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Remissvar gällande utredning om hur staden kan organisera skolskjuts för elever i 
förskoleklass, grundskola och grundsärskolan så att den inkluderar fritidshem 
 
Funktionsrätt Göteborg är en paraplyorganisation för 52 funktionshinderföreningar i Göteborg. Vi 
arbetar för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. 
 
 
Funktionsrätt Göteborg vill påminna Göteborgs Stad om att utgångspunkten för beslut som rör elever 
med funktionsnedsättning bör vara varje elevs individuella behov och att barnets bästa alltid ska tas i 
beaktande. 
 
Vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning och funktionsrättsföreningar har belyst problem 
och hinder med den organisering av skolskjuts och färdtjänst som råder i staden i nuläget. Oavsett hur 
staden väljer att organisera transporter till och från skola och fritidshem så måste besluten leda till 
förbättringar för barn med funktionsnedsättning och deras familjer. Besluten får inte leda till 
försämringar.  
 
Det är väl känt att personer med funktionsnedsättning har sämre levnadsvillkor och lägre delaktighet i 
samhället än övrig befolkning. Detta gäller även i skolan för elever med funktionsnedsättning. 
Skolsituationen är full av hinder för jämlika levnadsvillkor och full delaktighet för dessa elever. Detta 
allvarliga samhällsproblem beskrivs väl av 11 funktionshinderorganisationer i en debattartikel i DN den 
20 maj, ”Skollagen fungerar inte för funktionsnedsatta elever”. Frågan om en fungerande skolskjuts 
ska förstås i detta sammanhang. 
 
Göteborgs Stad har en skyldighet att eliminera de hinder för jämlika levnadsvillkor och full delaktighet 
som staden har rådighet över. Detta formuleras tydligt i funktionsrättskonventionen, 
barnkonventionen, det nationella målet för funktionshinderspolitiken, annan lagstiftning samt stadens 
egna program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Alla beslut som tas i staden 
ska ha dessa styrande dokument som utgångspunkt.  
 
Göteborg Stad skriver på sin hemsida om Skola som arena, att barn som har en aktiv fritid mår överlag 
bättre och har större möjligheter att utveckla sina sociala färdigheter och lyckas oftare i skolan. Enligt 
skollagen ska fritidshemmet stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en 
meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens 
behov. 
 
Det är viktigt att staden förstår sitt helhetsansvar för eleverna. Transporten till och från skolan är en 
del av skoldagen och behöver göras mer tillgänglig för elever med funktionsnedsättning. Begreppet 
tillgänglighet innefattar i det här fallet inte bara möjlighet till skolskjuts, utan även anpassningar för de 
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behov som eleven har av till exempel ensamåkning och/eller fasta chaufförer för att minska antalet 
kontakter för eleverna. 
 
Elever med vissa funktionsnedsättningar är i behov av kontinuitet och stabilitet för att klara av sin 
skoldag och för att kunna tillgodogöra sig det skolan och fritidshemmet har att lära ut. Det omfattar 
också transporten till och från skolan och fritidshemmet. Att dela upp transporten på två olika 
förvaltningar och med olika lagkrav att förhålla sig till har skapat en otydlighet och ett merarbete för 
vårdnadshavarna. Eleverna har i sämsta fall inte kommit i väg till skolan alls då det varit för många 
personer inblandade i transporten. 
 
Funktionsrätt Göteborg ser att det på många håll i samhället fattas beslut som försämrar 
levnadsvillkoren och möjligheten till delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Detta är en 
oacceptabel utveckling. När barn med funktionsnedsättning och deras vårdnadshavare drabbas av 
försämringar inom flera olika samhällsområden samtidigt blir den sammantagna bördan för dessa 
familjer mycket tung att bära.  
 
Stadsledningskontorets utredning har kommit fram till att lagstiftningen inte hindrar kommunen att på 
frivillig grund och utöver sina skyldigheter ordna särskild skolskjuts som inte är tillfällig, till exempel till 
och från fritidshem. 
 
Funktionsrätt Göteborg uppmanar Göteborgs Stad att utifrån utredningens resultat arbeta vidare med 
frågan så att staden hittar en lösning som främjar och inte missgynnar delaktighet på fritidshem för 
elever med funktionsnedsättning som behöver transport till och från skola och fritidshem. 
 
Funktionsrätt Göteborg kommer att fortsätta följa frågan om att möjliggöra delaktighet på fritidshem 
för elever med funktionsnedsättning och är gärna delaktiga i det fortsatta arbetet framåt. 
 
 
 
 
För Funktionsrätt Göteborg, 
 
Ulla Adolfsson, ordförande 
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