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Barn- och ungdomsnämnden 

Rätten till busskort med befintlig linjetrafik 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att de elever som under läsåret 2011/2012 erhöll busskort medges busskort med befintlig 
linjetrafik för läsåret 2012/2013 under förutsättning att de bor kvar på samma adress som 
tidigare och går i samma skola som tidigare, samt 

att från och med höstterminen 2013 bevilja busskort med befintlig linjetrafik utifrån Uppsala 
kommuns reglemente och enligt mätning i kommunens geografiska informationssystem 
(GIS). 

Ärendet 
Gatu- och trafiknämnden beslutade den 15 juni 2011 om reviderat skolskjutsreglemente. I 
reglementet anges att avståndet, den kortaste farbara skolvägen, mäts mellan den punkt i GIS-
systemet som markerar fastigheten vid vilken folkbokföringsadressen är belägen och 
motsvarande punkt som markerar skolans fastighet. I reglementet anges också förutsättningar 
för rätt t i l l kostnadsfri resa vid val av skola. 

Tidigare har manuell avståndsbedömning gjorts via kommunens kartsystem med inlagda 
kartor över gång- och cykelvägar. Information om det nya sättet att bedöma avstånd från och 
med hösten 2012 har inte delgetts föräldrar. För att ge föräldrar möjlighet att anpassa sig efter 
de eventuella konsekvenser det nya mätsystemet för med sig är det rimligt att de får ta del av 
de ändrade mätrutinerna i god tid innan mätsystemet tas i bruk. 

Då information inte gått ut t i l l föräldrar inför hösten 2012 så föreslås nämnden besluta att för 
läsår 2012/2013 medge busskort enligt gammal mätning t i l l de elever som bor kvar på samma 
adress som tidigare och att inför läsår 2013/2014 börja mäta avståndet mellan hemmet och 
skolan enligt GIS. Det förutsätts att information går ut t i l l föräldrarna i god tid före hösten 
2013. 
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