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Kommunfullmäktige

Motion av Lisa Stolpe (V) och Carin Gustafsson (V) om skolskjuts på lov,
STK-2021-806
Servicenämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

I motionen föreslås Malmö kommunfullmäktige besluta att organisera rätten till skolskjuts så
att resor för elever i grund- och gymnasiesärskolan även innefattar resor till fritidshem och
hemvist på lov- och studiedagar.
Yttrande

I motionen första stycke framförs det att genom införande av skolskjuts för elever även på
lov- och studiedagar ser man till barnets bästa, då det skapar kontinuitet och trygghet för
såväl elever som vårdnadshavare. Serviceförvaltningen utför skolskjuts i egen regi med
specialfordon under läsåret och kan mot en kostnad utföra skolskjuts även under lov och
studiedagar, om uppdraget tilldelas av skolförvaltningarna. Serviceförvaltningen ställer sig
därför positiv till det förslag som lyfts i motionen.
Färdtjänst är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken och ska präglas av hög
kvalitet och god service för resenärerna. Det krävs ett särskilt tillstånd för att få resa med
färdtjänst. Färdtjänst bygger på samåkning och ingår i den särskilda kollektivtrafiken.
Färdtjänstresenären kan även villkoras ledsagare. Rätten till färdtjänst prövas enligt lag
(1997:736) om färdtjänst. Färdtjänstresenären kan inte välja chaufför och det kan vara olika
vid varje resa, till skillnad från skolskjuts där eleven reser med ett få antal utvalda chaufförer.
Inom den särskilda kollektivtrafiken tas det hänsyn till barnperspektivet bland annat genom
att bälteskudde eller liknande kan tillhandahållas. Barnets behov utreds i samband med
ansökan av färdtjänst där stort fokus läggs på barnperspektivet.
För att få tillstånd till färdtjänst ska den sökandes uppgifter visa att funktionshindret är
varaktigt i 3 månader eller längre, och som innebär att den sökande har väsentliga svårigheter
att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmän kollektivtrafik. Detta innebär att alla
inte är berättigade till färdtjänst. Skolskjuts beviljas utifrån delvis andra kriterier såsom
färdvägens längd, trafikförhållanden, eventuell funktionsnedsättning eller någon annan
särskild omständighet.
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Utifrån servicenämndens ansvarsområde och uppdrag är resor för elever i grund- och
gymnasiesärskola till fritidshem och hemvist på lov-och studiedagar genomförbart.
Skolskjuts under lov och studiedagar behöver bygga på en beställning från
skolförvaltningarna.
Mot bakgrund av detta föreslår servicenämnden att kommunfullmäktige anser motionen
besvarad.
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