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Plats och tid Digitalt kl 13.00 – 13.30 
  
 
 
Beslutande Bengt Sundling, ordförande  M 
 Linda Berglund, vice ordförande S 
 Johanna Olofsson  L 
  
 
 
Övriga 
Närvarande  Pia Bolin skolchef § 1 
 
 

Utses att justera Linda Berglund  S 
 
 
Plats och tid för 

Justering Digital signering, 2022-01-13 
 
Underskrifter ...............................................................................Paragraf 1 
 Karin Gulliksson, sekreterare 
 
 ............................................................................. 
 Bengt Sundling, ordförande 
 
 .............................................................................. 
 Linda Berglund, justerare 
 

 
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom 

anslag www.bjurholm.se 
 
  Anslås  2022-01-13 
  Anslaget upphör 2022-02-04 
  

http://www.bjurholm.se/
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 § 1 DnrKUN21-422 623 

 

Reseersättning vid självskjutsning av särskilda skäl 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att bevilja 
reseersättning för självskjutsning till och från skolan, på grund av 
särskilda skäl om maximalt 12 resor á 18.50 kr per dag som eleven 
gått i skolan under perioden: 2022-01-17 till vårterminens slut 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En ansökan om skolskjuts med hänvisning till särskilda skäl på har 

inkommit 211220 (KUN 2021-422 623). Enligt delegationsordningen 

för KUN ska beslut som avviker från kommunens fastställda riktlinjer 

fattas i Arbetsutskottet.  

 
Ansökan som inkommit beskriver att vårdnadshavarnas bedömning 

är att de själva behöver skjutsa och hämta eleven varje dag till och 

från skola för att få eleven att åka till skolan. Det innebär att de kör 

en sträcka om 12 mil varje dag. De ansöker om reseersättning för 

den sträcka de kör. 

 
Enligt skollagen har en elev med offentlig huvudman 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 till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens 

funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. 

Denna rätt gäller dock inte för elever som väljer att gå i en annan 

skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem i.  

 
Skolskjuts kan utföras med allmän kollektivtrafik, av upphandlade 
entreprenörer, i egen regi eller genom så kallad självskjutsning 
 
Bjurholms kommun erbjuder normalt skolskjuts med allmän 

kollektivtrafik för elever som är berättigade till det och i undantagsfall 

med särskilt anordnad skolskjuts. Utredningen visar att eleven är 

berättigad till skolskjuts i någon form och eleven bedöms ha särskilda 

behov som kan motivera att självskjutsning provas under en period.   

Eleven omfattas av skolplikten under läsåret 2021/2022 vilket är av 

vikt vid bedömningen.  
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 forts § 1 DnrKUN21-422 623 

 
 
Risk- och konsekvensanalyser 
Inga risk- och konsekvensanalyser är gjorda. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse dat 2022-01-11 
Ansökan om reseersättning, dat 2021-12-13 
Utredning om ansökan till reseersättning, dat 2022-01-10 

 

Beslutet ska skickas till 
Skolskjutshandläggare 
Rektor grundsärskola/Castorskolan 4-9 
Diariet 
 
_____ 
 
 

  
 

 

 

 


