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Beslut om ersättning för skolskjuts till Lingbygdens friskola
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge 584 000 kronor i bidrag till Lingbygdens
friskola för skolskjutstransporter. Denna summa motsvarar vad det skulle ha
kostat att ordna skolskjuts för eleverna till skola som kommunen anvisat.
Ärendet
Enligt skollagen har elever i grundskola med offentlig huvudman 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. Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå
i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller
som går i en annan kommuns grundskola. I de fall det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska dock kommunen även anordna
skolskjuts i dessa fall.
Kommunledningsförvaltningen har med anledning av ansökan från Lingbygdens
friskola om anordnande av skolskjuts för friskolans elever undersökt vilka
elever som enligt skollagen och kommunens avståndsregler skulle kunna vara
berättigade till skolskjuts.
En preliminär beräkning av kostnaderna för genomförande av skolskjuts av
friskolans elever till friskolan har därefter gjorts. Förutsättningarna för
beräkningarna framgår i kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad
den 25 augusti 2014. Totalt skulle kilometerkostnaden ha blivit ca 200 000
kronor och den fasta kostnaden för fordonen, 614 000 kronor. Totalsumman,
814 000 kronor, överstiger därmed den kostnad kommunen skulle ha för
skolskjuts till anvisade skolor, 584 000 kronor. Det skulle alltså innebära
betydande ekonomiska svårigheter för kommunen att arrangera skolskjuts för
friskolans elever.
Kommunledningsförvaltningen föreslår den 25 augusti 2014 att
kommunstyrelsen beslutar att ge 584 000 kronor i bidrag till Lingbygdens
friskola för skolskjutstransporter. Denna summa motsvarar vad det skulle ha
kostat att ordna skolskjuts för eleverna till av kommunen anvisad skola.
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