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Svar på yrkande om grundskolebarns 
möjlighet att ta sig till skolan 
Förslag till beslut 
I trafiknämnden  

Trafiknämnden förklarar följande uppdrag (TN 2021-08-27: § 354) för fullgjorda  

1. Trafikkontoret redovisar översiktligt för hur och i vilken omfattning 
grundskolorna i Göteborg arbetar för att skolbarnen ska ha goda förutsättningar 
att ta sig till skolan på egna ben samt vad det är som begränsar arbetet. 

2. Trafikkontoret föreslår åtgärder för att barnen i större utsträckning ska kunna 
välja hur de på egna ben tar sig skolan. 

Sammanfattning 
Trafiknämnden beslutade den 27 augusti 2021 att ge trafikkontoret i uppdrag att redovisa 
hur grundskolorna aktivt arbetar och planerar för att alla elever ska ha förutsättningen att 
gå till fots eller cykla till skolan samt vilka åtgärder som kan ge fler barn möjligheten att 
välja hur de tar sig till skolan på egna ben. 

Hur skolorna arbetar med barns skolresor ser olika ut i olika skolor. Dels beroende på hur 
rektor tolkar uppdraget, dels beroende på faktorer som skolans geografiska placering och 
socioekonomiska förutsättningar i skolans närområde. Även rektorers och lärares tid, där 
många frågor behöver prioriteras, spelar roll för vilken möjlighet olika skolor har att 
engagera sig i elevernas skolresor. 

Potentialen för att öka andelen som går till fots och cyklar finns. Knappt fem av tio barn 
går eller cyklar till skolan idag och 60 procent har kortare än 2 km. Det saknas dock 
uttalade mål och strategier som direkt avser att förbättra miljöer för barn och möjligheten 
att initiera eller driva projekt som syftar till att stärka barns miljöer och ge dem utrymme 
att utvecklas är låg.  

För att barn i större utsträckning ska vilja gå och cykla till skolan föreslås följande 
åtgärder: 

- Tydligare styrning. Barnrättsfrågan kan få större utrymme i verksamheten genom 
att befintliga mål och strategier kompletteras och nyansera med perspektivet.  

- Öka kunskapen kring barnkonventionen och barnperspektivet i förvaltningen 
- Ta fram riktlinjer för barns säkra och trygga skolvägar     
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
En höjd ambitionsnivå kopplat till arbetet med barns skolvägar kommer att genera 
kostnader som behöver prioriteras gentemot andra kostnader. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Att öka det aktiva resandet till skolan genom att förflytta resor från bil till gång och cykel 
har en positiv effekt genom att det minskar buller och utsläpp av växthusgaser och andra 
luftföroreningar. Att som barn använda gång och cykel som sitt färdmedel för 
vardagsresan ökar också sannolikheten att man fortsätter att använda dessa färdmedel 
som vuxen vilket har en positiv miljöeffekt även på längre sikt.   

Bedömning ur social dimension 
Enligt barnkonvention artikel 6 så har alla barn rätt till liv, överlevnad och utveckling. 
Artikeln samlar rätten till självständighet och rörelsefrihet och berör barns möjlighet att 
röra sig till skola, fritidsaktiviteter, kring hemmet och alla andra platser där barn befinner 
sig. Barn ska ges förutsättningar för fysisk aktivitet och trygghet. Barnkonventionen talar 
också om rätten till utbildning vilket bland annat inkluderar att barn självständigt ska 
kunna ta sig till skolan.  

Genom att öka barns möjlighet att på egna ben kunna och vilja ta sig till skolan så stärks 
också deras rättigheter.    

Förhållande till styrande dokument 
Yrkandet förhåller sig till Göteborgs Stads barnrättsplan som syftar till att höja 
ambitionsnivå inom barnrätt i staden.  Förutom barnrättsplanen så förhåller sig frågan, om 
barns möjlighet att resa till skolan, till en rad andra styrande dokument på staden-nivå 
exempelvis Göteborgs Stads program för jämlik stad, Göteborgs Stads program för 
fulldelaktighet för personer med funktionsnedsättning och Göteborgs Stads miljö- och 
klimatprogram. 

Bilagor 
1. Yrkande angående grundskolebarns möjlighet att ta sig till sin skola  
2. Protokollsutdrag Trafiknämnden 2021-08-27 § 354 
3. Rapport om barn skolresor 2022 
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Ärendet  
Trafiknämnden beslutade den 27 augusti 2021 att ge trafikkontoret i uppdrag att:  

- redovisa översiktligt hur och i vilken omfattning grundskolorna i Göteborg 
arbetar för att skolbarnen ska ha goda förutsättningar att ta sig till skolan på egna 
ben samt vad det är som begränsar arbetet 

- föreslå åtgärder för att barnen i större utsträckning ska kunna välja hur de på egna 
ben tar sig till skolan.  

Beskrivning av ärendet 
I yrkandet beskrivs att det är viktigt att barn ska ha en valfrihet att själva bestämma hur de 
tar sig till skolan på egna ben. För att möjliggöra detta behövs bra förutsättningar för att 
barnen ska kunna välja att gå eller cykla till skolan. I yrkandet ställs frågan hur 
grundskolorna aktivt arbetar och planerar för att alla elever ska ha dessa förutsättningar 
samt vilka åtgärder som kan ge fler barn möjligheten att välja hur de tar sig till skolan på 
egna ben.  

För att svara på uppdraget har trafikkontoret under våren 2022 samlat in underlag från 
grundskoleförvaltningen. Trafikkontoret genomförde också under år 2022 en 
resvaneundersökning där förvaltningen tittade på barns skolresor samt gjorde en 
genomlysning av hur trafikkontoret idag arbetar utifrån ett barnrättsperspektiv. Dessa två 
rapporter fungerar som underlag för svar på yrkandet.   

Förvaltningens bedömning 
I bedömningen beskrivs översiktligt hur grundskoleförvaltningen och trafikkontoret 
arbetar idag samt förslag på åtgärder med syfte att barn i större utsträckning ska kunna 
välja hur de på egna ben tar sig till skolan.  

Barns skolresor idag – en kunskapsöversikt  
Under juni och juli månad 2022 genomförde trafikkontoret en undersökning om barns 
skolresor. Syftet med undersökningen var att kartlägga barns resmönster, varför man reser 
som man gör samt föräldrars upplevelse av skolvägen.  Undersökningen ska också fungera 
som uppföljning på målet om att 70 procent av barnen i staden ska gå och cykla till skolan år 
2035, formulerat i planeringsstödet Gångvänligt Göteborg. Totalt fick 8000 föräldrar med 
barn i förskoleklass upp till årskurs 9 möjligheten att svara på en webenkät.  

Undersökningen visar att knappt fem av tio barn går eller cyklar till skolan idag trots att 
majoriteten av föräldrarna tycker att barnens skolväg är säker. Drygt 60 procent har kortare än 
2 km till skolan vilket visar på att det finns en potential att öka det aktiva resandet till skolan.  

Barns resvanor varierar mellan sommar och vinter där gå till fots är det vanligaste färdmedlet 
både vinter och sommar, medan cykling är betydligt vanligare på sommaren. 
Mellanstadiebarnen är de som går och cyklar mest till skolan. Bland de yngre barnen är det 
fler som skjutsas och bland de äldre är det fler som åker kollektivt.  

Hur barn tar sig till skolan varierar stort mellan områden i staden, andelen som cyklar 
sommartid varierar till exempel mellan 2 och 55 procent beroende på var man bor. En del av 
dessa skillnader kan förklaras med geografiska förutsättningar, exempelvis att barn som bor i 
centrala Göteborg har kortare väg till skolan. Här är andelen som går hög. Bland de äldre 
barnen ökar avståndet till skolan, vilket ökar kollektivtrafikens attraktivitet. 14 procent av 
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föräldrarna uppger också att det fria skolkortet i kollektivtrafiken bidrar till att barnen inte 
cyklar eller går till skolan. 

Den vanligaste orsaken till att föräldrar väljer att skjutsa sina barn till skolan är att det är 
praktiskt för familjen. Det är vanligare bland barn som bor i villa eller radhus att de skjutsas 
till skolan.  

68 procent av föräldrarna tycker att barnens skolväg är säker och 28 procent uppger att de 
tycker skolvägen är osäker på grund av trafiken. De största upplevda trafikfarorna är kopplade 
till stora trafikmängder och höga hastigheter.  

Grundskoleförvaltningens ansvar för barns skolresor – arbete och hinder  
För att kunna besvara yrkandet har trafikkontoret frågat grundskoleförvaltningen hur 
skolorna arbetar med frågorna. Trafikkontoret har haft samtal och dialog med en större 
rektorsgrupp från nordost i samband med deras månadsmöte, samtal med ett par utvalda 
rektorer i sydväst, samtal med en utvald rektor i centrum samt mejlkonversation med 
utbildningschefen i Hisingen.  

I Läroplan för grundskolan finns rektors ansvar beskrivet: "i undervisningen i olika 
ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis miljö, trafik, 
jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och 
andra droger". Detta innebär att trafikkunskap ska integreras i undervisningen. Rektorerna 
har dock inte framhållit läroplanen som ett skäl för att specifikt arbeta med barns 
förutsättningar att ta sig till skolan på egna ben.  

Flera av grundskolans rektorer anser att elevernas val av transportsätt i första hand är 
föräldrarnas ansvar. Många skolor uppmanar ändå eleverna att gå och cykla till skolan 
som hälsofrämjande åtgärd.  

Runt många skolor uppfattas trafiksäkerheten utgöra ett hinder för att uppmana barnen att 
gå eller cykla till skolan. På några skolor utgör även bristen på cykelställ i anslutning till 
skolan ett hinder för cykling. I andra skolor äger få barn en egen cykel. Trafikmiljön är 
ofta en fråga som engagerar och diskuteras på föräldramöten. 

Vid planering av nya skolor, spelar grundskoleförvaltningen in vikten av säkra skolvägar 
och trygga miljöer runt skolorna för att möjliggöra för de närboende eleverna att gå eller 
cykla till skolan. 

Slutligen så ser det olika ut i olika skolor, dels beroende på hur rektor tolkar uppdraget, 
dels beroende på faktorer som skolans geografiska placering och socioekonomiska 
förutsättningar i skolans närområde. Även rektorers och lärares tid, där många frågor 
behöver prioriteras, spelar roll för vilken möjlighet olika skolor har att engagera sig i 
elevernas skolresor. 

Trafikkontorets ansvar för barns skolresor – arbete och hinder 
Förvaltningens arbete med barns skolvägar 
Trafikkontoret har två huvudsakliga verktyg för att arbeta med barns hållbara resande till 
skolan. Dels fysiska åtgärder i syfte att skapa tydliga, säkra och trygga skolvägar, dels 
beteendepåverkande åtgärder där förvaltningen tillsammans med skolan kan arbeta för att 
öka det hållbara resandet. Trafikkontorets arbete med beteendepåverkande åtgärder riktat 
mot målgruppen skolbarn genomförs idag i begränsad omfattning. 
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För att skapa bra förutsättningar för barn att självständigt ta sig till skolan är det, som 
rektorerna spelade in, viktigt att planering och placering av nya skolor genomförs klokt.    

Gällande fysiska åtgärder vid befintliga skolor så genomför trafikkontoret åtgärder vid 
skolor där behov av förbättringar inkommer från allmänhet eller rektor. Exempel på 
åtgärder är hastighetsdämpande åtgärder, säkra gångpassager och säkra gång- och 
cykelstråk.  

Förvaltningens arbete utifrån ett barnrättsperspektiv 
I och med att barnkonventionen har blivit lag samt att kommunfullmäktige har antagit en 
barnrättsplan så har trafikkontoret under 2022 genomfört en genomlysning av hur 
förvaltningen arbetar utifrån ett barnrättsperspektiv. Att arbeta med barnkonventionen 
som lag innebär att implementera ett barnrättsperspektiv i all verksamhet. Detta kan 
endast åstadkommas genom att anta ett barnperspektiv, det vill säga vuxnas syn på barns 
bästa, samtidigt som barns eget perspektiv lyfts och integreras i arbetet.  

Genomlysningen visar att det saknas uttalade mål eller strategier i trafikkontorets styrning 
som direkt syftar till att förbättra miljöer för barn. På så vis bedrivs heller inget större 
utvecklingsarbete och förvaltningen saknar tydliga metoder, verktyg och rutiner för att 
hantera barns bästa i projekt.  

Genomlysningen visar också att den metodik som finns på förvaltningen lägger fokus på 
att minimera riskerna som barn utsätts för i trafiken. Detta tillsammans med avsaknad av 
tydlig styrning gör att det saknas möjlighet att initiera eller driva projekt som syftar till att 
stärka barns miljöer med syfte att ge barn utrymme att utvecklas i den fysiskt byggda 
miljön. Detta gäller även barns skolvägar där förvaltningen främst arbetar reaktivt genom 
att reagera och åtgärda på inkomna ärenden. Som läget ser ut idag finns i verktygslådan 
framför allt fysiska åtgärder vilket också innebär att barns eget perspektiv får ett 
begränsat utrymme.  

Förslag på åtgärder för att öka andelen barn som går och cyklar till skolan 
Förslagen på åtgärder bygger framför allt på resultat kopplat till genomlysning av 
trafikkontorets arbete ur ett barnrättsperspektiv och berör det som trafiknämnden har 
rådighet över.   

Tydligare styrning 
För att barnrättsfrågor ska få större plats i verksamheten samt i förvaltningens projekt bör 
befintliga mål kompletteras och nyanseras för att lyfta barns villkor i stadens 
trafikmiljöer. Barn är användare av hela staden och ett barnrättsperspektiv har därför 
betydelse i allt staden bygger och förvaltar. Därför bör det i ny organisation för 
stadsutveckling finnas mål och strategier för att hantera ett barnrättsperspektiv.  

Öka kunskapsnivån  
För att generellt öka barns rörelsefrihet och specifikt öka andelen barn som går och cyklar 
till skolan så behöver kunskapsnivån inom trafikkontoret öka. På förvaltningen finns idag 
personer som har stor kännedom kring barnkonventionen och barnperspektivet men den 
förvaltningsövergripande kunskapen är lägre. Det kan handla om hur trafikmiljöer 
utformas för att fungera för barn i alla åldrar, hur delaktighetsprocesser kan utformas och 
hur barns rörelsefrihet påverkas av olika utformning och gestaltning.   
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Ta fram riktlinjer för barns säkra och trygga skolvägar 
Rapporten om barns skolresor visar att det finns en potential där staden kan få fler barn 
att gå och cykla till skolan. Att börja med att se över stadens arbete kopplat till barns 
skolvägar är också en god start för att generellt stärka barns livsmiljöer och skapa bättre 
förutsättningar för rörelsefrihet, utveckling och trygghet hos gruppen barn.   

Hur vi planerar områden och placerar skolor påverkar hur själva skolvägen fungerar i den 
befintliga staden. En riktlinje bör därför innehålla vägledning för både ny och befintlig 
stad. Förslag på innehåll:  

- Principlösningar och verktyg som stärker barns möjligheter att i olika åldrar 
utvecklas och röra sig fritt till fots och på cykel till skolan. 

- Metodik för delaktighet. Både utveckling av metoder som stärker dialogen riktad 
direkt till barn och utveckla samverkan med grundskoleförvaltningen för att 
genom dem inkludera ett barnrättsperspektiv. 

- Metoder för beteendepåverkande åtgärder  
- Analys och kartläggning av brister i stadens skolvägar med syfte att identifiera 

åtgärder för en mer proaktiv planering.  

En riktlinje bör tas fram i samverkan mellan de stadsbyggande förvaltningarna och 
grundskoleförvaltningen.  

 

 

 

 

 

Kerstin Elias  
 
Avdelningschef 
 

Kristina Lindfors 
 
Trafikdirektör 
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