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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid 
Mergim Rexhepi 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2022-02-18   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS636 009 

 

 

 

Svar på medborgarförslag om fria busskort till alla barn i Härryda som 
går i grundskola 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 9 december 2021 § 231 att till 
kommunstyrelsen remittera medborgarförslaget om fria busskort till alla barn i 
Härryda som går i grundskolan. Kommunstyrelsen fick även i uppdrag att besluta 
i ärendet. 

Förslagsställaren föreslår att föräldrar som bor i Härryda kommun och som har 
barn som går i grundskolan (1–9) i annan kommun ska ha rätt till ersättning för 
busskort fram till kommungränsen om eleven går i skola i Västtrafiks zon A eller 
zon C.  

Förvaltningen bedömer att medborgarförslaget ska avslås eftersom det innebär en 
förmån utöver det som en kommun enligt skollagen är skyldig att anordna. 
Förslaget skulle medförande omfattande merkostnader på ca 1 mnkr. 
Förvaltningen bedömer att dessa pengar istället bör användas inom grundskolans 
ordinarie verksamhet och för att nå målet med Sveriges bästa skola.  

 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse 10 februari 2021  
 Medborgarförslag om friabusskort till alla barn i Härryda som går i 

grundskola 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 9 december 2021 § 231 att till 
kommunstyrelsen remittera medborgarförslaget om fria busskort till alla barn i 
Härryda som går i grundskolan. Kommunstyrelsen fick även i uppdrag att besluta 
i ärendet. 
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Sektorn för utbildning, kultur och fritid har kontaktat förslagsställaren för att få 
mer information om vad förslaget innebär. Förslagsställaren föreslår att föräldrar 
som bor i Härryda kommun och som har barn som går i grundskolan (1–9) i annan 
kommun ska ha rätt till ersättning för busskort fram till kommungränsen om 
eleven går i skola i Västtrafiks zon A eller zon C.  

Elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola med offentlig huvudman har 
enligt 9 kap. 15b § (förskoleklassen), 10 kap. 32 § (grundskolan), 11 kap. 31 § 
(grundsärskolan) skollagen (2010:800) rätt till kostnadsfri skolskjuts, om sådan 
behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Härryda kommun 
har även riktlinjer för skolskjuts som är fastställda i kommunfullmäktige den 28 
mars 2019 § 48.  

Enligt skollagen och kommunens riktlinjer har elever som går i en annan skola än 
den kommunen annars skulle placerat dem i rätt till skolskjuts om det kan ske utan 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Denna rättighet gäller dock inte 
elever som går i en fristående skola utanför kommunen. I skollagen beskrivs 
skolskjuts som en färd från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där 
utbildningen bedrivs och tillbaka.  

Förslagsställaren föreslår skolskjuts som ska gälla till kommungränsen.  

Ekonomiska konsekvenser 

Härryda kommun har ca 150 elever som går i en skola i annan kommun med en 
fristående eller kommunal huvudman. Ett skolkort med två zoner kostar idag hos 
Västtrafik 6 858kr. Om Härryda kommun skulle erbjuda alla elever ett skolkort 
över kommungränsen skulle det resultera i en ökad kostnad för skolskjuts på ca 1 
mkr per år. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att medborgarförslaget ska avslås eftersom det innebär en 
förmån utöver det som en kommun enligt skollagen är skyldig att anordna. 
Förslaget skulle medförande omfattande merkostnader på ca 1 mnkr. 
Förvaltningen bedömer att dessa pengar istället bör användas inom grundskolans 
ordinarie verksamhet och för att nå målet med Sveriges bästa skola.  

Päivi Malmsten Elin Rosén 
Sektorschef Administrativ chef 
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Inskickat av: REINE LINDQVIST
(Signerad)

Sida
(1 2)

Ärendenummer
#42109

Datum
2021-10-22 16:02

Ärendenummer: #42109 | Inskickat av: REINE LINDQVIST (signerad) | Datum: 2021-10-22 16:02

Postnummer och ort 

E-postadress

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av 
Personnummer 

För- och efternamn 
REINE LINDQVIST

Adress 

Telefon 

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
FRIA BUSSKORT TILL ALLA BARN I HÄRRYDA SOM GÅR I GRUNDSKOLAN
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Inskickat av: REINE LINDQVIST 
(Signerad)

Ärendenummer
#42109

Datum
2021-10-22 16:02

Ärendenummer: #42109 | Inskickat av: REINE LINDQVIST (signerad) | Datum: 2021-10-22 16:02

Beskriv förslaget
Allmänt:
Huvudregeln är att man inte har rätt till skolskjuts om man går i en grundskola i en annan kommun. Däremot har man rätt till 
skolskjuts om hemkommunen kan anordna det utan organisatoriska och ekonomiska svårigheter för kommunen.
För att en elev ska vara berättigad till skolskjuts utifrån färdvägens längd ska färdvägen vara:
För elev i förskoleklass och i årskurs 1-3, minst 2 kilometer till skolan.
För elev i årskurs 4-5, minst 3 kilometer till skolan.
För elev i årskurs 6-9, minst 4 kilometer till skolan.
Med färdväg avses den kortaste gång/cykelvägen mellan hemmet och skolan. Elev kan också hämtas från en uppsamlingsplats. 
Avståndet mellan hemmet och uppsamlingsplatsen får inte vara längre än som ovan avståndskrav.
Om den närmaste lämpliga skolvägen bedöms som trafikfarlig med hänsyn till elevens ålder och mognad beviljas skolskjuts. 
Skolskjuts kan även beviljas om en elev på grund av en funktionsnedsättning har svårt att på egen hand ta sig till och från skolan. 
Funktionsnedsättningen kan vara varaktig eller tillfällig. Läkarintyg som styrker elevens behov av skolskjuts behöver skickas in vid 
ansökan.
Vid val av skola i annan kommun kan skolskjuts beviljas i de fall det kan ske utan merkostnad för kommunen.
Bakgrund:
Föräldrar som bor i Härryda men som har barn som går i grundskolan (1-9) i annan kommun har inte rätt till fritt busskort. Inte ens 
till kommungränsen. Det anser jag är rent diskriminerande.
Det kan finnas många olika anledningar till att barnet går i grundskolan utanför kommunen. Det kan t.ex. bero på att
- familjen har flyttat från en annan närliggande kommun till Härryda men barnet vill gå kvar i sin nuvarande grundskola.
- familjen har genomgått en separation varav en förälder flyttar från angränsande kommun och bosätter sig i Härryda. Barnet bor
antingen permanent hos den inflyttade föräldern eller bor växelvis men vill fortsätta gå i skola i den frånflyttade kommunen.
I båda exemplen ovan är inte skolplatsen utanför kommunen en önskan. Man vill inte rycka upp rötterna genom att tvinga barnet att
byta skola. Det kan vara mitt i terminen och/eller några få år kvar tillsammans med nuvarande klass och det är jobbigt att slitas från
en skola till en annan.
Idag kostar
- en periodbiljett för ungdom 7-19 år för Zon B (bl.a. Härryda), nästan 6000 kr/år
- en periodbiljett för ungdom 7-19 år för Zon AB (t.ex. Göteborg och Härryda), nästan 9000 kr/år
Medan många skolungdomar inom kommunen kan åka gratis får andra ungdomar (föräldrar) som har sina barn kvar utanför
kommunen betala nästan 9000 kr/år.
Det är sannolikt ingen skolungdom som vill åka buss frivilligt flera timmar om dagen en längre tid om det inte är nödvändigt. Man
kan därför inte anse att det skulle vara en förmån för barnet. Det är precis tvärt om.
Förslag:
Jag föreslår därför:
- att föräldrar som bor i Härryda som har barn som går i grundskolan (1-9) i annan kommun ska ha rätt till
ersättning för busskort fram till Härryda kommungräns motsvarande busskortets kostnad för Zon B.
med villkoren
- att minst en förälder är inflyttad i Härryda kommun efter att barnet redan börjat grundskolan
- att eleven redan går i en skola som ligger i Västtrafiks Zon A eller Zon C.
- att rätt till busskort uppfyller övriga villkor från kommunen som om man bodde innanför kommungränsen.
mvh
Reine Lindqvist, Härryda
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