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Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

Remissvar – Riktlinjer gällande skolskjuts
Sammanfattning
Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden har beretts möjlighet att lämna
synpunkter på Samhällsbyggnadsnämndens förslag till de nya riktlinjerna för
skolskjuts och elevresor inom Gävle kommun.
Välfärd Gävle har utarbetat ett förslag till remissvar och anser
sammanfattningsvis att:


Det bör förtydligas vilka elevgrupper som har rätt till skolskjuts från
fritidshem, fritidsklubb, korttidstillsyn och eller korttidshem till
hemmet.



Elever inom autismspektrumgrupper i grundskolan är inte
inkluderade i riktlinjerna. Välfärd Gävle anser att denna elevgrupp
också skall inkluderas och att detta bör stå med i de nya riktlinjerna.



Ansökan om skolskjuts (och eventuella tillhörande intyg) bör vara
förenklade för de elever som har stadigvarande funktionsnedsättning.



Det behöver antingen tas bort eller förtydligas vad som menas med
stycket ”Eventuella andra resor för elever med funktionsnedsättning
som avser t ex verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS)
innefattar inte dessa riktlinjer”.

Bakgrund
Livsmiljö Gävle har arbetat fram ett förslag till en ny riktlinje gällande
skolskjuts och elevresor i Gävle kommun på uppdrag av kommunfullmäktige.
En ny förvaltningslag har trätt i kraft sedan de tidigare riktlinjerna antogs
2017-12-31. Den nya lagen ställer andra krav på bland annat motivering av
beslut och ska således säkerställa rättssäkerheten samt skapa en mer
överskådlig process för medborgaren.
Livsmiljö Gävle har haft ett samarbete med Utbildning Gävle under processen
att ta fram de nya riktlinjerna. Förslaget till de nya riktlinjerna för skolskjuts
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och elevresor i Gävle kommun är nu skickat på remiss till Arbetsmarknadsoch funktionsrättsnämnden samt Utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Förslaget i korthet
Tidigare har elever per automatik kunnat få skolskjuts, utan ansökan, baserat
på avståndet mellan skolan och hemmet. I de nya riktlinjerna framgår det att
alla behöver ansöka om skolskjuts, detta för att säkerställa att enbart de elever
med rätt till skolskjuts beviljas. Med en ansökan säkerställs att den
individuella prövningen genomförs och tillsammans med motivering av
beslutet sker detta på ett rättssäkert vis. Det kommer även införas en möjlighet
att ansöka digitalt med Bank-ID som syftar till att bland annat förkorta
ledtider.
Elever med funktionsnedsättning har tidigare ansökt om skolskjuts genom att
skolan skickat in de uppgifter som de ansett varit nödvändiga till
skolskjutshandläggare. För att hanteringen ska bli rättssäker ska detta nu ske
av vårdnadshavaren. Det finns fortfarande möjlighet att skolan bistår med
hjälp. Två nya områden har tillkommit i de nya riktlinjerna, styrdokument
samt definitioner. Utformningen i sin helhet är även den ny liksom begreppet
”lovskola” som förts in.

Yttrande
Nedan följer Välfärd Gävles synpunkter på förlaget till ”Riktlinjer för
skolskjuts och elevresor i Gävle kommun. I synpunkterna har också beaktande
till barnkonventionen tagits:
Det bör tydliggöras i det första stycket på sidan fem, under punkt k, Skolskjuts
för barn i fritidshem och fritidsklubb, där det beskrivs att
”Grundsärskoleelever och gymnasiesärskoleelever i fritidshem har rätt till
kostnadsfri samordnad hemresa vid fasta tider från verksamheten till
hemmet”. I dagsläget gäller denna skolskjuts även för elever inom
autismspektrumgrupperna i grundskolan. Välfärd Gävle anser att denna
elevgrupp skall inkluderas och att detta bör tydliggöras i riktlinjerna.
Ytterligare anser Välfärd Gävle att Samhällsbyggnadsnämnden bör förtydliga
vilka verksamheter som de syftar på i ovanstående stycke.
I de nya riktlinjerna är det otydligt vad som gäller för de elever som vistas på
korttidstillsyn (tillsyn över tolv, TöT) samt korttidshem. Välfärd Gävle betonar
vikten av att dessa elever fortsättningsvis bör tillgå möjligheten till skolskjuts
så som hanteringen ser ut idag med samordnad skolskjuts.
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I ett PM (diarienummer 19SBN36-2) samt i en tjänsteskrivelse (diarienummer
19SBN36-4) från Samhällsbyggnadsnämnden under rubriken Elever med
funktionsnedsättning samt rubriken Ärendet i korthet, sista stycket, går det att
läsa att ”Eventuella andra resor för elever med funktionsnedsättning som
avser t ex verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS) innefattar inte
dessa riktlinjer”. Välfärd Gävle anser att detta stycke antingen bör tas bort
eller att det förtydligas vilka verksamheter det avser och om det påverkar dessa
elevers möjligheter till skolskjuts från fritidshem, fritidsklubb, korttidstillsyn
och eller korttidshem till hemmet.
I § 47: Riktlinjer för skolskjuts och elevresor i Gävle (diarienummer 19SBN36),
föreslår Samhällsbyggnadsnämnden att fatta beslut om att alla tidigare
överenskommelser och beslut skall upphöra. Risken med detta beslut är att
den tidigare hanteringen gällande elever med stadigvarande
funktionsnedsättning och eller inom autismspektrumgruppen skulle förlora
sin skolskjuts från fritidshem, fritidsklubb, korttidsboende eller korttidstillsyn
till hemmet.
Välfärd Gävle betonar vikten av att samtliga elevgrupper med
funktionsnedsättning och eller de elever med behov inom
autismspektrumgruppen ska ha fortsatt tillgång till skolskjuts från fritidshem,
fritidsklubb, korttidstillsyn och eller korttidshem så som det tidigare hanterats
och förordar Samhällsbyggnadsnämnden att inkludera detta i riktlinjerna.
Vidare anser Välfärd Gävle att ansökan om skolskjuts (och eventuella
tillhörande intyg) inte bör skickas in årligen för de elever som har
stadigvarande funktionsnedsättning. Det bör endast skickas in om
förhållandena skulle förändras och således få en betydande förändring för
skolskjutsen. Detta då funktionsnedsättningen inte är övergående samt att det
skulle innebära mer administrativt arbete för handläggare men även föräldrar.
Välfärd Gävle vill även betona vikten av att elever med funktionsnedsättning
av långvarig karaktär samt elever inom autismspektrumgrupperna inte bör få
det svårare att få skolskjuts eller elevresa till eller från skolan oavsett om
eleven vistas på fritidshem, fritidsklubb eller korttidsboende.
Informationen om de nya riktlinjerna bör vara tydliga till vårdnadshavare och
skickas ut i god tid innan ansökan skall vara inne. Förslagsvis bör detta ske i
samråd med Utbildning Gävle.

Magnus Höijer
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