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Barn- och ungdomsnämnden

Återkoppling utredning skolskjuts
Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
Ärende
På barn- och ungdomsnämndens sammanträde i maj beslutades riktlinjer för
skolskjuts. Förvaltningschefen fick då i uppdrag undersöka möjligheterna att
erbjuda elever som bor på platser varifrån upphandlad skolskjuts går men som
ej själva har rätt till skolskjuts, att följa med på den upphandlade skolskjutsen
till lämplig hållplats längs med färdvägen från vilken de kan åka vidare med
den allmänna kollektivtrafiken med sitt tilldelade busskort till sin skola.
Återrapportering till nämnden skulle ske senast juni 2022.
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Skolskjutshandläggarna beviljar normalt sett ansökningar om att få åka med
den upphandlade bussen i mån av plats, för att resenären senare ska kunna åka
vidare med allmän kollektivtrafik. Det har till exempel varit vanligt i Ljungsbro
där man åker med skolbussen från hemmet in till samhället för fortsatt färd
med kollektivtrafik in till exempelvis Berzeliusskolan. Eller i Linghem där man
tar pendeln in till centrala Linköping. Möjligheten att åka med den
upphandlade trafiken kan dock skifta från år till år och från område till område.
Våra upphandlade bussar är dimensionerade för det elevantal vi är skyldiga att
skjutsa vilket förhoppningsvis innebär att vi inte åker runt med så många
tomma platser. Det kan alltså vara möjligt att åka med i mån av plats i ett
område men omöjligt i ett annat då bussarna alltid är fulla där. Bussarna går så
att det passar i tid för de som ska till sin skolskjutsskola och dennes starttid.
Det kan ofta innebära att tiderna inte stämmer för elever som ska vidare till en
annan skola. Det här har varit främsta skälet till att man fått avslag på ansökan
om att åka med skolbussen.
Eleverna kan inte stiga av var som helst utan har fått stiga av vid den
skolskjutsskola bussen går till. Att bussen skulle göra ytterligare stopp längs
vägen skulle innebära att turen tar längre tid och i så fall skulle behöva starta
tidigare för att hinna till elevernas skolskjutsskola i tid.
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