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Riktlinjer för skolskjuts i Danderyds kommun
Ärende
I Utbildningsnämndens budget för 2018 gav nämnden bildnings- och
omsorgsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av nämndens riktlinjer
för skolskjuts (avseende SL-kort till grundskoleelever som bor långt bort
från skolan i Danderyd from höstterminen 2018).
Bildnings- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till nya
riktlinjer för skolskjuts där de gamla riktlinjerna är kompletterade med
bekostad skolskjuts med SL: skolbiljett för elever i år 7-9 i grundskolan och
grundsärskolan om nedan kriterier uppfylls:




Eleven är folkbokförd i Danderyds kommun.
Eleven är inskriven i årskurs 7-9 i en grund- eller grundsärskola
belägen i Danderyds kommun som följer den svenska läroplanen.
Det närmsta gång- eller cykelavståndet mellan elevens
folkbokföringsadress och skolan är minst 4 km.

Bildnings- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa riktlinjer för skolskjuts i
Danderyds kommun.

Bildnings- och omsorgsförvaltningens utredning
Enligt skollagen har elever i grundskola med offentlig huvudman har 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. Även elever som går i fristående skolor
kan få skolskjuts.
Kommunen ska besluta om vilka avståndsregler som ska gälla.
I Danderyd ligger de kommunala högstadieskolorna centralt placerade vilket
innebär att de elever som bor i Enebyberg och vill gå i en kommunal
högstadieskola har långt till skolan. Med en avståndsgräns på 4 km gång-
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eller cykelväg mellan hem och skola får alla elever som bor i Enebyberg och
går i en kommunal högstadieskola i kommunen beviljad skolskjuts med
SL:s skolbiljett. Ett fåtal elever i övriga kommundelar har också mer än 4
km mellan hem och skola.
Under vårterminen 2018 är 254 elever folkbokförda i Enebyberg inskrivna
på grundskolor i Danderyd, 169 st är inskrivna på Mörbyskolan, 79 st på
Fribergaskolan och 6 st på Viktor Rydbergs samskola.
Kostnaden för SL-kort under höstterminen 2018 blir således 254 * SL:s
skolbiljett som kostar 720 kronor samt Accesskort för 20 kr, totalt 0,2
miljoner kronor.
Under 2019 kommer kostnaden för SL-kort att öka. Antalet elever bedöms
öka till höstterminen till 275 st. Preliminär kostnad för 2019 för SL-kort blir
därmed 0,4 kronor.
Utöver kostnaden för SL-kort tillkommer skolornas kostnader för att hantera
korten. Förvaltningen utreder tillsammans med skolorna hur detta kan lösas
enklast. Utredningen beräknas vara klar under våren 2018.
Utöver skolbiljett har riktlinjerna också kompletteras med skolskjuts i
obligatorisk lovskola. Från och med läsåret 2018/2019 är det obligatoriskt
för kommunerna att anordna lovskola i juni månad för elever som efter
årskurs 8 i grundskolan riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt
yrkesprogram i gymnasieskolan och elever som efter årskurs 9 i
grundskolan inte blivit behöriga till ett sådant program. Lovskolan erbjuds
efter terminsslut då SL:s skolbiljetter inte längre utan andra biljetter behöver
köpas in. Summan för detta beräknas bli låg.
Förvaltningens utredning är avstämd med kommunjuristen.
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