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Barn- och utbildningsnämnden

2016-12-21
Dnr BUN/2016:93/53

Bun § 116
Medborgarförslag om busskort till alla ungdomar i kommunen
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut
i kommunfullmäktige
1.

Avslå medborgarförslaget.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Ge förvaltningschefen i uppdrag att uppdatera skolskjutsreglementet
så att undantaget i paragraf 32 även gäller elever i fristående skolor i
annan kommun.

Ärendebeskrivning
I ett medborgarförslag, från Alma Eriksson, till kommunfullmäktige
föreslås att alla ungdomar i kommunen som bor inom ett visst avstånd från
den närmaste skolan ska få busskort oavsett om skolan är en kommunal
skola eller friskola.
Rätten till skolskjuts för elever i grundskolan regleras i skollagen kap 10
32 § och 40 §. Paragraf 32 reglerar rätten till skolskjuts för elever som går
i grundskola med offentlig huvudman. Paragraf 40 reglerar rätten till
skolskjuts för elever som går i en fristående grundskola.
Kommunen beslutar med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden,
elevens funktionsnedsättning vad som gäller för att erhålla skolskjuts.
Kommunfullmäktige har 2011 antaget ett skolskjutsreglemente för
grundskola och särskola i Gagnefs kommun. Där framgår det från vilka
folkbokföringsområden som man är berättigad till kostnadsfri skolskjuts.
Fördjupad redogörelse av ärendet
Utifrån kommunens regler och lagstiftningen är alla elever oavsett man går i
grundskola med offentlig huvudman eller fristående huvudman berättigad
till skolskjuts om skolan är belägen i Gagnefs kommun. Där finns det ingen
skillnad mellan att gå i en kommunal skola eller en fristående skola.
Att det skiljer sig åt när det gäller skolor med offentlig huvudman eller för
fristående huvudman vars skola ligger i annan kommun beror på att
skollagen gör ett undantag i paragraf 32. Detta undantag gäller inte för
elever i fristående skolor i annan kommun.
forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

2

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

Sida

2016-12-21

3

Bun § 116 forts.
Undantaget gör att elever som går i kommunal skola i annan kommun än
hemkommunen kan medges skolskjuts, om detta inte medför några
ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för hemkommunen. Allt
under förutsättning att man har rätt till skolskjuts i hemkommunen.
Detta har prövats rättsligt av förvaltningsrätt och kammarrätt. I denna fråga
följer Gagnefs kommun gällande lagstiftning och de utslag som kommit från
förvaltningsrätterna. Kommunen har således ingen laglig skyldighet att ge
skolskjuts till elever som går i fristående skola i annan kommun. Några
utökade kostnader för skolskjuts finns det inget utrymme för i barn- och
utbildningsnämndens budget.
Höstterminen 2016 är det 14 elever som går i fristående grundskola i annan
kommun. Av dessa är det sex elever som skulle ha rätt till skolskjuts om
man tillämpar samma regelverk som gäller för elever som går i kommunal
skola i annan kommun. Det är tio elever som går i kommunal skola i annan
kommun. Fyra av dem har rätt till skolskjuts utifrån gällande lagstiftning.
Då detta är föränderligt över tid är det svårt att göra en exakt beräkning av
kostnader. Den årliga skolskjutskostnaden för en elev är cirka 8000 kronor.
Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan J. Eriksson (M): Bifall till medborgarförslaget samt tilläggsförslag
om att uppdatera skolskjutsreglementet så att undantaget i paragraf 32 även
gäller elever i fristående skolor i annan kommun, bilaga 1.
Beslutsgång
Ordföranden ställer liggande förslag mot Stefan J. Eriksson (M) förslag
och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller liggande förslag.
Omröstning begärs.
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Den som röstar ja bifaller Stefan J. Eriksson (M) förslag.
Den som röstar nej bifaller liggande förslag.
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Bun § 116 forts.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med två ja-röster, fyra nej-röst, en avstår.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt liggande förslag.
Ledamot

Anne-Christine Carlsson
Pelle Källs
Maria Alfredsson
Kerstin Stenquist
Birgitta Ihlis
Anders Bengtsson
Svante Hanses

N

S
KOSA
MP
C
M
KD
KOSA

X
X
–
–
–
X
X

Tjänstgörande ersättare

Eva-Lotta Törnblom (S)
Kristina Bolinder (C)
Stefan J. Eriksson (M)

Omröstningar
Ja
Nej
Avstår

X
X
X
X
X
X

Summa:

2

X
4

1

Reservation
Mot beslut reserverar sig Stefan J. Eriksson (M) till förmån för eget förslag,
bilaga 2.
Beslutsgång – tilläggsförslag
Ordföranden ställer Stefan J. Eriksson (M) förslag mot avslag och finner att
barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Stefan J. Eriksson (M) förslag.
Särskilt yttrande
Stefan J. Eriksson (M) lämnar ett skriftligt särskilt yttrande, bilaga 3.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-11-09, två sidor.
Protokollsutdrag inklusive bilaga, Ks 161018 § 142, dnr KS/2015:296/53.
Protokollsutdrag, Bun 160914 § 72.
Protokollsutdrag inklusive bilaga, Kf 160616 § 97, dnr KS/2015:296/53.
Protokollsutdrag, Kf 150611 § 105, dnr KS/2015:296/53.
Medborgarförslag, 2015-05-29, en sida.
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
__________

Förvaltningen
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Bun § 117
Detaljbudget 2017 barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Godkänna detaljbudget 2017 för barn- och utbildningsnämnden.

Deltar ej i beslut
Kristina Bolinder (C) deltar ej i beslut.
Ärendebeskrivning
Nämndens budgetförslag utgår från kommunfullmäktiges beslut Verksamhet
och budget 2017-2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-12-19, en sida.
Detaljbudget 2017 barn- och utbildningsnämnden, tre sidor.
Protokollsutdrag, Kf 161110 § 202, dnr KS/2016:63/04.
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen, rapport + handling
Barn- och utbildningsförvaltningen + handling
Ekonomiavdelningen + handling
Ekonom, K.M. + handling
__________

Förvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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