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Ledamöter
Daniel Olsson, ordförande (S)
Ewa Löfqvist (S)
Kent Edin (S)
Niklas Nygren (S)
Ulla Westerberg (MP)
Bjarni Arnason (C)
Mats Ivarsson, vice ordf (L)
Stefan Pettersson (V)
Måns Montell, 2:e vice ordf (M)
Mikael Brodin (M)
Rosmari Holmgren (KD)
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Margaretha Wedin (C)
Sophia Flybring (V)
Mikael Hillman (M)
Maria Lundin (M)
Andreas Kvarnström (SD)
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Övriga närvarande
Eva Jackson, sektorchef
Anette Paulsen, nämndsamordnare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2022-01-26

§ 18 Förslag till revidering av riktlinjer för skolskjuts
och elevresor
Dnr 21SBN401

Beslut
Föreslå kommunfullmäktige att revidera ”Riktlinjer för skolskjuts och elevresor i
Gävle kommun” i enlighet med bifogat förslag.
Beslutet direktjusteras.

Ärendebeskrivning
I kommunalplanen för 2022 fick samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att revidera
riktlinjer för att möjliggöra elevresor för gymnasieungdomar med
funktionsnedsättningar.
Ändringen av riktlinjerna innebär att elever på gymnasiet kommer kunna söka
elevresa med taxi om de kan påvisa att de har en funktionsnedsättning som innebär
att de inte kan ta sig till skolan på egen hand även fast de har kortare än 6 km till
skolan. Samt en möjlighet för elever att ansöka om taxiresor till skolan om de inte
kan resa till skolan med linjetrafik på grund av sin funktionsnedsättning. Elevens
funktionsnedsättning ska styrkas på samma sätt som det idag görs för elever med
funktionsnedsättning i grundskolan. Det vill säga med medicinskt intyg eller annat
underlag som styrker hur elevens funktionsnedsättning påverkar dess förmåga att
ta sig till och från skolan, samt varför det inte är möjligt att resa med linjetrafik i
det fall eleven anser sig ha ett behov av taxi. Kostnaden för elevresorna med taxi
förväntas bli ca, 1,5 miljoner kronor vilket tillförts i budgeten från och med 2022.
I samband med att en revidering föreslås har en justering gjort gällande att även
elever i autismspektrumgrupper (anvisade av Utbildning Gävle) har rätt att åka till
och från fritids. En ändring som skulle tagits vid den förra revideringen men som
inte kom med av administrativa orsaker.

Beslutsunderlag
 Förslag till revidering av "riktlinjer för skolskjutso ch elevresor i Gävle
kommun", dnr 21SBN401-1
 Bakgrund till revidering av riktlinjer, dnr 21SBN401-2
 Riktlinjer för skolskjuts och elevresor i Gävle kommun - uppdatering elevresor
funktionsnedsättning - förslag till nämnd, dnr 21SBN401-3
 Riktlinjer för skolskjuts och elevresor i Gävle kommun - färgmarkerade
ändringar, dnr 21SBN401-4

Justerare

Utdragsbestyrkande

