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Barn- och ungdomsnämnden
Bildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen

Skolskjutsansvar, flytt av verksamhet från
samhällsbyggnadsnämnden till barn - och
ungdomsnämnden
Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden övertar ansvaret för
skolskjutsorganisationen inklusive regelverk från och med 1 januari
2019.
2. De årliga driftskostnaderna för skolskjutsverksamheten finansieras från
och med 2019-01-01 med medel om 48 511 tkr enligt 2018 års prisnivå
som omdisponeras från samhällsbyggnadsnämndens ram till barn- och
ungdomsnämndens ekonomiska ram. Omdisponeringen tas upp i
budgeten för 2019.
Förslag till bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets förslag.
2. De årliga driftskostnaderna för skolskjutsverksamheten och elevresorna
finansieras från och med 2019-01-01 med medel om 14 550 tkr enligt
2018 års prisnivå som omdisponeras från samhällsbyggnadsnämndens
ram till bildningsnämndens ekonomiska ram. Omdisponeringen tas upp
i budgeten för 2019.
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Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden lämnar över ansvaret för
skolskjutsorganisationen till barn- och ungdomsnämnden.
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att omdisponera den årliga
driftskostnaden för skolskjutsverksamheten och elevresorna om 63 061
tkr enligt 2018 års prisnivå från nämndens ram från och med 2019-0101 till barn- och ungdomsnämndens och bildningsnämndens ram.
Omdisponeringen tas upp i budgeten för 2019.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Flytt av samhällsbyggnadsnämndens skolskjutsorganisation till barnoch ungdomsnämnden tillstyrks.

2 (4)

2. Kommundirektören ges i uppdrag att revidera berörda nämnders
uppdrag i kommunens reglemente från och med 2019-01-01.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Den politiska styrningen samt de ekonomiska ramarna överförs från
samhällsbyggnadsnämnden medel om 48 511 tkr enligt 2018 års
prisnivå till barn- och ungdomsnämndens samt medel om 14 550 tkr
enligt 2018 årsprisnivå till bildningsnämndens från och med 2019-0101.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att revidera berörda nämnders uppdrag
i kommunens reglemente från och med 2019-01-01.
Ärende
Idag är samhällsbyggnadsnämnden ansvarig för skolskjutsorganisationen.
Budgeten för och ansvar för upphandling av skolskjuts och elevresor ligger hos
samhällsbyggnadsnämnden men tjänstepersoner på Utbildningskontoret har
delegation för beslut gällande skolskjuts/elevresor från
samhällsbyggnadsnämnden.
Barn- och ungdomsnämnden föreslås överta ansvaret för
skolskjutsorganisationen inklusive regelverk. Med övertagandet följer budget
för skolskjuts samt ansvar för framtida upphandlingar för skolskjuts. För
bildningsnämndens del övertas budget gällande elevresor och skolskjuts för
gymnasiesärskolan.
Trafiksäkerhetsbedömningar och fysiska åtgärder kvarstår hos
samhällsbyggnadsnämnden och utförs liksom som idag av tjänstepersoner på
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Byte av ansvarig nämnd medför att kommunstyrelsen behöver ändra
reglementet och delegationsordningen i enlighet med förslaget.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Skolskjutsansvar, flytt av verksamhet från samhällsbyggnadsnämnden till
barn- och ungdomsnämnden 2018-05-02
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Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden har tidigare varit ansvariga för
skolskjutsorganisationen men då kollektivtrafiknämnden fanns låg ansvaret
istället hos dem. Att samhällsbyggnadsnämnden idag är ansvariga för
skolskjutsorganisationen är en konsekvens av att kollektivtrafiknämnden lades
ner.
Att lägga över ansvaret för skolskjutsorganisationen till barn- och
ungdomsnämnden skulle innebära möjligheter till bättre samordning mellan
skolskjuts och skolans verksamhet. Det skulle även innebära en större
möjlighet till elevfokus där exempelvis skolskjutsen skulle kunna vara en del
av en stödåtgärd för eleven.
Ett fortsatt gott samarbete mellan Utbildningsförvaltningen och Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen är nödvändigt då tjänstepersoner på Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen utför trafiksäkerhetsbedömningar inför beslut
om skolskjuts och fysiska åtgärder för skolskjutstrafik.
Ärendet har förberetts genom möten mellan tjänstepersoner på respektive
kontor samt gemensam ordförandeberedning.
Ekonomiska konsekvenser
Budgeten för skolskjuts som idag finns hos samhällsbyggnadsnämnden flyttas
över till barn- och ungdomsnämnden samt till bildningsnämnden.
Utöver budgeten finns idag 25 procent av tjänst avsatt hos Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen för att arbeta med skolskjutsfrågor. Även dessa
25 procent ska flyttas över till barn- och ungdomsnämnden. Detta består av:
Ekonomihantering + ekonomiuppföljning: 20 procent
Ankomstregistrering och diarieföring: 5 procent
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska även fortsättningsvis avsätta tid
hos tjänstepersonerna som utför trafiksäkerhetsbedömningar och fysiska
åtgärder för skoltrafik.
Samråd
Samråd har skett med samhällsbyggnadsnämndens presidium, som tillstyrker
förslag till beslut.
Samråd har skett med ekonomichefen för Utbildningsförvaltningen som
tillstyrker förslaget till flytt av ramar.
Samråd har skett med ekonomichefen för Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen som tillstyrker förslaget till flytt av ramar.
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Samråd har skett med ekonomistaben på Kommunledningsförvaltningen som
inte har något att erinra mot förslaget till flytt av ramar.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information enligt § 19 gavs från avdelningen för förskola och
grundskola den 22 januari 2018.
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