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Remissyttrande - Riktlinjer för skolskjuts och
elevresor i Gävle kommun
Bakgrund
Samhällsbyggnadsnämnden har skickat Riktlinjer för skolskjuts och elevresor i
Gävle kommun på remiss till utbildningsnämnden och arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden.
Alla kommuner i Sverige tar fram kommunala riktlinjer för skolskjuts eftersom
lagstiftningen enbart har en övergripande reglering om vilka som har rätt till
skolskjuts och elevresor. Efter att de tidigare skolskjutsriktlinjerna, 2017-1231, antogs av samhällsbyggnadsnämnden har en ny förvaltningslag trätt i kraft
som ställer högre krav på bland annat motivering av beslut. De nya riktlinjerna
avser därför att säkerställa rättssäkerheten och skapa en mer överskådlig
process för medborgaren. Utbildningsnämnden ska lämna sitt remissvar
senast 2019-12-31.

Förslaget i korthet
Riktlinjerna har fått en annan utformning och två områden, styrdokument och
definitioner, har tillkommit. Nya begrepp, som lovskola har förts in.
Grunderna för beviljande av skolskjuts och elevresor samt hur resorna
genomförs har inte förändrats.
Alla behöver ansöka om skolskjuts för att säkerställa att enbart de elever som
har behov av skolskjuts beviljas samt säkerställa den individuella prövningen
och motiveringen av besluten. Möjligheten att ansöka digitalt införs.
Vårdnadshavare ska lämna skriftligt samtycke för att skolan ska kunna hjälpa
till med ansökan för elever med funktionsnedsättning.

Förslag till yttrande från Utbildning Gävle
Utbildning Gävle har synpunkter på skrivningen sidan fem, punkt k, Skolskjuts
för barn i fritidshem och fritidsklubb:
I första stycket står att grundsärskoleelever och gymnasieskoleelever i
fritidshem har rätt till kostnadsfri samordnad hemresa vid fasta tider från
verksamheten till hemmet. Detta gäller för närvarande även vissa elever inom
autismspektrumgrupperna inom grundskolan. Även denna elevgrupp bör
fortsatt inkluderas och framgå i riktlinjerna.
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På sidan 5, Hantering av skolskjuts, punkt a står att ansökan ska göras inför
varje läsår och att vårdnadshavare ska komma med relevant underlag, till
exempel intyg/utlåtande vid funktionsnedsättning…:
Utbildning Gävle anser att elever som har funktionsnedsättning som inte
förändras och som är av långvarig karaktär inte ska behöva inkomma med
intyg/utlåtanden varje år, utan enbart om funktionsnedsättningen förändras
på ett avgörande sätt.
Utbildning Gävle har för övrigt inget att erinra mot förslaget till nya riktlinjer.
Vi vill dock betona att det är viktigt med bred information till vårdnadshavare
och elever om den nya hanteringen att alla ska ansöka om skolskjuts årligen.
Det är särskilt viktigt för gruppen elever med funktionsnedsättning inom
grundsärskolan. Informationen bör ges tidigt och i samarbete med Utbildning
Gävle.

Tomas Hartikainen
Sektorchef
Utbildning Gävle

