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Bildningsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2020-04-15

BIN 2019/4229

Plats och tid

Parken kultur- och konferenscenter, Rotundasalen, Norregatan 46-48
kl. 17.23–18.35

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), (Deltagit på distans)
Cecilia Dahl-Andersson (S), avstår från att delta i beslut §50
Torbjörn Karlsson (S), avstår från att delta i beslut §50

Ersättare

Maj-Lis Fredriksson (C)
Carl Hall Karlström (MP), §§ 47-57, 59-66

Övriga

Ester Alavei, Förvaltningschef
Nina Dakwar, Nämnd- och utredningssekreterare
Calle Karlsson, Stabschef
Sofia Henderup Larsson, Utbildningschef grundskola, §§ 47-51
Johanna Hallberg, Fritidspedagog , §§ 47-49
Peter Johnsson, IT-tekniker, IT-avdelningen, (närvarar för teknisk support
för ljud- och bildöverföring i realtid)
Oliver Lazarevski, Filmproducent/pedagog, Kultur- och
fritidsförvaltningen, (närvarar för teknisk support för ljud- och
bildöverföring i realtid)
Nämnden sammanträder med ledamoten Ylva Ekstrand (L) närvarande på
distans, för att tillmötesgå Ylva Ekstrands önskemål.
Sammanträdet har, i enlighet med § 11 i Arbetsordning för
bildningsnämnden, genomförts så att deltagaren på distans, Ylva Ekstrand
(L), och övriga närvarande deltagare genom ljud- och bildöverföring i
realtid och på lika villkor kunnat se och höra varandra.

Justeringens plats och tid

Bildningsförvaltningens förvaltningskontor 2020-04-22

Paragrafer

47-66

Sekreterare
Nina Dakwar
Ordförande
Lars Mikkelä (M)

Justerare

Mathias Andersson (SD)

Torbjörn Karlsson (S)
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ANSLAG/BEVIS

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

Bildningsnämnden

Datum då anslaget sätts upp

2020-04-24

Datum då anslaget tas ned

2020-05-18

Förvaringsplats

Bildningsförvaltningen, Henry Dunkers gata 1

Underskrift
Nina Dakwar

Justerares signaturer
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§ 57 Utbytesplan för skolbussar
Dnr BIN 2020/53

Ärendebeskrivning
Vid sammanträde den 16 december 2019 (KF 2019-12-16, § 268) beslutade
kommunfullmäktige
att uppdra åt bildningsnämnden att se över tillgänglighetsanpassning av
skolbussar och busshållplatser för skolbusstrafiken,
att skolbussverksamheten framgent ska bedrivas i kommunal regi, samt
att bildningsnämnden får i uppdrag att återkomma, senast i mars 2020 till
fullmäktige, med ett ärende om hur samtliga bussar kan bytas ut. Ärendet ska
förutom anskaffning också belysa möjlighet till leasing eller hyra av bussar. Nya
bussar ska minst leva upp till kraven enligt Euro 6.
Kommunstyrelsen har därefter beviljat bildningsnämndens begäran om anstånd, att
återkomma till kommunfullmäktige med ett ärende avseende utbytesplan för
skolbussar senast den 23 april 2020.

Yrkande
2:e vice ordförande Mathias Andersson (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag
till beslut i samtliga sju att-satser.
1:e vice ordförande Ann Lundström (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag till
beslut i samtliga sju att-satser.
Ordförande Lars Mikkelä och Maxine Jönsson (båda M) yrkar bifall till
föreliggande förslags att-satser 1, 2 och 6, med två tillägg
att föreslå bildningsnämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att
kommunen ska hyra skolbussar, samt att bildningsnämndens beslutar att uppdra
åt bildningsförvaltningen att äska medel för den merkostnad som det innebär att
hyra skolbussar, i det förslag till budget för 2021-2023 som bildningsnämnden ska
besluta om i juni 2020.
Ordförande Lars Mikkelä och Maxine Jönsson (båda M) yrkar därmed avslag
på föreliggande förslags att-satser 3, 4, 5 och 7.
Bildningsnämnden ajourneras för överläggningar kl. 17.56 - 18.01.
Ylva Ekstrand (L) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut i samtliga sju attsatser.
Cecilia Dahl Andersson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut
i samtliga sju att-satser.
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Beslutsgång
Ordföranden finner att två förslag till beslut föreligger. Ordföranden ställer 2:e vice
ordförande Mathias Anderssons (SD) m.fl. bifallsyrkande till föreliggande
förslag till beslut i samtliga sju att-satser mot ordförande Lars Mikkeläs och
Maxine Jönssons (båda M) bifallsyrkande av att-satser 1,2 och 6, med två
tilläggsyrkanden, under proposition, och finner att bildningsnämnden beslutar att
bifalla ordförande Lars Mikkeläs och Maxine Jönssons (båda M) bifallsyrkande av
att-satser 1,2 och 6 med två tilläggsyrkanden. Omröstning begärs.
Bildningsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till ordförande Lars Mikkeläs och Maxine Jönssons (båda M)
bifallsyrkande av att-satser 1,2 och 6 med två tilläggsyrkanden
Nej-röst för bifall till 2:e vice ordförande Mathias Anderssons (SD)
m.fl. bifallsyrkande till föreliggande förslag till beslut i samtliga sju att-satser

Omröstning
Med 2 ja-röster för bifall till ordförande Lars Mikkeläs och Maxine Jönssons (båda
M) bifallsyrkande av att-satser 1,2 och 6, med två tilläggsyrkanden, och 5 nejröster för bifall till 2:e vice ordförande Mathias Anderssons (SD)
m.fl. bifallsyrkande till föreliggande förslag till beslut i samtliga sju att-satser,
beslutar bildningsnämnden att bifalla föreliggande förslags samtliga sju att-satser.
Ja-röster av ordförande Lars Mikkelä (M) och Maxine Jönsson (M). Nej-röster
av 1:e vice ordförande Ann Lundström (KD), 2:e vice ordförande Mathias
Andersson (SD), Ylva Ekstrand (L), Cecilia Dahl Andersson (S) och Torbjörn
Karlsson (S).

Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att (1) bildningsnämnden godkänner den utredning avseende möjliga alternativ för
utbyte av kommunens skolbussar som redovisas i bildningsförvaltningens
tjänsteskrivelse,
att (2) skicka utredningen avseende möjliga alternativ för utbyte av kommunens
skolbussar samt övriga beslutsunderlag i ärendet till kommunstyrelsen,
att (3) föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunen även fortsatt ska äga sina
skolbussar,
att (4) föreslå kommunfullmäktige besluta att utbyte av skolbussar ska ske med en
buss per år med start år 2021,
att (5) föreslå kommunfullmäktige besluta att inköp av nya skolbussar ska
finansieras genom en utökning av bildningsnämndens årliga investeringsram,
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att (6) föreslå kommunfullmäktige besluta att bildningsnämnden årligen ska
kompenseras för merkostnader kopplat till utbytet av skolbussar i kommande års
budgetprocesser, samt
att (7) uppdra åt bildningsförvaltningen att ta med förslag på utökning av
bildningsnämndens investeringsram för inköp av nya skolbussar, samt äskande om
medel för den merkostnad som det innebär att byta ut skolbussar, i det förslag till
budget för 2021-2023 som bildningsnämnden ska besluta om i juni 2020.

Reservation
Ordförande Lars Mikkelä och Maxine Jönsson (båda M) reserverar sig muntligt
mot beslutet till förmån för egna förslag.

Protokollsanteckning
Maj-Lis Fredriksson (C), ej tjänstgörande ersättare, anmäler skriftlig
protokollsanteckning. Se stycke 1 nedan.
Carl Hall Karlström (MP), ej tjänstgörande ersättare, anmäler skriftlig
protokollsanteckning. Se stycke 2 nedan.
1 Protokollsanteckning Maj-Lis Fredriksson (C)
”Vi i Centern bifaller förvaltningen förslag till utbytes plan för skolbussar . Vi
anser att det är väsentligt att vi som kommun äger våra bussar och driver denna
verksamhet med våra egna busschafförer och egna bussar.
Maj-Lis Fredriksson Centern”

2 Protokollsanteckning Carl Hall Karlström (MP)
”Miljöpartiet ställer sig bakom förvaltningens förslag för utbytesplan av
skolbussar. Vi menar att skolbusstrafiken ska drivas i kommunal regi, och då är det
lämpligt att även äga fordonen. Följaktningsvis är vi eniga med den riktiga
oppositionen i frågan om skolbusstrafikens fortsatta drift.
Carl Hall Karlström, ersättare i bildningsnämnden för Miljöpartiet de Gröna”
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