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Kommunfullmäktige
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2019-12-16

KS 2019/585

Plats och tid

Parken kl. 09.00–18.00

Beslutande

Helmuth Petersén (SD)
Torbjörn Karlsson (S)
Mikael Rubin (M)
Anna Nordstrandh (S)
Lars Mikkelä (M)
Anders Ahvander (SÖS)
Per Klarberg (SD), 2:e vice ordförande, T.o.m. kl. 17.30
Marianne Ohrlander (M)
Ola Olsson (C)
Erik Lundström (KD)
Henrik Silfverstolpe (L)
Mathias Andersson (SD)
Veronica Larsson (S)
Emil Samnegård (MP)
Jan Isaksson (M), Fr.o.m. § 265
Ken Karlsson (SD)
Göran Gärtner (M), Fr.o.m. § 266
Bengt Andersson (SD)
Christer Dahlberg (SÖS)
Marianne Pettersson (S)
Håkan Sjöberg (M), Ordförande
Wictor Olsson (SD)
Catharina Blixen-Finecke (M)
Fredrik Karlsson (SD)
Hans Norén (KD), 1:e vice ordförande
Birgitta Lanér Sjöström (S)
Inger Persson (L)
Fredrik Trulsson (SD)
Gunnar Hedin (M)
Ismet Dedic (S)
Ann-Marie Flink (SÖS)
Eric Samuelsson (M)
Maria Wilhelms (MP)
Eva Höckert (S)
Bo Jönsson (SD)
Fredrik Schlyter (M)
Lennart Höckert (S)
Ulf Carlsten (SD)
Roger Persson (M)
Thomas Malmqvist (SD)
Mariann Sjöström (C)
Christian Ottergren (SÖS)
Karin Jönsson (KD)
Mårten Bönnemark (M), Fr.o.m. § 266

Tjänstgörande ersättare

Håkan Lerstorp (SD), Ersätter Anita Persson (SD)
Magnus Isgren (SD), Ersätter Mats Andersson (SD)
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Cecilia Dahl-Andersson (S), Ersätter Sven Lindkvist (S)
Paul Lövdahl (S), Ersätter Johnny Nilsson (M)
Lizian Kyreus (S), Ersätter Andreas Persson (S)
Hans Björklund (S), Ersätter Layal Chidiac (S)
Ann Kajson Carlqvist (M), Ersätter Jan Isaksson (M) t.o.m. § 264
Britta Brinck-Nehlin (M), Ersätter Göran Gärtner (M) t.o.m. § 265
Tim Lundgren (M), Ersätter Mårten Bönnemark (M) t.o.m. § 265
Mette Finnfors (C), Ersätter Patrik Holmberg (C)
Ersättare

Anna Holst (SD), Ersätter Per Klarberg (SD) fr.o.m. kl. 17.30
Andrzej Krugly (SD)
Eva Karlsson (SD)
Anitha Lata (S)
Linda Hägg (M)
Per Jönsson (M)
Tom Magnusson (SÖS)
Thomas Nilsson (KD)
Estrid Nimåker (KD)
Jonas Ralving (L)
Tomas Tigerschiöld (MP)

Övriga

Daniel Vagland, Kommunjurist
Fredrik Geijer, Kommundirektör

Justeringens plats och tid

Rådhuset

Paragrafer

261-294

Sekreterare
Daniel Vagland
Ordförande
Håkan Sjöberg (M)

Justerare

Justerares signaturer

Per Klarberg (SD)

Hans Norén (KD)

Utdragsbestyrkan
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ANSLAG/BEVIS

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

Kommunfullmäktige

Datum då anslaget sätts upp

2019-12-27

Datum då anslaget tas ned

2020-01-16

Förvaringsplats
Underskrift
Daniel Vagland

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 268 Skolbussverksamheten
Dnr KS 2019/752

Ärendebeskrivning
Bildningsnämnden beslutade 2019-06-12 att 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
förvaltningen ska återkomma till bildningsnämnden under hösten 2019, samt att
skicka beslutet till kommunstyrelsen för kännedom.
Kommunstyrelsens ordförande har gett kommundirektören i uppdrag att utreda om
skolbussverksamheten ska drivas i egen regi eller läggas ut på entreprenad samt
vilka skolbusstransporter som kan utföras i linjetrafik.
Bildningsnämnden beslutade 2019-10-16
att överlämna ärendet om utredning av skolbusstransporter
till kommunfullmäktige för behandling och avgörande,
att en upphandling av skolbusstransporter, utifrån ett eventuellt beslut att lägga ut
skolbusstransporter på privat utförare, bör innehålla krav på
verksamhetsövergång,
att en upphandling av skolbusstransporter, utifrån ett eventuellt beslut att lägga ut
skolbusstransporter på privat utförare, bör innehålla krav på kontinuitet när det
gäller skolbusschaufförer i relation till de elever som åker skolbuss till och från
skolan, samt
att skicka beslutet tillsammans med föreliggande utredning samt tjänsteskrivelse i
ärendet till kommunstyrelsen.

Beredning
Kommunledningsförvaltningen har arbetat fram en gemensam utredning för
bildningsnämnden och kommunstyrelsen.
Den sammantagna bedömningen är att det finns en besparingspotential för
upphandling av skolbussverksamhet på drygt 2 miljoner kronor per år.
Slutsatsen är att Trelleborgs kommun bör överväga att upphandla
skolbussverksamheten.
Utredningen föreslår även att:
I första hand bör skolskjuts ske med linjetrafik, bildningsnämnden behöver ändra
prioritering av skolskjuts till linjetrafik, skolbussar och taxi.
Möjligheten bör utredas om att ersätta ytterligare resor med linjetrafik respektive
att lägga all skolskjuts som linjetrafik.

Justerares signaturer
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Vid upphandling av bussar ska dessa drivas fossilbränslefritt. Vätgasdrivna bussar
bör övervägas.
Tillgänglighetsanpassade skolbussar och hållplatser bör övervägas.
I tjänsteskrivelse inför bildningsnämndens beslut kompletterades ärendet med
information om att det vid de kommunövergripande särskilda
undervisningsgrupperna i Gylle och Gislöv, finns totalt tre stycken minibussar som
används för att transportera elever mellan hem och skola morgon och eftermiddag
samt till och från andra skolor för undervisning i praktisk estetiska ämnen. Totalt
beräknar man att dessa kostar cirka 700 000 kronor per år.
Utredning samt bildningsnämndens beslut och tjänsteskrivelse bifogas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-11-13 att avslå alla förvaltningens
förslag till att-satser (se tjänsteskrivelse) utom den sista.

Yrkande
Lars Mikkelä (M) yrkar att kommunfullmäktige ger bildningsnämnden i uppdrag
att upphandla skolbusstransporter med tillägg enligt bildningsnämndens beslut
2019-10-16 angående verksamhetsövergång och krav på kontinuitet.
Henrik Silfverstolpe (L) framställer tilläggsyrkande 1. Att skolbussverksamheten
framgent ska bedrivas i kommunal regi samt 2. 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.
Emil Samnegård (MP), med instämmande av Cecilia Dahl-Andersson (S), yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag, avslag till Lars Mikkelä (M) förslag samt
bifall till Henrik Silfverstolpe (L) förslag.
Mathias Andersson (SD) yrkar bifall till Henrik Silfverstolpe (L) förslag.
Erik Lundström, med instämmande av Christer Dahlberg (SÖS) och Mariann
Sjöström (C), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och bifall till Henrik
Silfverstolpe (L) förslag.

Beslutsgång
Ordförande Håkan Sjöberg (M) redogör för förslagen och konstaterar att det dels
föreligger kommunstyrelsens förslag, dels Henrik Silfverstolpe (L) tilläggsyrkande
samt Lars Mikkelä (M) förslag.
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag och Henrik Silfverstolpe (L)
tilläggsyrkande under proposition mot Lars Mikkelä (M) förslag och förklarar sig
finna att kommunfullmäktige beslutat enligt Lars Mikkelä (M) förslag.
Votering begärs.
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Omröstning
Voteringsproposition
”Den som bifaller Lars Mikkelä (M) förslag röstar Ja, den som bifaller
kommunstyrelsens förslag och Henrik Silfverstolpe (L) tilläggsyrkande röstar Nej.”
I voteringen avges 12 ja-röster och 39 nej-röster.
Voteringslista nr. 7, se bilaga.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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.

Reservation
Moderaterna anmäler reservation.

Skickas till
Bildningsnämnden

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

