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Motion av Bosse Parbring (MP) och Karin
Pleijel (MP) om skolskjuts för elever i
grundsärskolan
Enligt skollagen kan en elev i grundskolan och grundsärskolan vara berättigad till
skolskjuts till och från skolan på grund av färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Skolskjutsen omfattar inte
fritidshem. Detta ställer till stora problem för särskilt elever och vårdnadshavare i
grundsärskolan.
När stadsdelsnämnderna ansvarade för grundsärskolan tillämpades riktlinjerna för
skolskjuts olika för elever i grundsärskolan. I vissa stadsdelsnämnder medgavs skolskjuts
även till och från fritidshem, medan andra stadsdelsnämnder hänvisade eleverna till
färdtjänst. När den centrala grundskolenämnden bildades antogs gemensamma riktlinjer
för hela staden. Dessa riktlinjer medger inte skolskjuts till och från fritidshem, utom när
det finns särskilda omständigheter.
Vårdnadshavare och funktionsrättsorganisationer vittnar om att stadens hantering av
skolskjuts för elever i grundsärskolan innebär stora svårigheter för en redan utsatt grupp.
Många elever i grundsärskolan är i behov av trygghet och kontinuitet, något som inte ges
i lika stor utsträckning med färdtjänst där förarbyten är vanligare än i skolskjuts. Att
ansöka om både skolskjuts och färdtjänst skapar ett administrativt merarbete för
vårdnadshavare som redan har många myndighetskontakter att sköta för sitt barn. När
elever inte klarar av att hantera en transport med många olika förare tvingas
vårdnadshavare säga nej till fritidshem. Det gör att de inte kan arbeta heltid och att deras
barn inte kan ta del av den sociala utveckling som fritidshem erbjuder. Det är dåligt för
barnet, vårdnadshavaren och samhället som helhet.
Vi menar att även om fritidshem inte omfattas av skolplikten så är det något som vi vill
att alla ska kunna ta del av om de har behov av fritidshem. För att göra det möjligt för
elever i grundsärskolan att ta del av fritidshem vill vi att de elever som omfattas av rätten
till skolskjuts till och från skolan också ska ha rätten att få det till och från fritidshem om
det är en förutsättning för att de ska kunna delta i fritidshem. Skolskjuts finansieras av
Grundskolenämnden och färdtjänst av Trafiknämnden. Mellan förvaltningarna pågår en
diskussion om vad gällande riktlinjer för skolskjuts har fått för finansiella konsekvenser
för nämnderna. Istället för att två förvaltningar drar upp gränser mellan varandra vill vi att
Göteborgs stad agerar med en röst och med ett erbjudande till elever i grundsärskolan
som är i behov av skolskjuts. Vi vill att kommunstyrelsen utreder hur staden kan
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organiserar skolskjuts för elever i grundsärskolan så att den inkluderar fritidshem när det
finns behov av det.

Kommunfullmäktige föreslås besluta
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur staden kan organisera skolskjuts för elever
i grundsärskolan så att den inkluderar fritidshem.
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