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Barn- och ungdomsnämnden

Gemensam förstudie med Västtrafik inför eventuell
upphandling av skoltrafik år 2025
Ärendebeskrivning
Rätten till skolskjuts regleras av skollagen 10 kap 32-33§ och 40 § för grundskola samt
skollagen 11 kap 31-32§ och 39§ för grundsärskola. Elever i förskoleklass, grundskola och
grundsärskola 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.
I nuläget åker ca 1 000 elever i åldern 6-16 år skolskjuts med allmän kollektivtrafik inom
Alingsås kommun förutom i delar av norra Alingsås (Sollebrunn, Magra och Stora Mellby).
Samtliga elever som åker med allmän kollektivtrafik har giltiga färdbevis, skolkort som barnoch ungdomsnämnden bekostar.
Västtrafiks ägare Västra Götalandsregionen och Alingsås kommun har tidigare ingått ett
Skatteväxlingsavtal. Enligt Skatteväxlingsavtalet är regionen och Alingsås kommun överens
om att verka för att underlätta samordning av skolskjuts och färdtjänst med allmän
kollektivtrafik i syfte att skapa kostnadseffektiva lösningar och fler resmöjligheter för länets
invånare. Detta kan bland annat ske genom att kommunen uppdrar åt regionen – och i
förlängningen åt Västtrafik – att upphandla kollektivtrafik för kommunens räkning.

Beredning
Västtrafik har under en tid meddelat barn- och ungdomsförvaltningen om att Alingsås
kommun likt andra kommuner i regionen behöver ha en mer anpassad skoltrafik än den
allmänna kollektivtrafik som elever i Alingsås åker med idag. Västtrafik kommer under våren
2022 att genomföra en förstudie inför kommande upphandling av den allmänna
kollektivtrafiken i Alingsås. Om kommunen vill uppdra åt Västtrafik att upphandla skoltrafik
behöver denna upphandling samordnas med upphandlingen av den allmänna
kollektivtrafiken i kommunen. Västtrafik har därför bjudit in Alingsås kommun att delta i
arbetet med att genomföra en förstudie inför eventuell upphandling av skoltrafik. Om
Västtrafik ska genomföra upphandlingen av skoltrafik åt kommunen behöver barn- och
ungdomsnämnden fatta beslut innan sommaren 2022. För att samordna skoltrafik och allmän
kollektivtrafik på bästa sätt för alla invånare i Alingsås kommun förordar förvaltningen att
genomgå en förstudie inför eventuell upphandling av skoltrafik genom Västtrafik.
Ekonomisk bedömning
Beslutet om att ingå förstudie innebär inga ekonomiska åtaganden.

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om att ge förvaltningen i uppdrag att ingå förstudie
inför eventuell upphandling av skoltrafik inför år 2025.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om att nämndens ordförande skriver under
överenskommelse att gemensamt med Västtrafik genomföra en förstudie om upphandling av
skoltrafik.
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