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Bilaga KS 2013/194/1, skrivelse från Carola Gunnarsson (C) och Christer Eriks
son (C). 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2013/194/2, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 

Kristina Eriksson föredrar ärendet. Annelie Mattsson och Berith Pettersson deltar 
vid ärendets behandling. 

Carola Gunnarsson (C) och Per-Olov Rapp (S) föredrar sina respektive skrivelser. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet dels för egen del beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att till kommunstyrelsen skyndsamt ta 
fram och presentera förslag hur undantag ska kunna göras från nu gällande rikt
linjer för beviljande av skolskjuts så att även barn och ungdomar, som formellt inte 
uppfyller dessa, har möjlighet att efter särskilt beslut, där hänsyn tas bland annat till 
barn och ungdomars trygghet och säkerhet, beviljas att få åka skolskjuts under läs
året 2013-2014, 
att utifrån kommunstyrelsens uppföljningsansvar uppskatta omfattningen samt 
beräkna och följa upp kostnaderna för sådant förslag och beslut om undantag för 
riktlinjerna, 
dels föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att genomföra en utredning i samarbete med skolförvaltningen för att se över hur 
eventuella förändringar ska kunna ske i nu gällande riktlinjer för beviljande av 
skolskjuts, skolornas schemaläggning och upptagningsområden utifrån resonemang 
ovan, samt 
att redovisa konsekvenserna för sådana förändringar i skolskjutsar läsåret 2014-
2015. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar dels för egen del 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att till kommunstyrelsen skyndsamt ta 
fram och presentera förslag hur undantag ska kunna göras från nu gällande rikt
linjer för beviljande av skolskjuts så att även barn och ungdomar, som formellt inte 
uppfyller dessa, har möjlighet att efter särskilt beslut, där hänsyn tas bland annat till 
barn och ungdomars trygghet och säkerhet, beviljas att få åka skolskjuts under läs
året 2013-2014, 

att utifrån kommunstyrelsens uppföljningsansvar uppskatta omfattningen samt 
beräkna och följa upp kostnaderna för sådant förslag och beslut om undantag för 
riktlinjerna, 

Utdragsbestyrkanj (_ 

12 {24) 



Justerandes sign 

forts§ 209 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-09-03 

dels fareslår att kommunstyrelsen beslutar 

att genomföra en utredning i samarbete med skolförvaltningen för att se över hur 
eventuella förändringar ska kunna ske i nu gällande riktlinjer för beviljande av 
skolskjuts, skolornas schemaläggning och upptagningsområden utifrån resonemang 
ovan, samt 

att redovisa konsekvenserna för sådana förändringar i skolskjutsar läsåret 2014-
2015. 

Utdrag 
kommunstyrelsens förvaltning, 
jenny Nolhage 
Silvana Enelo-janssen 
Kristina Eriksson 
bevakning 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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KS 2013/194/2 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

SAlA KOMMUN · 
l<ommunstvrelsens förvali:l11ng 

Ink. 2013 ·09- O 3 

Skolskjuts i Sala kommun 

Carola Gunnarsson (C) och Christer Eriksson (C) har 2013-08-22 inkommit 
med skrivelse till kommunstyrelsen med förslag att uppdra till 

kommunstyrelsens förvaltning 

"att skyndsamt presentera förslag till hur undantag ska kunna göras från nu 

gällande regler för beviljande av skolskjuts så att även barn, som formellt inte 
uppfyller dessa krav, har möjlighet att efter särskilt beslut där hänsyn tas bL 

a till barns och ungdomars trygghet och säkerhet åka skolskjuts läsåret 2013-

2014, samt 

att genomföra en utredning i samarbete med skolförvaltningen för att se över 

hur eventuella förändringar ska kunna ske i nu gällande regler för beviljande 
av skolskjuts, skolornas schemaläggning och upptagningsområden." 

Bakgrund 

Sala kommun beslutade under våren 20 l O att delta i projektet MER KOLL i syfte 

att bL a få ökad samordning av kollektivtrafik med skolskjuts. Med linjeläggning 

av vissa skolskjutsar har trafikutbudet kunna ökat på områden med dålig 
kollektivtrafik idag. Det är positivt. Fullt ut har denna förändring slagit igenom i 

och med den nya Länstidtabellen den 18 augusti 2013. 

En enig kommunstyrelse fattade 20 l 0-11-02 beslut om riktlinjer för handläggning 
av särskild kollektivtrafik i Sala kommun. Förändringen berörde i huvudsak 

lagstödet Under punkt 5 finns riktlinjer för ansökan, utredning, ansvar och beslut 
av skolskjuts och skoltransport Till grund ligger Skollagens (20 l 0:800) allmärrna 

bestämmelser om skolskjuts i hemkommunen. 

skollagen 32 §"Elever i grundskola med offentlig huvudman har 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 
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Kommunstyrelsen 

till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller 
någon annan särskild omständighet." 

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än 
den där kommunen annars skulle ha placerat dem ... I de fall då det kan ske 
utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även 
anordna skolskjuts i dessa fall. 

Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas." 

Huvudregeln vid skolskjuts är alltså att kommunen ska ordna kostnadsfri 
skolskjuts till och från den skola som kommunen har placerat eleven i. 
Kommunen får fritt organisera skolskjutsverksamheten på lämpligt sätt med 
beaktande "med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens 
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet". Alla dessa 
förutsättningar ska prövas individuellt i varje enskilt fall. 

skolnämnden beslutade 2009-03-11 att underlätta möjligheterna för 
vårdnadshavare till elever i årskurs 7-9 att välja annan skola än anvisad och 
att busskort erbjuds tilllinjetrafik om ett sådant kan lösa skolskjutsbehovet 
inom Sala kommun. 

Det finns inget generellt hinder mot att elever hänvisas till särskilda 
uppsamlingsplatser i hemmets respektive skolans närhet. Rätten till 
skolskjuts innebär inte att sådan skolskjuts måste anordnas från 
bostadsadressen till den plats där utbildningen bedrivs eller att skolskjuts 
måste anpassas till varje elevs skoltider. I det enskilda fallet ska kommunen 
särskilt beakta elevens funktionsnedsättning och om behov finns hämta 
eleven vid elevens hem. 

Primärt är det föräldrars ansvar för sina barns väg från hemmet till skolan, 
för vistelsen på hållplatsen och till dess barnet stigit på skolskjutsen. Skolan 
ansvarar för säkerheten vid skolans på- och avstignings plats, medan 
trafikutövaren ansvarar för säkerheten inne i skolskjutsfordonet 

Kommunens beslut om skolskjuts är ett myndighetsbeslut och kan 
överklagas genom förvaltnings besvär. Förvaltningsbesvär innebär att 
domstolen gör en fullständig överprövning av kommunens beslut där även 
skälighets- och lämplighetsbedömningar som har gjorts av kommunen kan 
bli föremål för prövning. Endast beslut som går emot den sökande kan 
överklagas. 
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Kommunstyrelsen 

Beslut om skolskjuts fattas på delegation av kornmunens handläggare. Till 
vägledning finns skollagen 2010:800, skolskjutsförordningen 1970:340, 
Trafikverkets föreskrifter om skolskjutsning, yrkestrafiklagstiftningen och ett 
antal rättsfall som behandlar skolskjuts i förvaltningsrätt samt 
kammarrättsdornar samt av Sala kornmun antagna riktlinjer av 
kornmunstyrelsen för handläggning av särskild kollektivtrafik i Sala, där 
skolskjuts ingår. 

Kornmunens transportstrateg har under våren 2012, hösten 2012 och våren 
2013 vid ett antal tillfällen informerat skolor och föräldrar om 
skolskjutsförändringarna läsåret 2013-2014. 

Pro blernatik 

Sala kornmun gör fr.o.rn.läsåret 2013-2014 förändringar i upplägg och 
utförande av skolskjutsar enligt politiska beslut baserade på projektet MER 
KOLL och antagna riktlinjer för skolskjuts. Förändringarna har blivit mer 
synliga och påtagliga i år. Föräldrar har inkommit med klagomål och uttryckt 
oro om att skolskjutsarna fungerat mindre bra eller inte alls i jämförelse med 
tidigare. Som exempel kan anges oro för barn och ungdornars trygghet och 
säkerhet att behöva skicka dem, särskilt de mindre barnen, från bostaden till 
rekommenderad busshållplats, att busshållplats/miljö är trafikfarlig eller att 
entreprenad som tidigare enligt praxis kunnat användas är indragen. Även 
gränsen för gångavstånd har ifrågasatts när väg ansetts, utifrån olika skäl, för 
lång eller farlig att vandra längs. 

Förslag till beslut 

jag delar uppfattningen att barn och ungdornars trygghet och säkerhet måste 
stå i främsta rummet. Hurnana perspektiv går i det enskilda fallet alltid före 
resonemang om kostnadseffektiv trafik Därför bör för elev med kortare 
skolväg än gränsen för gällande gångavstånd övervägas att beakta i beslut om 
skolskjuts, bl. a trafikintensitet, inslag av tunga fordon, vägbred d, 
vägunderhåll och framkomlighet under läsåret, siktförhållanden, 
busshållplatsens säkerhet och belägenhet samt möjligheter att säkert korsa 
eller gå efter väg. Beaktas bör även om och hur barn som påbörjat sin 
skolgång före läsår 2013-2014, och som nyttjat skolskjuts enligt tidigare 
praxis, ink!. förskolebarn med skolstart 2013-2014, kan erhålla skolskjuts. 

I överensstämmelse med skrivelsens att-satser föreslår jag 

dels att kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att uppdra till 
kommunstyrelsens förvaltning 
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Kommunstyrelsen 

att till kommunstyrelsen skyndsamt ta fram och presentera förslag hur 
undantag ska kunna göras från nu gällande riktlinjer för beviljande av 
skolskjuts så att även barn och ungdomar, som formellt inte uppfyller dessa, 
har möjlighet att efter särskilt beslut, där hänsyn tas bl. a till barn och 
ungdomars trygghet och säkerhet, beviljas att få åka skolskjuts under läsåret 
2013-2014 

att utifrån kommunstyrelsens uppföljningsansvar uppskatta omfattningen 
samt beräkna och följa upp kostnaderna för sådant förslag och beslut om 
undantag för riktlinjerna 

dels att kommunstyrelsens ledningsutskott hemställer att kommunstyrelsen 
beslutar 

att genomföra en utredning i samarbete med skolförvaltningen för att se över 
hur eventuella förändringar ska kunna ske i nu gällande riktlinjer för 
beviljande av skolskjuts, skolornas schemaläggning och upptagningsområden 
utifrån resonemang ovan 

att redovisa konsekvenserna för sådana förändringar i skolskjutsar läsåret 
2014-2015 

Per-Olov Rapp (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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2013-08-22 

Till Kommunstyrelsen 

Sala kommuns nya skolskjutsorganisation 

Vi har i Sala kommun fattat beslut om att fr o m läsåret 2013-2014 göra 
förändringar i skolskjutsorganisationen och förändra reglerna för skolskjutsarna. 

Den ordinarie linjetrafiken med buss utökas, vilket innebär att fler, såväl barn 
och ungdomar som andra resenärer, får tillgång till kollektivtrafik med buss. Som 
ett komplement till detta upphandlas skolskjutstrafik i de områden där det inte 
finns linjebuss. 

l grunden tycker vi att det här är bra eftersom det innebär utökad kollektivtrafik 
och ett bättre utnyttjande av resurserna. 

Men i samband med skolstart uppdagas nu ett antal fall där detta inte alls 
fungerar eller fungerar mindre bra. 

Vi måste alltid ha barns och ungdomars trygghet och säkerhet i fokus. Därför 
anser vi att undantag i vissa fall måste kunna göras från gällande regler och 
organis0tion. 

Vi föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunstyrelsens. 
förvaltning 

att skyndsamt presentera förslag till hur undantag ska kunna göras frål) nu . 
. ,_ ,., . • -~''Y'; 

gällande regler för beviljande av skolskjuts så att även barn, som formellt inte 
uppfyller dessa krav, har möjlighet att efter särskilt beslut där hänsyntas-bl ä'till 
barns och ungdomars trygghet och säkerhet åka skolskjuts läsåret 2013-2014 
samt 

att genomföra en utredning i samarbete med skolförvaltningen för att se över 
hur eventuella förändringar ska kunna ske i nu gällande regler för beviljande av 

r~kjuts, skolornr~emalaggning och upptagningsområden. 
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