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Dnr GFN 2020/55

§ 29

Reviderade riktlinjer för skolskjuts

Sammanfattning

Skolskjuts är enligt skollagen (2010:800) en transport mellan
elevens hem och skola som ska beviljas elever i förskoleklass,
grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola om vissa krav är
uppfyllda.
I de föreslagna riktlinjerna för skolskjuts har, jämfört med
nuvarande riktlinjer GFN 2017/391, vissa förändringar gjorts
gällande struktur och de föreslagna riktlinjerna bedöms vara mer
läsvänliga för medborgarna. Vissa delar av riktlinjerna har justerats
i en mer restriktivt riktning. Detta gäller avståndskriterierna för
elever i grundskolan årskurs 7-9, väntetider samt rätten till
skolskjuts till elever i fristående skolor i andra kommuner.
Bestämmelserna i riktlinjerna kommer sammanfattningsvis att
innebära en kostnadsbesparing utan att en betydande försämring
sker för eleverna.
Förvaltningens synpunkter

Utformningen av de föreslagna riktlinjerna gör det tydligt för
medborgarna när skolskjuts ska beviljas och på vilket sätt en
beviljad skolskjuts kommer att utföras. Vissa delar av riktlinjerna
har justerats i en mer restriktiv riktning. Avståndskriterierna för
gångvägen mellan hemmet och skolan för elever i årskurs 7-9 i
grundskolan höjs från 4 km till 5 km. I nuvarande riktlinjer så är
avståndskriteriet för elever årskurs 3-9 i grundskolan 4 km.
Avståndet höjs till 5 km för elever i årskurs 7-9 eftersom elever i
högstadiet bedöms kunna promenera en längre sträcka än elever i
mellanstadiet samt för att det ska bli en bättre övergång för elever
som börjar i gymnasieskolan då avståndskriteriet för elever i
gymnasieskolan är mer än 6 km. I en granskning av kringliggande
kommuner har majoriteten av kommunerna gjort en uppdelning av
avståndsbegränsningarna mellan mellanstadieelever och
högstadieelever samt så ligger Haninge kommuns föreslagna
avståndsbegränsningar i linje med övriga kommuner
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avståndsbegränsningar.
Enligt skollagen (2010:800 9 kap 21 a§, 10 kap 40§ och 11 kap
39§) har kommunen en skyldighet att vid vissa fall anordna
skolskjuts till elever i fristående skolor inom Haninge kommun.
Denna skyldighet finns inte till elever som går i en fristående
skolor utanför Haninge kommun. Med anledning av detta så har
rätten till SL-kort till elever som går i fristående skolor utanför
Haninge kommun tagits bort från de föreslagna riktlinjerna. Det är
förtydligat i riktlinjerna att det inte föreligger rätt till skolskjuts för
elever i grundskolan och grundsärskolan som väljer att gå i en
fristående skola i en annan kommun. Detta kommer i nuläget att
påverka 28 elever i grundskolan som är beviljade ett läsårskort (á
1585 kronor/läsår). I en granskning av kringliggande kommuner så
beviljar hälften av kommunerna inte skolskjuts till fristående skolor
i andra kommuner.
Väntetiden för elever justeras från att eleverna ska hämtas senast 40
minuter efter att sista lektionen slutar till 60 minuter. Vidare görs
ett tillägg att vid tillfälliga ändringar av en elevs schema så kan
rese-och väntetiderna bli längre. Dessa ändringar genomförs för att
skolskjutsen ska kunna samplaneras i högre utsträckning vilket blir
mer kostnadseffektivt och bättre ur miljösynpunkt.
Haninge kommun har från och med vårterminen 2020 inte längre
ett avtal med Ornöfärjans samfällighetsförening eftersom
elevunderlaget inte motiverade kostnaderna för detta avtal. På
grund av detta har stycket med information om att eleverna kan
nytta Ornöfärjan till och från skolan tagits bort från de förslagna
riktlinjerna.
Underlag för beslut

- Riktlinjer för skolskjuts i Haninge kommun.
Förslag till beslut

1. Grund- och förskolenämnden godkänner de reviderade
riktlinjerna för skolskjuts.
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2. Riktlinjerna gäller ansökningar om skolskjuts från och med
läsåret 2020/2021.
Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden

Enligt förvaltningens förslag. Sverre Ekdahl (M) deltar inte i
beslutet.
Överläggningar i grund- och förskolenämnden

Alexandra Anstrell (M) yrkar på följande ändringsförslag:
1. Grund- och förskolenämnden godkänner de reviderade
riktlinjerna för skolskjuts med ovan förändringar.
2. Riktlinjerna gäller ansökan om skolskjuts från och med
läsåret 2020/2021.
Motiveringen biläggs protokollet.
Propositionsordning

Ordförande Tobias Hammarberg (L) ställer Alexandra Anstrells
(M) förslag mot arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att
nämnden har bifallit arbetsutskottets förslag till beslut.
Grund- och förskolenämndens beslut

1. Grund- och förskolenämnden godkänner de reviderade
riktlinjerna för skolskjuts.
2. Riktlinjerna gäller ansökningar om skolskjuts från och med
läsåret 2020/2021.
__________
Expedieras: Akt, UBF kom
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