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Förslag till beslut 

Förslag till nämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att elever som bor i Bredsand 
och går på Bergvretenskolan erhåller ett busskort till UL:s linje 21. 

Beskrivning av ärendet 
Det nya linjenätet       
När det nya linjenätet för stadstrafik börjar gälla i juni kommer bussen från 
Bredsandsområdet, linje 21, inte köra förbi Korsängsskolan som idag. Däremot 
kommer linje 21 trafikera Bergvretenskolan som tidigare år. 

Linje 21 kommer starta i Fagerudd och inte i Kolarvik som idag. Det innebär att 
eleverna får gå ytterligare en sträcka på ca 1,5 km utmed en smal landsväg för att 
komma till den nya hållplatsen. 

Då Korsängsskolan är placeringsområde för elever från Bredsandsområdet har vi 
samrått med Upplands Lokaltrafik (UL) om den uppkomna situationen. UL:s tanke 
är att eleverna till Korsängsskolan ska byta buss vid Resecentrum för att komma  
till sin skola. Antalet elever till Korsängsskolan beräknas till läsåret 2022/2023 bli 
ca 100 elever i åk F-9. Förvaltningens har framfört önskemål till UL om att ändra 
linjesträckningen och köra förbi Korsängsskolan men enligt UL går det inte att 
genomföra.  

Skolbuss        
För att inte 100 elever ska byta buss till annan linje vid Resecentrum har vi i 
samråd med UL beställt en skolbuss, som startar i Kolarvik trafikerar 
Bredsandsområdet och går direkt till Korsängsskolan.  

Konsekvenser         
Med bussen från Bredsand reser idag 90 elever till Korsängen, 45 elever till 
Bergvretenskolan och 85 elever till friskolorna. Dessa elever har fått busskort till 
sina skolor eftersom de skulle fått det om de gått på Korsängsskolan, vilket innebär 
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att det inte blir någon merkostnad för kommunen. UL:s linjetrafik betalar vi genom 
priset för ett busskort. 

När vi nu beställt en skolbuss till Korsängsskolan kommer denna buss att ersättas 
med ett kilometerpris och inte via busskort. Kostnaden för busskort och ersättning 
för kilometer jämnar ut sig vilket innebär att det inte blir någon extra kostnad för 
kommunen. 

I enlighet med våra riktlinjer för skolskjuts får elever som valt annan skola än 
placeringsskolan åka med skolbussen i mån av plats. De får alltså inte ett busskort 
för att åka linjetrafik eftersom det ger en merkostnad för kommunen. 

Med den nya skolbussen från Bredsand kan vissa av Bredsandseleverna, som går 
på valda skolor, ha möjlighet att åka med skolbussen men långt ifrån alla. Det 
innebär att större delen av de elever som valt skola, ca 130 elever, inte heller 
kommer att beviljas busskort till linjetrafiken för LÅ 22/23 då det innebär en 
merkostnad för kommunen. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Korsängsskolan har idag inte möjlighet att ta emot eleverna från Bergvretenskolan 
och därför bedömer förvaltningen att dessa elever bör erhålla ett busskort till      
linje 21. Elever till friskolorna får i mån av plats åka med skolbussen. 
Utbildningsförvaltningen föreslår nämnden att besluta att elever som bor i 
Bredsand och går på Bergvretenskolan erhåller ett busskort till UL:s linje 21  

 

Beslutsunderlag  
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