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MEDBORGARFÖRSLAG OM SUBVENTIONERAT BUSSKORT 
FÖR ELEVER ANTAGNA I GRUNDSKOLA MED SÄRSKILD 
INRIKTNING I ANNAN KOMMUN 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Delvis bifalla medborgarförslaget genom att ärendet återremitteras för 

översyn av kommunens skolskjutsregler gällande subventionerat busskort 

för elever antagna i grundskola med särskild inriktning i annan kommun. 

_____ 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ulrica Hamsch har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen ser 

över och utvidgar gällande skolskjutsregler genom att subventionera buss-

kort för elever antagna i grundskola med särskild inriktning i annan 

kommun, enligt bilaga.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 29 oktober 2012, § 85, att ärendet över-

lämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 27 maj 

2013. 

 

Skolchef Jan-Erik Backman har yttrat sig i ärendet.  

 

Enligt skollagen 9 kap. 15 § första stycket och 10 kap. 30 § första stycket 

skollagen (2010:800) ska en elev placeras i den skola där elevens vårdnads-

havare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle med-

föra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet 

åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet. 

Denna reglering om hur elever ska skolplaceras brukar kallas för närhets-

principen.  

Älvsbyns kommun erbjuder plats inom den egna grundskoleverksamheten. 

I De fall vårdnadshavare väljer en grundskola i annan kommun innebär det 

också att man själv ansvarar för kostnaderna till och från skolan.  

En elev som har placerats med stöd av endast närhetsprincipen kan inte 

överklaga det beslutet till Skolväsendets överklagandenämnd. Ett sådant 

beslut kan endast överklagas med laglighetsprövning till Förvaltnings-

rätten.  

 

Beslutsunderlag  

Kommunfullmäktiges protokoll 29 oktober 2012, § 85. 



 

 

 

Beslutet skickas till 

Ulrica Hamsch  

 

Förslag till beslut 

Avslå medborgarförslaget. Inte ändra/utvidga gällande skolskjutsregler 

gällande subventionering av busskort för elever som går grundskola i 

annan kommun oavsett skolans profil eller inriktning.  

 

Kommunstyrelsen 

Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet och föreslår att ärendet åter-

remitteras för översyn av kommunens skolskjutsregler. 

 

Berit Hardselius (c) yrkar bifall till återremiss av ärendet. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Berit Hardselius förslag om återremiss 

och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Därmed anses med-

borgarförslaget delvis vara bifallet. 

_____ 
 
 

Vid protokollet 
Lilian Johansson 
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