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Initiativ om regler för skolskjuts 

Förslag till beslut  
Utbildningsnämnden föreslås besluta  
 
att avslå förslaget om förändrad tillämpning av skolskjutsreglerna under innevarande läsår, 
samt 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att överväga övriga förslag i den pågående översynen av 
reglerna för skolskjuts. 
 
Sammanfattning 
Vid utbildningsnämndens sammanträde den 22 mars 2017 väckte Martin Wisell (kd) ett 
initiativ med förslag till förändringar i regler för skolskjuts. Utbildningsförvaltningen föreslår 
att förslaget som avser innevarande läsår avslås och att övriga förslag lämnas för övervägande 
till den pågående översynen av skolskjutsreglementet.   
 
Bakgrund 
Vid utbildningsnämndens sammanträde den 22 mars 2017 väckte Martin Wisell (kd) ett 
initiativ med följande förslag avseende regler för skolskjuts. 
 
- Att för innevarande läsår ska bestämmelsen om att rätten till skolskjuts uteblir om en elev 
går i en annan skola än den kommunen annars placerats i inte i något fall ska tillämpas för en 
elev som valt den skola som ligger närmast hemmet (vare sig önskemålet beviljats eller ej). 
- Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett reviderat skolskjutsreglemente som ska gälla 
för läsåret 17/18.  
- Att återkomma med underlag och kostnadsbedömningar för möjliga regler om skolskjuts 
och elevtransporter från och med läsåret 18/19 med utgångspunkt i att alla elever väljer skola. 
En utgångspunkt ska vara likvärdighet mellan kommunala och fristående skolor.   
- Att besluta att i samband med angivande av önskemål om skolplacering inför läsåret 18/19, 
ska det för den enskilde eleven/vårdnadshavaren klart framgå vilka skolor som kan väljas med 
bibehållen rätt till skolskjuts om avståndskriterierna är uppfyllda. 
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Föredragning 
Utbildningsförvaltningen arbetar redan med en översyn av skolskjutsreglementet. Översynen 
utgår ifrån ett uppdrag från utbildningsnämndens ordförande och inkluderar både 
förtydliganden i reglementet som helhet och en översyn av specifika delar.  
 
Övergripande ska ses över att texten i reglementet är lätt att förstå och tydliggör rätten till 
skolskjuts för den enskilde.  
 
Specifikt ska förtydligas vad gäller skolskjutsområdena och det kan vara aktuellt med en 
eventuell omritning av dessa med hänsyn till att nya bostadsområden har byggts fram. Även 
skolplaceringsreglementet kommer att förtydligas vad gäller skolskjutsområden. I båda 
regelverken ska framgå hur skolvalsreglerna och skolskjutsreglerna hänger samman och 
skolskjutsområdenas betydelse för rätten till skolskjuts.  
 
Förslag till reviderat skolskjutsreglemente och skolplaceringsreglemente kommer att läggas 
fram i nämnden i juni. Det reviderade skolskjutsreglementet kommer sannolikt att gälla inför 
läsåret 18/19 då arbetet med skolskjutsbeslut inför läsåret 17/18 redan pågår. De beslut som 
gäller skolskjuts inför läsåret 17/18 utgår från det skolskjutsreglemente som idag är gällande.  
 
Förslaget om att för innevarande läsår ge skolskjuts till alla som valt den skola som ligger 
närmast (vare sig önskemål beviljats eller ej) får ekonomiska konsekvenser som inte ryms 
inom liggande budget. Beslut om skolskjuts för läsåret 16/17 är redan fattade och gäller fram 
till läsårets slut i juni. Skolbussar för innevarande läsår (augusti 2016 – juni 2017) är redan 
upphandlade och är i bruk. Eftersom läsårets slut inte ligger så långt i framtiden är det inte 
heller realistiskt att kunna genomföra.  
 
Konsekvenser för barn/elever  
Konsekvenser för barn/elever kommer att belysas i samband med att förslag till reviderat 
skolskjutsreglemente och skolplaceringsreglemente tas upp för beslut. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ekonomiska konsekvenser kommer att belysas i samband med att förslag till reviderat 
skolskjutsreglemente och skolplaceringsreglemente tas upp för beslut. 
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