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Barn- och ungdomsnämnden

Tjänsteskrivelse Svar på motion angående revidera
riktlinjerna för skolskjuts.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden lämnar förslag till beslut på svar gällande motion angående revidera
riktlinjerna för skolskjuts. Barn- och ungdomsnämnden föreslår att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion där hon förslår att revidera skolskjutsriktlinjerna att även
innefatta skolskjuts till och från fritids för grundsärskolan i samband med att nästkommande läsårs
skolskjutsar planeras. Hon föreslår även vidare att revidera skolskjutsriktlinjerna och minska ner
kilometeravståndet med 1 km för årskurs 1-9 i samband med att nästkommande läsårs skolskjutsar
planeras.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att lämna förslag till
svar på motionen. Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 30 november 2021.
Svar på motionen:
Enligt Skollagen finns det inte någon reglerad rätt för en elev att få kostnadsfri skolskjuts till och från
fritidshemmet. Att ge en utpekad elevgrupp rätt till skolskjuts från fritidshemmet till hemmet vid
dagens slut gör att kommunen inte följer kommunallagen gällande likabehandlingsprincipen. Det finns
många familjer med barn som går på fritidshem men inte är inskrivna i grundsärskolan, som hade
önskat att få skolskjuts hem från fritidshemmen för att kunna hantera livspusslet bättre.
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att riktlinjer för skolskjuts inte revideras för att omfatta
skolskjuts från fritidshem till hemmet för grundsärskolans elever.
En sänkning av de nuvarande avståndsgränserna för avstånd mellan bostad – skola skulle ge en
betydande ökning av skolskjutskostnader. Barn- och ungdomskontoret hänvisar till analys gjord av
Hallandstrafiken 2019-02-18, en översyn av vad det skulle innebära om avståndsreglerna för elevers
väg till hållplats skulle minskas med 1 km per stadie. Då skulle kostnadsökningen bli ca 3,2
miljoner/år.
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att riktlinjer för skolskjuts inte revideras för att omfatta en
sänkning av de nuvarande avståndsgränserna.

Ekonomisk konsekvens av beslutet
Beslutet har ingen ekonomisk påverkan
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Kommunledningskontoret

Ulf Nilsson
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