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Angående kommunens ansvar vid växelvis
boende och två kommuner.
Kommunen har fått många frågor om skolskjuts till elever
som har växelvis boende och då det ena boendet ligger i
annan kommun. Kommunens skyldighet att ordna skolskjuts
till elever skrivna i Stenungsunds kommun gäller inom
kommungränsen.
En elev som bor växelvis på två olika ställen, där de båda
adresserna ligger inom kommungränsen har rätt till
skolskjuts, om något av boendena ligger så pass långt ifrån
skolan som krävs för att man skall bli berättigad skolskjuts.
Bor däremot elev hälften av tiden utanför kommungränsen
står kommunen bara för skolskjuts inom kommunen.
Nedan följer lagtext i ärendet.
Från sidan http://www.riksdagen.se/sv/DokumentLagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/#K10

Skollag (2010:800)
Skolskjuts i hemkommunen
32 § 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.
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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
med stöd av 25-27 §§. I de fall då det kan ske utan
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen
även anordna skolskjuts i dessa fall.
Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas
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Kammarrätten konstaterar att den nya skollagen inte innebär
någon förändring avseende skolskjuts vid växelvis boende
utanför hemkommunen. Kommunen behöver inte anordna
skolskjuts för resor till och från ett hem som ligger i en
annan kommun än hemkommunen.
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Bakgrund
En kommun avslog ansökan om skolskjuts för en elev med
växelvis boende med anledning av att skolskjuts endast
kunde beviljas till adresser inom kommunen.
Förvaltningsrätten kom fram till att kommunen var skyldig
att anordna skolskjuts för eleven från hans boende hos sin
pappa i grannkommunen under förutsättning att övriga
kriterier för skolskjuts var uppfyllda.
Kammarrätten konstaterar att rättsläget beträffande den
gamla skollagen (1985:1100) innebar att hemkommunen inte
var skyldig att anordna skolskjuts utanför sitt geografiska
område vid växelvis boende.
Av förarbetena till den nya skollagen (2010:800) kan inte
utläsas att någon ändring i det avseendet har varit avsedd.
Den bestämmelse som reglerar frågan i skollagen, 10 kap.
32 §, har rubriken ”skolskjuts i hemkommunen”. Den
efterföljande paragrafen rubriceras ”skolskjuts i en annan
kommun än hemkommunen” och reglerar en helt annan
situation än den nu aktuella. Den uppdelningen talar för att
frågor om skolskjuts i hemkommunen i sin helhet regleras i
32 §. Därför konstaterar kammarrätten att rätten till
skolskjuts inte gäller för resor till och från ett hem som
ligger i en annan kommun än hemkommunen. Kommunens
överklagande bifalls på så sätt att förvaltningsrättens dom
upphävs och kommunens beslut fastställs.
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