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Justerare  Beslutsexpediering  

 
§ 10   Dnr KUN22-276 623 
 

Beslut av skolskjuts som avviker från kommunens 
fastställda riktlinjer 
 

Kultur och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att avslå 
ansökan om skolskjuts med taxi med hänvisning till 2§ i Lagen om 
kommunens ansvar för gymnasieelevers dagliga resor till och från 
skolan (1991:1110).  
 
Utifrån elevens specifika situation föreslås däremot att elevens rätt till 
elevresor istället kan ersättas med ekonomisk ersättning i form av 
1/30 av basbeloppet.  
 
Eleven kan också vara berättigad till färdtjänst som istället ansöks via 
www.bjurholm.se. 

 
Sammanfattning av ärendet 
En ansökan om skolskjuts har inkommit som avser skolskjuts med 
taxi som avviker från kommunens fastställda riktlinjer och hänvisar till 
medicinska skäl. Enligt Kultur- och utbildningsnämndens 
delegationsordning 10.2 ska beslut om detta tas i KUN-AU. 
 
Ansökan avser en elev som börjat på fristående gymnasium ca 10 
mil från bostaden. Ansökan gäller taxi för resor var- eller varannan 
helg mellan hemmet i och skolan då eleven inte bedöms klara 
bussbyten själv på grund av medicinska skäl som styrks av läkarintyg 
som kompletterat ansökan.  
 
Bidrag till elevresor regleras i lagen (1991:1110) om kommunernas 
skyldighet att svara för vissa elevresor och i förordningen (SFS 
1991:1120). 
  
När det gäller gymnasieelevernas resor har kommunen ingen 
skyldighet att anordna sådana resor, utan endast ett ansvar för 
resekostnaderna upp till ett visst belopp.  
 
Eleven bedöms vara berättigad till stöd för elevresor men kommunen 
har ingen skyldighet att erbjuda resor med taxi. Enligt lagen ska 
stödet för elevresor ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt 
kommunens bestämmande. Bjurholms kommun tillhandahåller 
normalt ett busskort med kollektivtrafik för de som är berättigade till 
stöd för elevresor på gymnasieskolan. Eleven i fråga bedöms inte 
klara av att byta buss och därmed anses inte detta vara ett lämpligt 
sätt för eleven att ta sig till skolan.  
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 ( forts) Dnr KUN22-276 623 

 
 
Utredningen föreslår KUN-AU att avslå ansökan om taxi med 
hänvisning till 2§ i Lagen om kommunens ansvar för 
gymnasieelevers dagliga resor till och från skolan (1991:1110). 
Utifrån elevens specifika situation föreslås att elevens rätt till 
elevresor istället ersätts med ekonomisk ersättning i form av 1/30 av 
basbeloppet.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse skolchef dat 2022-09-05 
Ansökan om skolskjuts dat 2022-08-19 
Utredning om skolskjuts särskilda skäl daterad 220905 

 
Beslutet ska skickas till 
Skolchef 
Skolskjutshandläggare 
Ansökande part 
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