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Skolkort i grundskolan för samtliga elever
Rätt till skolskjuts har


elever i årskurs F-3 som har längre än 2 kilometer mellan närmaste
kommunala skola och hemmet



elever i årskurs 4-9 som har längre än 3 kilometer mellan närmaste
kommunala skola och hemmet

Det är information från vår hemsida för vem som har rätt till ”skolskjuts”. I Tyresö, och
kommunerna runt omkring, är det standard att skolungdomar behöver ha x-antal kilometer
till skolan för att få busskort. Systemet är inte bara orättvist mot de som bor innanför
gränserna utan är extra problematiskt för familjer som inte har en stark ekonomi.
Busskortet gör att du alltid kan ta dig till och från skolan, även de som inte har föräldrar
som kan köra dig med bilen, oavsett vilket väder det är ute.
För mig som är från Göteborg är inte systemet bara orättvist utan också ganska dumt. Det
är självklart sedan på slutet av 80-talet att alla har eget skolbusskort. Vårt system gör att
det blir enklare att välja bilen även för de som bor nära istället för att hänvisa barnet att ta
sig själv till skolan.
Från Göteborgs stads hemsida:1
Alla elever som är folkbokförda i Göteborg får kostnadsfritt skolkort inom Göteborg,
oavsett avstånd mellan bostad och skola. Skolskjuts, med till exempel taxi, kan elever som
har särskilda behov få.
Andelen barn som själva tar sig till skolan minskar, vi kör våra barn allt oftare i bilar
vilket är en av de största anledningarna till att föräldrar upplever att trafikmiljö utanför
skolor är ”farlig”. 1981 tog sig 94% av barnen i åldern 7-9 år utan sällskap av vuxen, 2009
var siffran 47%.
Tittar vi också på fördelarna att barn rör sig innan skolan så är fördelarna övervägande.
Att gå, ta bussen eller cykla till skolan ger dig rätt start på dagen vilket skapar bättre
möjligheter hela förmiddagen för lärande. Det ger också bättre förutsättningar för barnet
att bli mer självständigt.
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http://goteborg.se/wps/portal/start/forskola-och-utbildning/grundskola/skolkortskolskjuts/skolkort/!ut/p/z1/hY5RC4IwHMQ_ja_7_4cttbdFKKmUQZDtJTTWFNTJXA369NljUHRvx_2OOxB
QghiqR6sq2-qh6mZ_FstLQdNDuKYc90kU4_aYFfEuy5NNQeH0DxBzjD_EEVIQbd0Td0JEkYjRjFg_oIxRoPwPc-H2g8VCCNv0khD7mZ-1Vg7TisPPXTOEaW16iSZpIffGo2eLJQfIIx9czlib8ABN9diw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

Denna fråga handlar inte enbart om trafik utan såväl en social fråga. Men den skapar
också bättre förutsättningar att vi rör på oss.

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till Barn- och utbildningsnämnden
-

att utreda kostnaderna för att införa skolkort till samtliga elever i grundskolan

-

att utreda möjligheterna och förutsättningarna för att införa skolkort för samtliga
elever i grundskolan

För Miljöpartiet de gröna

Mikael Ordenius

