Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2020-12-08

§ 328 Likvärdig rätt till skolskjuts, svar på motion (MP)
Dnr KS 2019-71
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-24, § 275 att bordlägga ärendet.
Birgitta Rydhagen (MP) och Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP) föreslår i en
motion daterad 2019-01-22:




Alla grundskoleelever som är berättigade till skolskjuts utifrån
kommunens reglemente enligt bedömning av avstånd och väg
ska erbjudas skolskjuts, oavsett om de aktivt valt en annan skola
än sin skolskjutsskola.
Gymnasieelever inom kommunen i största möjliga mån erbjuds
resa med kommunens skolskjutsar ifall det saknas
kollektivtrafik där de bor.

Elever i grundskolan som har gjort ett aktivt val av en annan skola än sin
skolskjutsskola, den skola som kommunen skulle ha placerat eleven vid utifrån
folkbokföringsadress, och som uppfyller avståndskriterierna som beslutats av
barn- och ungdomsnämnden, har rätt till busskort alternativt ersättning för
självskjuts, eller att ansöka om att åka med den upphandlade skolbussen i mån
av plats.
Elever i gymnasiet erbjuds busskort om avståndskriterierna uppfylls (6 km),
men kan även välja att istället få ersättningen utbetald i pengar, om
kollektivtrafik saknas där de är folkbokförda, samt att ansöka om att åka med
den upphandlade skolbussen i mån av plats.
Att ge alla elever som uppfyller avståndskriterierna rätt till upphandlad
skolskjuts, i de fall möjligheten att åka kollektivt saknas, skulle innebära stora
ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för kommunen.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut är att
motionen avslås med hänvisning till de ekonomiska och organisatoriska
konsekvenserna.
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2020-02-13, § 10
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till svar tillstyrks.
Bildningsnämndens beslut 2020-06-17, § 81

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till svar tillstyrks.
Kommunstyrelsens beslut 2020-08-18, § 216
1. Bildningsnämndens och barn- och ungdomsnämndens förslag till svar
tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 2020-12-08
1. Motionen avslås med hänvisning till de ekonomiska och organisatoriska
konsekvenserna.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-11-24, § 275
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-08-18, § 216
Protokollsutdrag bildningsnämnden 2020-06-17, § 81
Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämnden 2020-02-13, § 10
Tjänsteskrivelse – Likvärdig rätt till skolskjuts, svar på motion (MP), 2020-0205
Motionen
Yrkanden
Lars Vikinge (C) yrkar att ärendet ska bordläggas till kommunfullmäktiges
sammanträde 2021-01-26.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Lars Vikinges (C) yrkande att ärendet ska
bordläggas mot att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska bordläggas.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-01-26.
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
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