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KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-04-10

§ 50

Motion av Jonas Segersam och Martin Wisell (båda KD) om skolskjuts i
Uppsala kommun
KSN-2017-1768
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservation
Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
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.
Yrkanden
Jonas Segersam (KD) och Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Jonas Segersam (KD) med fleras yrkande om bifall till
motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 20 februari 2019.
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden den 13 februari 2019 § 22.
Arbetsutskottets förslag den 26 mars 2019 § 83.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1 (1)

KOMMUNSTYRELSENS
ARBETSUTSKOTT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-03-26

§ 83

Motion av Jonas Segersam och Martin Wisell (båda KD) om skolskjuts i
Uppsala kommun
KSN-2017-1768
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservation
Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
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.
Yrkande
Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer föreliggande förslag mot Jonas Segersams (KD) yrkande om bifall till motionen
och finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 20 februari 2019.
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden den 13 februari 2019 § 22.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Handläggare

Datum

Forsell Tommy

2019-02-20

Diarienummer

KSN-2017-1768

Kommunfullmäktige

Motion av Jonas Segersam och Martin Wisell (båda KD) om
skolskjuts i Uppsala kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 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 1.
Beredning
Kommunledningskontoret har berett ärendet i samråd med utbildningsförvaltningen.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 13 februari 2019 och föreslagit att motionen
besvaras med föredragningen i ärendet. Föredragningen i nämnden sammanfaller med
föredragningen nedan.
I nämnden reserverade sig ledamoten för (KD) mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande,
att bifalla motionen. Ledamöterna för (V) lämnade ett särskilt yttrande. Protokollsutdrag
återges som bilaga 2.
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
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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.
Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Ingela Hagström
Utvecklingsdirektör
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Uppsala
KOMMUN

UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-02-13

§ 22

Motion av Jonas Segersam (KD) och Martin Wisell (KD) om
skolskjutsverksamheten i Uppsala kommun
UBN-2018-8661
Beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservationer
Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Särskilt yttrande
Hanna Victoria Mörck (V), Daniel Rogozinski (V) och Emma van Aller (V) lämnar följande särskilt
yttrande:
Vänsterpartiet har i förra regeringssamarbetet kämpat för att unga ska få ökad frihet
genom tillgång till busskort utan kostnad. Vi ser också att landsbygdens framtid hänger
på att det finns skolor i närheten av där barnen bor, och att de barn som inte har
tillgång till en skola i närområdet har goda praktiska möjligheter att ta sig dit.
Därutöver bör vi arbeta för att landsbygdens skolor, liksom alla kommunens skolor, ska
hålla en hög kvalité och vara attraktiva att välja.

Vänsterpartiet önskar en strategi för att inte bara passivt bevara skolor på
landsbygderna utan även utveckla och se det som en framtidsskola dit barn kan söka
sig oavsett om de bor i närområdet.
Sammanfattning
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.
Yrkanden
Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Jonas Segersam (KD) förslag och finner att
nämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Förvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 11 november 2018.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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U p liatilut

UTBILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-02-13

Utbildningsnämndens arbetsutskott har lämnat förslag till beslut utan eget ställningstagande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

