
KF 91  27 mars 2017 

Diarienummer 
KSN-2017-1276 

Kommunfullmäktige 

Interpellation från Markus Lagerquist (M) om rätten till 
skolskjuts 

År 2008 införde Alliansen rätt till kostnadsfria resor med busslinje för elever som valde en annan 
skola än skolan som anvisats. Alla elever som uppfyllde avståndskriterierna kunde få busskort för 
resor till och från skolan. De rödgröna partierna reserverade sig mot beslutet.  

Den nya utbildningsnämnden har gjort vissa redaktionella förändringar och förtydliganden av 
definitioner och ansvar eftersom organisationen numera är förändrad. Grunddokumentet gäller dock 
fortfarande. Därför är det med stor förvåning vi erfar att elever inte får åka till skolan med bussar som 
passerar dem trots att skolskjutsreglementet är tydligt:  

”Elever i Uppsala kommun som går i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola 
erbjuds kostnadsfri resa med befintlig linjetrafik (busskort) till vald skola om vissa 
avståndsvillkor är uppfyllda (BUN- 2008-0016.10). Den kostnadsfria resan kan 
också̊göras med befintliga skollinjer.”  

Tolkningen av begreppet anvisad skola får betydelse ifall skolskjuts beviljas eller inte. Det är naturligt 
att familjer tolkar att skolan som eleven placerats i av kommunen är den skolan som skall gälla för 
ansökan om skolskjuts. Någon entydig tolkning från kommunens sida finns tydligen inte längre. Ur 
skolskjutsreglementet:  

”Om en elev valt en annan förskoleklass, grundskola eller grundsärskola än den där 
eleven annars skulle ha placerats, är eleven berättigad till skolskjuts till den valda skolan 
om eleven uppfyller villkoren under punkterna 4 a eller b (i förhållande till den valda 
skolan) och det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för 
kommunen.”
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Mot bakgrund av ovanstående undrar jag följande: 

• Avser utbildningsnämndens ordförande begränsa det fria skolvalet genom att försvåra för
elever att ta sig till skolorna de valt?

• Hur avser utbildningsnämndens ordförande att klargöra för utbildningsförvaltningen vad
som gäller för skolskjutsar?
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1 Detta är angivelsen i reglementet, men punkterna ”4a och b” skall förmodligen vara 3a och b och 
avser avståndet till skolan samt trafiksäkerhetsbedömning  
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