Protokollsutdrag

1 (5)

Bildningsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2019-06-12

BIN 2019/1115

Plats och tid

Serviceförvaltningen, Dunkerska salen kl. 17.00–20.00

Beslutande

Lars Mikkelä (M), Ordförande
Maxine Jönsson (M)
Ann Lundström (KD), 1:e vice ordförande
Mathias Andersson (SD), 2:e vice ordförande
Ylva Ekstrand (L)
Cecilia Dahl-Andersson (S)

Tjänstgörande ersättare

Carl Hall Karlström (MP), ersätter Torbjörn Karlsson (S).

Ersättare

Mona Persson Palotai (M)
Mikael Rinholt (KD)
Christer Leo (SD)
Bo Roxenvret (SD)
Joakim Wollin (S), §§ 111-136
Maj-Lis Fredriksson (C), §§ 110-136
Tom Magnusson (SÖS)

Övriga

Ester Alavei, Förvaltningschef
Nina Dakwar, Nämnd- och utredningssekreterare
Calle Karlsson, Stabschef
Ulrika Gyllenberg, Verksamhetscontroller , §§ 109-115
Ulrica Falck, Utbildningschef , §§ 109-111
Lindha Makne, Kvalitets- och myndighetschef
Jonatan Folke, Utvecklingschef, §§ 109-130
Emma Rydgren, Myndighetshandläggare, §§ 109-111
Ronnie Johansson, Facklig representant, Lärarnas Riksförbund, §§ 109115

Justeringens plats och tid

Bildningsförvaltningens kontor den 18 juni 2019

Paragrafer

109-136

Sekreterare
Nina Dakwar
Ordförande
Lars Mikkelä (M)

Justerare

Ann Lundström (KD)

Ylva Ekstrand (L)
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Bildningsnämnden

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-19

Datum då anslaget tas ned

2019-07-11

Förvaringsplats

Bildningsförvaltningen, Johan Kocksgatan 4

Underskrift
Nina Dakwar

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 127 Uppdrag skolbusstransporter
Dnr BIN 2019/2210

Ärendebeskrivning
I samband med budgetarbetet inför 2020 har investeringsbehov kopplat till
kommunens skolbussverksamhet aktualiserats. Behov föreligger, såväl på kort sikt
som längre sikt, att investera i och löpande byta ut gamla fordon.
Det politiska styret har signalerat att kommunen inte bör investera i nya skolbussar
utan att bildningsförvaltningen istället bör undersöka möjligheterna att köpa in
skolbusstransporter från privata utförare.
Eftersom behovet att byta ut fordon är nära förestående är det angeläget att frågan
om huruvida skolbusstransporter fortsatt ska utföras i egen regi eller köpas in blir
besvarad. Bildningsförvaltningen begär mot den bakgrunden att bildningsnämnden
ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda vad det skulle innebära att lägga ut
skolbusstransporterna i privat regi samt återkomma till bildningsnämnden under
hösten 2019.
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta
att uppdra åt förvaltningschefen att utreda vad det skulle innebära att lägga ut
skolbusstransporter i privat regi,
att förvaltningen ska återkomma till bildningsnämnden under hösten 2019, samt
att skicka beslutet till kommunstyrelsen för kännedom.

Beredning
I bildningsnämndens presidiums beredning av ärendet (protokoll BIN presidiet
2019-05-27 §85) enades presidiet om att ställa sig bakom ordförande Lars
Mikkeläs (M) förslag till beslut att presidiet föreslår bildningsnämnden besluta
att (1) uppdra åt förvaltningschefen att utreda vad det skulle innebära att (a) lägga
ut skolbusstransporter i privat regi, att (b) behålla skolbusstransporter i egen regi
och att (c) lägga ut del av skolbusstransporter i privat regi och behålla resterande
del i egen regi,
att (2) förvaltningen ska återkomma till bildningsnämnden under hösten 2019, samt
att (3) skicka beslutet till kommunstyrelsen för kännedom.

Yrkande
Ylva Ekstrand (L), med instämmande av Cecilia Dahl-Andersson (S) och Carl Hall
Karlström (MP), yrkar avslag på föreliggande förslag till beslut.
2:e vice ordförande Mathias Andersson (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag
till beslut.
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Beslutsgång
Ordföranden finner att två förslag till beslut föreligger. Ordföranden ställer
presidiets förslag till beslut mot Ylva Ekstrands (L) m.fl. avslagsyrkande under
proposition och finner att bildningsnämnden beslutar att bifalla presidiets förslag
till beslut. Omröstning begärs.
Bildningsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till presidiets förslag till beslut.
Nej-röst för bifall till Ylva Ekstrands (L) m.fl. avslagsyrkande.

Omröstning
Med 4 ja-röster för bifall till presidiets förslag till beslut och 3 nej-röster för bifall
till Ylva Ekstrands (L) m.fl. avslagsyrkande beslutar bildningsnämnden att bifalla
presidiets förslag till beslut.
Ja-röster av ordförande Lars Mikkelä (M), Maxine Jönsson (M), 1:e vice
ordförande Ann Lundström (KD) och 2:e vice ordförande Mathias
Andersson (SD). Nej-röster av Ylva Ekstrand (L), Cecilia Dahl-Andersson
(S) och Carl Hall Karlström (MP).

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att (1) uppdra åt förvaltningschefen att utreda vad det skulle innebära att (a) lägga
ut skolbusstransporter i privat regi, att (b) behålla skolbusstransporter i egen regi
och att (c) lägga ut del av skolbusstransporter i privat regi och behålla resterande
del i egen regi,
att (2) förvaltningen ska återkomma till bildningsnämnden under hösten 2019, samt
att (3) skicka beslutet till kommunstyrelsen för kännedom.

Reservation
Ylva Ekstrand (L) anmäler skriftlig reservation. Se stycke 1 nedan.
Cecilia Dahl-Andersson (S) anmäler en skriftlig reservation. Se stycke 2 nedan.
1 Reservation av Ylva Ekstrand (L)
”Liberalerna i Trelleborg reserverar sig mot beslutet att uppdra åt
förvaltningschefen att utreda skolbusstransporterna. Dessa har redan utretts två
gånger under min tid som skolpolitiker. Båda gångerna förkastades tankarna på
att lägga ut verksamheten på entreprenad. Värdet av de egna busschaufförernas
insatser kan inte underskattas och har ingen prislapp. Att enbart mäta kostnaden
för bussar ger inte hela bilden av den nuvarande skolbussverksamheten. Någon ny
utredning behövs inte.
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Trelleborg den 12 juni 2019
För Liberalerna i Bildningsnämnden
Ylva Ekstrand, ledamot”
2 Reservation av Cecilia Dahl-Andersson (S)
”Vi i socialdemokraterna reserverar oss mot beslutet under punkten ’uppdrag
skolbusstransporter’
Vi menar att frågan redan är utredd då det tidigare har gjort två separata
utredningar i samma fråga.
Cilla Dahl Andersson (S)
Joakim Wollin (S)”

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

