer för skolskjuts”.
Ansökan gäller att skolskjutsen ska köra ännu längre in på den smala grusvägen, vilket
är otänkbart eftersom skolskjutsen inte kan köra 300 meter fram till den av
vägsamfälligheten anlagda vändplats.
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Avståndet mellan sonens bostad och upphämtningshållplats är 1250 meter.
Kommunstyrelsens skolskjutsregler anger att minsta sträcka mellan bostad och
uppsamlingsplats, för att få skolskjuts, är två kilometer för elev i aktuell ålder.
Grusvägen mellan sonens bostad och kommunens uppsamlingshållplats är inte en
genomfartsväg utan grusvägen tar slut vid sonens bostad.
Det finns ca 10 hushåll med fyra andra skolbarn (tre familjer), längst med vägsträckan,
det har inte tidigare varit aktuellt att hämta dessa barn, deras uppsamlingsplats är den
ordinarie som skolskjutsen trafikerar.
Enligt likställighetsprincipen 2 kap. 3 § Kommunallagen (2017:725) innebär denna att
kommunen skall behandla alla invånare lika och inte får favorisera eller gynna vissa.
Kommunstyrelsen anser att även om det är mörkt kan inte detta ge rätt till skolskjuts
utan hänsyn tas även till trafikintensiteten som på denna väg sannolikt är väldigt låg.
Även förekomst av älgar, kossor och jakthund kan inte utgöra grund för rätt till
skolskjuts.
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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 2018-10-29. När
kommunstyrelsens protokoll från den 29 oktober därefter är justerat och anslaget på
kommunens officiella anslagstavla www.bollebygd.se 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.

