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Kompetensnämnden

Dnr Kon 2018/6
Riktlinjer för skolskjuts i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
Förslag till beslut

Kompetensförvaltningen föreslår att:
1.

Kompetensnämnden fastställer riktlinjer för skolskjuts i gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan.

Ärendet i korthet

Som en del i Storstockholms gemensamma gymnasieregion erbjuds Järfällas elever
utbildning av hög kvalitet med fokus på fritt val, ökad måluppfyllelse och likvärdighet. För elever med funktionshinder eller som av annan anledning är i behov av
särskilt stöd, innebär det en möjlighet att söka sig till en skola som kan tillgodose de
egna behoven. För en liten grupp individer är skolskjuts en förutsättning för att
eleven ska kunna ta sig till och från skolan.
Till skillnad från skolskjuts inom grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan saknas tydligt lagstöd för skolskjuts inom gymnasieskolan. Det är därför av
vikt att den nämnd som ansvarar för skolskjutsar tar ställning till hur bedömning om
rätt till skolskjuts inom gymnasieskolan skall ske. Förvaltningens förslag till riktlinjer för skolskjuts i gymnasieskolan samt gymnasiesärskolan grundar sig på riktlinjer
framtagna av Sveriges kommuner och landsting (SKL).
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Kompetensförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-01-25
Riktlinjer för skolskjuts i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan,
förvaltningens förslag, 2018-01-25
Skolskjutshandboken – Trygga, säkra och kostnadseffektiva elevresor. SKL
2014

Bakgrund

Enligt kompetensnämndens delegeringsordning (punkt 2.6.3) har pedagogkonsulten
rätt att fatta beslut om skolskjuts för elever i gymnasiesärskolan samt i gymnasieskolan. Tidigare uppdrog dåvarande utbildningsförvaltningen, och senare kompetensförvaltningen, åt barn- och ungdomsförvaltningens pedagogkonsult att fatta beslut om
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skolskjuts för samtliga elever. Detta skedde med kriterier utifrån gällande lagstiftning
och barn- och ungdomsnämndens fastställda riktlinjer.
De senaste åren har bedömning och beslut om skolskjuts flyttats till kompetensförvaltningens pedagogkonsult på Järfälla Vägledningscentrum, vilket fortsatt har
utgått från lagstiftning och ovan nämnda kriterier. Kompetensförvaltningens bedömning är att det är angeläget att kompetensnämnden fattar beslut om vilka riktlinjer
som ska gälla för gymnasiesärskolan samt för gymnasieskolan.
Barnkonsekvensanalys

Skollagen fastslår att barnets bästa ska vara utgångspunkt för all verksamhet, och att
den som fattar ett beslut som rör barn behöver kunna visa att barnets bästa har beaktats och på vilka grunder beslutet fattats. Kompetensförvaltningens förslag till riktlinjer för skolskjuts i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan tydliggör förutsättningarna för bedömning av rätten till skolskjuts, samtidigt som en individuell bedömning görs i det enskilda fallet.
Slutsatser

Inom gymnasieskolan har vi en relativt liten grupp individer med omfattande behov
av skolskjuts. Möjlighet till skolskjuts för elever som har behov av detta, säkerställer
alla gymnasieelevers rätt till fria val inom gymnasieregionen. Det är därför angeläget
att nämnden antar riktlinjer för kompetensnämndens verksamheter.

Annika Ramsell
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör
Mona Bryngelsson
Enhetschef Ung Vägledning

