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Barn- och ungdomsnämnden

Busskort för skolskjuts i grundskolan
Förslag till beslut
1. Från och med höstterminen 2019 ska grundskoleelever som är
berättigade till skolskjuts och erhåller busskort i den allmänna
kollektivtrafiken erhålla läsårsbiljett.
Ärende
Utbildningskontoret har utrett frågan om busskort för skolskjuts i grundskolan.
När beslutet om årskort togs av samhällsbyggnadsnämnden 2016 var kostnaden
för läsårsbiljett och årskort samma. Hösten 2016, efter att beslutet tagits, höjde
Östgötatrafiken priset för årskortet. Ett årskort är idag cirka 700 kronor dyrare
än en läsårsbiljett, vilket medför en fördyring på cirka 1 500 000 kronor per
läsår då det rör sig om cirka 2 200 elever i grundskolan som idag har busskort.
Skolskjuts ska erbjudas till och från skolan för alla elever som uppfyller
avståndskriterierna. Läsårsbiljetten gäller under läsårets tidsperiod (augustijuni) med giltighet alla vardagar inklusive lovdagar från kl.05.00-19.00. Elever
som åker upphandlad skolbuss eller skolskjuts i bil får en resa till skolan på
morgonen och en resa hem från skola på eftermiddagen. En läsårsbiljett skulle i
högre grad motsvara den transport som övriga skolskjutselever erbjuds.
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Bakgrund
Det är avståndet mellan hemmet och skolan som avgör om en elev har rätt till
skolskjuts. För att en elev i Linköpings kommun ska få skolskjuts ska
väglängden mellan hem och skola minst vara:
Förskoleklass-årskurs 3
Årskurs 4-6
Årskurs 7-9

2 km
3 km
4 km

Linköpings kommun erbjuder alla elever som har valt en annan skola och
uppfyller avståndskriterierna ett busskort som en kommunal service utöver vad
skollagen säger.
I grundskolan är det cirka 4500 st. elever som är skolskjutsberättigade varav
cirka 2200 st. elever får busskort för att åka i den allmänna kollektivtrafiken.
Resterande grundskoleelever som är skolskjutsberättigade åker särskilt
upphandlat fordon; skolskjuts i bil eller buss.
I samband med den årliga skolskjutsplaneringen fastställs vilka elever som kan
utnyttja allmän kollektivtrafik för resor till och från skolan. Linköpings
kommun köper busskort av Östgötatrafiken till aktuella elever.
Samråd
Samråd har skett med bildningsnämnden.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL är inte påkallad.
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