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Kommunfullmäktige

Motion av Stefan Hanna och Anne Lennartsson (båda C) om
omvända skolskjutsar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet
Ärendet
Stefan Hanna och Anne Lennartsson, båda (C), föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april, att kommunstyrelsen uppdrar till utbildningsförvaltningen att ta fram ett kostnadsunderlag till omvända skolskjutsar.
Motionen återges som bilaga 1.
Reservationer
Stefan Hanna (C) reserverar sig till förmån för bifall till motionen.
I avgörandet deltagande
Marlene Burwick (S), Maria Gardfjell (MP), Fredrik Ahlstedt (M), Erik Pelling (S) Caroline
Hoffstedt (S), Ulrik Wärnsberg (S), Rikard Sparby (M), Stefan Hanna (C), Simon Alm (SD),
Gustaf Lantz (S), Hanna Mörck (V), Linda Eskilsson (MP), Mats Gyllander (M),
Anna Manell (L), Carolina Bringborn Anadol (M)
Uppsala 8 februari 2017
Marlene Burwick/Ingela Persson
Nämndbehandling
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 30 november föreslagit att motionen besvaras
med föredragningen i ärendet. Förvaltningens föredragning sammanfaller med föredragningen
nedan. Gentemot beslutet har (C)-ledamoten avgivit reservation till förmån för bifall till
motionen. Protokollsutdrag återges som bilaga 2.
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Föredragning
Placeringen av elever vid olika skolor utgår så långt möjligt ifrån det önskemål vårdnadshavare uttrycker vid skolvalet.
Elever i Uppsala kommun som går i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola erbjuds
kostnadsfri resa med befintlig linjetrafik (busskort) till vald skola om vissa avståndsvillkor är
uppfyllda. Den kostnadsfria resan kan också göras med befintliga skollinjer, det vill säga
busstransporter som sker huvudsakligen för skolans behov. Detta gäller även för de elever
som väljer och får placering på en annan skola än den som ligger i närområdet.

Skolskjuts anordnas mellan hemmet och skolan för elever i:
- förskoleklass om skolvägen överstiger 2 km
- årskurserna 1 - 3 om skolvägen överstiger 2 km
- årskurserna 4 - 9 om skolvägen överstiger 4 km
Om en elev valt en annan förskoleklass, grundskola eller grundsärskola än den där eleven
annars skulle ha placerats, är eleven berättigad till skolskjuts till den valda skolan om eleven
uppfyller villkoren för avstånd som anges ovan.
Det finns alltså redan idag möjligheter att inom ramen för befintlig kollektivtrafik få
skolskjuts till en skola utanför centralorten. Omvända skolskjutsar är därför något som redan
förekommer.
Då det anges i motionen att det finns många nyanlända elever som väntar på skolplats bör
sägas att så är inte fallet vid skolstarten hösten 2016. De elever som har rätt till skolgång har
fått en skolplacering i grundskolan respektive gymnasieskolan.
I motionen anges att omvända skjutsar skulle kunna bidra till en mer blandad elevsammansättning som skulle gynna elever med stödbehov. För att en sådan effekt ska uppnås behöver
de omvända skjutsarna riktas specifikt till vissa elevgrupper. En sådan åtgärd är svår att
förena med den grundläggande regeln att vårdnadshavarens önskemål ska vara den främsta
utgångspunkten vid skolplacering.
Erfarenheterna från de senaste årens skolval visar att finns ett klart större önskemål om
skolplats i centralorten än i de omgivande mindre orterna. Detta gäller även för skolor där det
finns kollektivtrafik som möjliggör skolskjuts från centralorten. Skolskjutstrafiken följs upp
kontinuerligt och anpassningar görs om sökmönster ändras. Utgångspunkten för planering av
skolskjutsar är att möta elevernas behov. Ett värnande av landsbygdsskolor måste göras på
annat sätt.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut.

