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Utbildningsnämnden

Hantering av skolskjuts för placerade barn och andra med
särskilda behov
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Ärendet
Under vårens samverkansmöten med utbildningsförvaltningen har bland annat frågan
om hur vi säkerställer obruten skolgång för placerade barn diskuterats utifrån
socialförvaltningens arbete med kortare placeringar. I de flesta fall placeras barn i
jour-/familjehem som ligger långt ifrån kommunen och då skrivs barnet som
huvudregel in i skolan på placeringsorten. Det händer dock att barn placeras i hem
som ligger så pass nära kommunen att det är möjligt för barnet att gå kvar i samma
skola som innan placeringen. Utifrån barnets bästa kan det i dessa situationer vara
lämpligt att låta barnet gå kvar i skola i Bollebygd men det kan då krävas skolskjuts
för att det ska vara praktiskt möjligt. Det är inte möjligt att ange några absolut
gränser för hur långt avståndet ska vara för att det inte är lämpligt att barnet går kvar
i samma skola som innan placeringen då det beror på barnets ålder och mognad
samt övriga behov.
I Bollebygds kommun är det utbildningsnämnden som ansvarar för skolskjuts, både i
prövning av ansökan, utförande och kostnader. Skolskjuts kan beviljas barn enligt
skollagen och ges då om avståndet till närmaste skola överstiger vissa gränsvärden.
Avståndet beräknas mellan barnets folkbokföringsadress och beräknas endast till
den närmaste skolan. Det innebär att barn som placeras utanför hemmet för kortare
tid och som därför inte folkbokförs inte kan beviljas skolskjuts av
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utbildningsnämnden. Även om folkbokföring sker kan skolskjuts sällan beviljas i
dessa fall då det sannolikt finns skolor inom kortare geografiskt avstånd.
I undantagsfall händer det att en familj av socialnämnden anvisas ett boende som
innebär att barn i grundskoleåldern behöver byta skola. I vissa fall kan det finnas
särskilda skäl som innebär att ett eller flera barn även fortsatt bör gå i den tidigare
skolan. Utbildningsnämnden kan inte bevilja skolskjuts i dessa ärenden.
Under samverkansmöten har förvaltningarna sett att det är möjligt att ovan beskrivna
situationer gemensamt genom att enhetschef IFO barn och unga bedömer behovet av
skolskjuts i aktuella ärenden och förmedlar detta till utsedd kontakt på
utbildningsförvaltningen som ombesörjer den praktiska hanteringen och utförandet.
Utbildningsförvaltningen intern fakturerar sedan socialförvaltningen för kostnader
som uppstått med anledning av skolskjutsen.
För att socialnämnden ska bedöma att det är lämpligt med skolskjuts som betalas av
nämnden krävs Under vårens samverkansmöten med utbildningsförvaltningen har
bland annat frågan om hur vi säkerställer obruten skolgång för placerade barn
diskuterats utifrån socialförvaltningens arbete med kortare placeringar. I de flesta fall
placeras barn i jour-/familjehem som ligger långt ifrån kommunen och då skrivs
barnet som huvudregel in i skolan på placeringsorten. Det händer dock att barn
placeras i hem som ligger så pass nära kommunen att det är möjligt för barnet att gå
kvar i samma skola som innan placeringen. Utifrån barnets bästa kan det i dessa
situationer vara lämpligt att låta barnet gå kvar i skola i Bollebygd men det kan då
krävas skolskjuts för att det ska vara praktiskt möjligt. Det är inte möjligt att ange
några absolut gränser för hur långt avståndet ska vara för att det inte är lämpligt att
barnet går kvar i samma skola som innan placeringen då det beror på barnets ålder
och mognad samt övriga behov.
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I Bollebygds kommun är det utbildningsnämnden som ansvarar för skolskjuts, både i
prövning av ansökan, utförande och kostnader. Skolskjuts kan beviljas barn enligt
skollagen och ges då om avståndet till närmaste skola överstiger vissa gränsvärden.
Avståndet beräknas mellan barnets folkbokföringsadress och beräknas endast till
den närmaste skolan. Det innebär att barn som placeras utanför hemmet för kortare
tid och som därför inte folkbokförs inte kan beviljas skolskjuts av
utbildningsnämnden. Även om folkbokföring sker kan skolskjuts sällan beviljas i
dessa fall då det sannolikt finns skolor inom kortare geografiskt avstånd.
I undantagsfall händer det att en familj av socialnämnden anvisas ett boende som
innebär att barn i grundskoleåldern behöver byta skola. I vissa fall kan det finnas
särskilda skäl som innebär att ett eller flera barn även fortsatt bör gå i den tidigare
skolan. Utbildningsnämnden kan inte bevilja skolskjuts i dessa ärenden.
Under samverkansmöten har förvaltningarna sett att det är möjligt att hantera ovan
beskrivna situationer gemensamt genom att enhetschef IFO barn och unga bedömer
behovet av skolskjuts i aktuella ärenden och förmedlar detta till utsedd kontakt på
utbildningsförvaltningen som ombesörjer den praktiska hanteringen och utförandet.
Utbildningsförvaltningen intern fakturerar sedan socialförvaltningen för kostnader
som uppstått med anledning av skolskjutsen.
För att socialnämnden ska bedöma att det är lämpligt med skolskjuts som betalas av
nämnden krävs att barnets behov har uppstått på grund av ett beslut från
socialnämnden och det är endast i syfte att möjliggöra fortsatt skolgång i skola där
barnet har gått fram till och med flytten. Enskilda barn och familjer som omfattas av
detta beslut behöver inte ansöka om skolskjuts hos socialnämnden utan frågan
prövas som ett led i placeringsbeslut eller annat beslut som leder till en flytt.
Bedömningen av om skolskjuts är lämpligt går inte att överklaga då det inte är ett
beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL). Som huvudregel fattas
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inte ett separat beslut om skolskjuts hos socialnämnden, om den enskilde begär ett
formellt beslut i frågan ska dock sådant ges och då skrivs beslutet som stöd enligt 4
kap. 2 § SoL. Enhetschef föreslås få delegation att fatta beslut om skolskjuts för
placerade barn och andra med särskilda behov enligt beskrivningen i denna
tjänsteskrivelse.
Ekonomiska förutsättningar
I nuläget finns inget barn där det är aktuellt med skolskjuts genom socialnämnden,
det hör till undantagsfall och kostnaderna beräknas bli låga.
Barnkonsekvensanalys
Barnens bästa har gett upphov till frågan och det är barnets bästa som ska vara
avgörande i varje enskild bedömning. Inga barn har tillfrågats direkt inför detta beslut
det är dock vanligt förekommande att barn som placeras uttrycker en önskan om att
inte byta skola. I de enskilda bedömningarna kommer barnen att tillfrågas om sina
önskemål och dessa kommer ges mycket stor vikt, som huvudregel kommer
socialförvaltningen inte att gå emot barnets önskemål i skolfrågan.
Beslutsunderlag
Hantering av skolskjuts för placerade barn och andra med särskilda behov,
tjänsteskrivelse 2021-09-20
Skickas till
Handläggare

BOLLEBYGDS KOMMUN
Utbildningsförvaltningen
Postadress
517 83 Bollebygd

Besöksadress
Ballebovägen 2

Telefon
033–231300

Telefax
033-231428

Webbplats
www.bollebygd.se

E-post
kommunen@bollebygd.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-09-30

Annelie Fischer

Teresia Granlund

Förvaltningschef

Utvecklingsledare

Postadress
517 83 Bollebygd

Besöksadress
Ballebovägen 2

Telefon
033–231300

Telefax
033-231428

Webbplats
www.bollebygd.se

5 (5)

E-post
kommunen@bollebygd.se

