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Kommunfullmäktige 

Motion av Jonas Segersam och Martin Wisell (båda KD) om 
skolskjuts i Uppsala kommun 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 
 
Ärendet 
Jonas Segersam och Martin Wisell (båda KD) föreslår i motion väckt vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 att fullmäktige beslutar att: 

• En utredning görs tillsammans med Region Uppsala om en utveckling av 
kollektivtrafiken inom kommunens gränser som gör att tillgängligheten till de skolor 
som eleverna valt ökar samtidigt som kostnaderna optimeras, samt att 

• utredningen identifierar nya möjligheter för utveckling av anropsstyrd trafik inom 
kommunen och bidrar till att tillgängligheten ökat för alla invånare på landsbygden. 

 
Motionen återges i ärendets bilaga. 
 
Beredning 
Kommunledningskontoret har berett ärendet i samråd med utbildningsförvaltningen. I 
beredningen har barn- och jämställdhetsperspektivet beaktats. 
 
Föredragning 
Utbildningsnämnden gav 2017 utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över och föreslå 
ändringar i reglerna för skolskjuts. Syftet med uppdraget var att reglementet ska bli tydligare 
och bättre stämma överens med reglerna för skolplacering. I uppdraget ingick även att se över 
skolskjutsområdena så att de bättre överensstämmer med skolvalet. I samband med detta tog 
utbildningsförvaltningen också fram en rapport som redogör för 

• rätten till skolskjuts enligt skollagen och vad Uppsala kommun gör, 
• den totala skolskjutskostnaden, samt 
• kostnaden för de regelverk som utöver skollagen finns i Uppsala. 



Utbildningsförvaltningens utredning och förslag till ändringar resulterade i en revidering av 
kommunens skolskjutsreglemente som utbildningsnämnden antog den 25 oktober 2017 (se 
UBN-2017-4021). 
 
Utbildningsförvaltningen har således relativt nyligen genomfört en större utredning i frågan. 
Utbildningsnämnden konstaterar också att kommunen har en ständigt pågående dialog med 
Region Uppsalas kollektivtrafikförvaltning om skolskjutsverksamheten. Nämnden anser mot 
den bakgrunden att det inte finns behov av att genomföra en utredning tillsammans med 
Region Uppsala så som föreslås i motionen. 
 
När det gäller motionärernas förslag om anropsstyrd trafik, vilket är mer generellt och inte 
specifikt gäller elever, noterar utbildningsnämnden att Region Uppsala har remitterat ett 
förslag till regionbusstrategi. I förslaget finns en strategi som innebär att skolbusstrafik kan 
stärkas upp med fler linjelagda eller anropsstyrda turer för att bättre matcha övriga resenärer 
behov och övergå till att planeras som en landsbygdslinje. 
 
Med föredragningen ovan är motionen besvarad. 
  
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
 
 
Utbildningsförvaltningen 
 
 
 
Birgitta Pettersson 
Utbildningsdirektör 
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