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Motion
Revidera riktlinierna för skolskiuts
Sko/lagen säger i kapitel 7131§ att kommunen är skyldig att erbjuda
sko/skiuts tillgrundsärsko/an, men i kapitlet om fritids ställs inte det kravet.
Alltså har kommunen inte den skyldigheten vilket gör att en maioritet av
Sveriges kommuner väljer att inte erbiuda sko/skiuts till fritids på studie- och
lovdagar. Det finns även många kommuner som inte erbjuder skolskjuts hem
från sko/dagen om eleven vistas på fritids eherskolan. Samtidigt finns det
kommuner som valt att sätta barnens och familjernas bästa framför
miniminivån i sko/lagen och erbiuder barnen sko/skiuts till/från fritids alla
dagar, oavsett om det är skol- eller lovdag.
Fritids ska enligt skollagen stimulera elevernas utveckling, fördjupa deras
kunskaper, ge en meningsfull fritid och social gemenskap. Fritids fyller en
extra viktig funktion för barnen inom grundsärskolan då dessa barn behöver
mer tid, stöd och anpassningar för att möjliggöra utveckling och lärande.
Varför ska barnen i grundsärskolan få skolskjuts även till/från fritids?
• Skolan/fritids ligger ofta långt ifrån hemmet. Föräldrarna har inte möjlighet
att välja en skola i hemmets närområde. Det blir ofta långa dagliga körningar
när skolskjutsen inte kör vilket påverkar möjligheten att arbeta.
• De här barnen, oavsett ålder, kan inte gå eller åka självständigt till
skolan/fritids.
• De här barnen, oavsett ålder, kan ofta inte vara ensamma hemma, hos
mor- eller farföräldrar eller hos en kompis. Föräldrarna kan inte arbeta
hemifrån med barnet hemma eftersom barnet behöver konstant tillsyn och

omvårdnad. Föräldrar till barn i grundsärskolan är helt beroende av fritids för
att kunna arbeta.
• Föräldrar till barn i grundsärskolan behöver alltså fritids för att kunna arbeta
under hela skoltiden. Fem veckors semester räcker inte för att täcka in ett
långt sommarlov, höst- jul- sport- och påsklov samt övriga lov- och
studiedagar.
• I kommuner som inte erbjuder skolskjuts på skoldagar om barnet är på
fritids efteråt, kan föräldrar utan körkort, egen bil eller som inte klarar de
ökade bensinkostnaderna tvingas att gå ner cirka 25 % i arbetstid.
Är färdtjänst ett bra alternativ till och från fritids?
Alternativet kommunerna hänvisar till är färdtjänst men färdtjänstlagen och
förutsättningarna för färdtjänstresorna är inte alls är anpassade efter barn
med funktionsnedsättningar, vilket ger otrygga och osäkra resor för barnet.
Bildörren får till exempel aldrig låsas, barnen kan samåka med vuxna med
psykisk ohälsa och barnet kan lämnas ensamt i olåst bil medan chauffören
hjälper en medpassagerare till dörren. Det finns en grupp barn inom
grundsärskolan som inte beviljas färdtjänst utan ledsagare då det anses vara
för riskfyllt. Färdtjänst är inte ett bra alternativ. Dessutom finns det kommuner
utan högkostnadsskydd för färdtjänst, vilket resulterar i mycket höga
kostnader för familjen under loven.
Vi tycker även att det är rimligt när man reviderar skolskjutsriktlinjerna att se
över skolskjutsavstånden för våra barn och unga och minska ned
kilometeravståndet till hållplatserna. Vi är en landsbygdskommun, med
många mindre vägar, dålig belysning, kanske inte alltid snöröjs de här små
grusvägarna. Små barn ska gå långa sträckor till hållplatsen, samtidigt är det
vårdnadshavarens ansvar att barnen tar sig till och från hållplatsen på ett
säkert sätt, ja även på hållplatsen är det vårdnadshavarens ansvar med
barnets säkerhet. En 6-9 åring, i vissa fall 5 åring ska gå upp till 2km, 10-12
åringen ska gå upp till 3km och 13-16 åringen ska gå upp till 4 km.

Kommunen har tidigare beslutat om att öka avstånden som barnen ska gå,
nu vill vi minska ned igen.

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
- Att revidera skolskjutsriktlinjerna att även innefatta skolskjuts till och från
fritids för grundsärskolan i samband med att nästkommande läsårs
skolskjutsar planeras.
-Att revidera skolskjutsriktlinjerna och minska ned kilometeravståndet med 1
km för årskurs 1-9 i samband med att nästkommande läsårs skolskjutsar
planeras.
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