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AnnaCarin Lindgren | Nämndsekreterare/skolskjutssamordnare
033-430 56 13 | annacarin.lindgren@bollebygd.se

Ansökan om busskort vid växelvis boende mellan Bollebygd Borås

Beslut
Kommunstyrelsen avslår ansökan om busskort med hänvisning till
10 kap. 32 § skollagen (2010:800).
Ärendet
Ni har inkommit med en ansökan om busskort vid växelvis boende till annan
kommun. Ansökan gäller er dotter som går i årskurs 5 på Örelundskolan i
Bollebygds kommun. Dottern har växelvis boende mellan fadern som har boende
i Bollebygds kommun och modern som har boende i Borås Stad.
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.
När barn till vårdnadshavare med gemensam vårdnad bor växelvis hos båda
vårdnadshavarna och det grundar sig på avtal eller dom, ses det som ett fast
arrangemang. En individuell prövning av rätten till skolskjuts görs då från
respektive bostad. Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare har rätt till fri
skolskjuts inom kommunen under förutsättning att övriga kriterier för skolskjuts
är uppfyllda.

Postadress
517 83 Bollebygd

Besöksadress
Ballebovägen 2

Telefon
033–231300

Telefax
033-231428

Webbplats
www.bollebygd.se

E-post
kommunen@bollebygd.se
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När barn växelvis bor hos en vårdnadshavare i en annan kommun, görs den
individuella prövningen av rätten till skolskjuts från barnets
folkbokföringsadress.
En individuell prövning har genomförts. Vårdnadshavarna har i ansökan intygat
att dottern stadigvarande bor lika mycket på båda bostadsorterna.
Anvisad skola är enligt folkbokföringsadress, Örelundskolan i Bollebygds
kommun.
Från faderns adress är dottern skolskjutsberättigad och har skolskjuts, med
upphandlad skolskjuts till Örelundskolan.

Motivation
Eftersom dottern växelvis bor i Borås kommun och Bollebygds kommun, har
Bollebygds kommun inte någon skyldighet att ordna skolskjuts till och från en
förälder som bor i en annan kommun än dotterns hemkommun.
Kostnad för ett busskort (kranskommun) mellan Bollebygds kommun och Borås
kommun är 6 786 kronor per läsår. Detta är en ekonomisk svårighet för
Bollebygds kommun.
Några särskilda skäl har inte anförts och någon funktionsnedsättning har inte
heller framkommit.
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BOLLEBYGDS KOMMUN

AnnaCarin Lindgren
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Skickas till:
Båda 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 2019-02-25
När kommunstyrelsens protokoll från den 25 februari 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.

