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Yttrande angående – Yrkande från V, MP och D 
angående skolskjuts 
 

Fritidshemmen är en viktig pedagogisk verksamhet, och vi som stad bör 
underlätta för fler barn att kunna ta del av fritids. Ur ett barnperspektiv är det 
orimligt att resor till och från fritidshemmen inte ryms inom skolskjutsen och 
detta måste självklart ändras. Därför lade Miljöpartiet en motion om detta fråga i 
kommunfullmäktige i början av 2020. På grund av Coronapandemin har motionen 
inte kunnat behandlas ännu, och för att rätta till denna brist innan skolstart 
kommande läsår måste en ny och snabbare hantering till. Därför lägger vi även ett 
yrkande i frågan i Kommunstyrelsen. Vi beklagar det dubbelarbete som detta 
riskerar att leda till, men vi bedömer att barnens rätt att få skolskjuts redan vid 
terminsstart är viktigare. 
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Yrkande angående skolskjuts 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Grundskolenämnden får i uppdrag att från och med läsåret 20/21 bevilja skolskjuts 
även till fritidshem.   

2. Trafiknämnden och Grundskolenämnden får i uppdrag att kartlägga kostnaden för 
elever som under 2020 beviljats färdtjänst till och från fritids och som från och med 
läsåret 20/21 beviljas skolskjuts enligt ovan.  

3. Kostnaderna särredovisas så att kommuncentral ersättning kan utgå senast i samband 
med bokslutet.  

Yrkandet  
På grund av ändrade regler för skolskjuts har både Grundskolenämnden och 
Trafiknämnden behövt utreda frågan om ökade kostnader för skolskjuts respektive 
färdtjänst för skolelever. Grundskolenämndens riktlinjer innebär att skolskjuts inte 
beviljas till och från fritidshemmet vilket har lett till att Trafiknämnden fått en ökning av 
ansökningar om färdtjänst. Det är dock inte säkert att alla som haft rätt till skolskjuts till 
och från fritidshem är berättigade färdtjänst då prövning görs utifrån annan lagstiftning 
och andra krav. Resultatet av detta är att vissa elever helt står utan färdmedel utifrån deras 
behov. Dessutom har nämnderna inte tillräckliga resurser för att hantera de som har 
beviljats skolskjuts respektive färdtjänst.  

Hur skolskjutsen organiseras bör utgå från vad som är bäst ur ett barnperspektiv. 
Skollagen reglerar endast att elevens rätt till skolskjuts till och från skolan, men det finns 
möjlighet för varje kommun att besluta om vad som ska gälla utöver miniminivån som är 
lagstadgad. Vi anser att det bästa ur ett barnperspektiv är att de som har rätt till skolskjuts 
ska ha rätt till det även till fritidshemmet.  

Både Grundskoleförvaltningen och Trafikkontoret redovisar ökade kostnader för att 
omhänderta skolskjuts respektive färdtjänst men det finns i nuläget oklarheter kring hur 
omfattande kostnaderna är. Därför vill vi följa upp den reella kostnaden för skolskjuts för 
innevarande år, samt ersätta nämnderna med kommuncentrala medel för att undvika att 
kostnaden tas från andra delar av verksamheten.  
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