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Beslutande

Björn Möller (M), ordförande
Azar Hedemalm (MP), 1:e vice ordförande
Nils Lackfors (S), 2:e vice ordförande
Filip Gollungberg (M)
Daniel Magnusson (M)
Gunnemar Olsson (FP)
Aida Tegeltija (FP)
Martina Gullbrandsson (KD)
Jonas Lindqvist (C)
Svante Karlsson (S)
Maria Jacobsson (S)
Lisbeth Eriksson (S)
Christer Olsson (SD)
Siv Ogeman (S), tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Bengt Andersson (C)
Daniel Bull (S)
Bo Nyberg (S)
Anders Bergius, planeringschef
Kerstin Chavez Andersson, ekonom
Staffan Sjölund, förvaltningschef
Irene Hillberg, nämndsekreterare

Justerandes sign
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§ 47

Fastställande av dagordning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Budget 2015 - Läsårskort
Dnr 2015/122.042
Beslut
1. Nuvarande princip för läsårskort upphävs
2. En modell införs med tilldelning av läsårskort som baseras på avstånd
mellan hemmet och skolan.
3. Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra en översyn av tidigare
skolskjutsbestämmelser/regler. Det reviderade skolskjutsbestämmelserna/reglerna
redovisas för fastställande på nämndens sammanträde i augusti 2015.
Reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande Socialdemokraterna
reserverar sig skriftligt. Redovisas sist i paragrafen.
Barnkonventionen
Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att
beslutet medför vissa försämringar för eleverna. Beslutet är i enlighet med
skollagens bestämmelser.
Sammanfattning
2010 beslutades att samtliga elever från förskoleklass till och med årskurs nio skulle
få läsårskort vid starten av läsåret 2011/2012. Denna förändring var en del av den
överenskommelse som Tjörns kommun upprättade med Västtrafik. Samtliga elever i
grundskolan har sedan dess fått läsårskort (oavsett avståndet till skolan). I
överenskommelsen mellan kommunen och Västtrafik finns inga skriftliga
förbindelser att förändringar av principen för tilldelning av läsårskort inte kan
förändras. För närvarande pågår en ny upphandling av skolskjutsar av Västtrafik.
Resultatet av denna upphandling är ännu inte offentligt. Dock bedömer
förvaltningen att kostnaden för skolskjutsar kommer att öka från läsårsstart
2016/2017 då det nya skolskjutsavtalet börjar gälla. Merkostnaden kan dock i
nuläget inte bedömas.
Beslutsunderlag
Skolskjutsbestämmelser, daterade 2007-09-06
Tjänsteutlåtande den 5 juni 2015

Ajournering
Ajournering begärs och mötet ajourneras 18.20 - 18.30 och 18.45-18.50
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Forts. § 48, budget 2015 – läsårskort

Förslag till beslut på sammanträdet
Azar Hedemalm (MP) yrkar att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med
tillägg att förvaltningen ges i uppdrag att genomföra en översyn av tidigare
skolskjutsbestämmelser/regler. Det reviderade skolskjutsbestämmelserna/reglerna
redovisas för fastställande på nämndens sammanträde i augusti 2015
Svante Karlsson (S) yrkar avslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och Azar Hedemalms förslag väljs.
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Azar Hedemalms (MP)förslag
Nej- röst för Svante Karlssons (S) förslag
Omröstningsresultat
8 Ja röster Björn Möller (M), Azar Hedemalm (MP), Filip Gollungberg (M),
Daniel
Magnusson (M), Gunnemar Olsson (FP), Aida Tegeltija (FP), Martina
Gullbrandsson (KD) och Jonas Lindqvist (C)
6 Nej röster Nils Lackfors (S), Svante Karlsson (S), Maria Jacobsson (S), Lisbeth
Eriksson (S), Siv Ogeman (S) och Christer Olsson (SD).
Azar Hedemalms (MP) förslag väljs
Beslutet skickas till
Skolskjutshandläggaren
Kommunstyrelsen
Skriftlig reservation
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande Socialdemokraterna
reserverar sig enligt följande:
”Socialdemokraterna reserverar sig mot majoritetens beslut att slopa skolkorten och
återgå till det föråldrade systemet med behovsprövade skolkort för de som bor
tillräckligt nära skolan. Skälet till besparingen är att majoritetens försök till att få en
underfinansierad budget för skolan att gå ihop. För få ordning på budget och styrning
krävs ett betydligt större ansvartagande för budgetramen i relation till verksamhetens
omfattning innan man fattar beslut om ramens storlek. Det är för verksamheten inte
hållbart att nämnden återkommande under pågående verksamhetsår tvingas till att
fatta beslut om icke planerade besparingar under tidspress och bristfälligt
beslutsunderlag.
Det är dessutom ett stort svek av majoritetspartier att före valet deklarera att man
lovar att arbeta för att utöka möjligheterna till använda skolkortet på kvällar/helger
samt till grannkommunerna - för att nio månader sedan slopa de fria skolkorten helt.
Socialdemokraterna motsätter sig denna besparing då den kommer att drabba de barn
och unga som mest behöver kunna ta sig till fritidsaktiviteter och anhöriga utanför
skoltiden. Vars föräldrar pga av arbete inte kan skjutsa sina barn i bil eller ha råd att
Justerandes sign
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finansiera bussresor till sina barn. Det borde ligga i kommunens intresse att
underlätta deltagande i fritidsaktiviteter och skola in unga att åka kollektivtrafik –
också för miljöns skull.
Beslutsunderlagen hur många elever och vilken omfattning skolkorten idag nyttjas är
också bristfällig. Underlagen ger inte svar på hur många elever som drabbas negativt
och som använder kortet på fritiden. Barnkonventionens checklista att fatta beslut
när man vet konsekvenserna och att efterhöra elevernas syn har inte genomförts.
Respektive rektor får också återigen inom respektive skolas budget finansiera
elevernas resor inom kommunen för studieresor och dylikt, så nettobesparingen blir
mindre än de aviserade 1,6 miljonerna för 2015. Förvaltningen får nu också återigen
problem med att handlägga behovsprövningen av skolkorten med tillhörande
gränsdragningsproblematik. Även dessa kostnader får dras av nettobesparingen.
För att få fler barnfamiljer att flytta till Tjörn så kan vi ju inte ha en politik att
minska möjligheterna för unga att deltaga i fritidsaktiviteter. Detta rimmar dåligt
med de relativt kostsamma kampanjer som görs för att få fler barnfamiljer att vilja
bosätt sig på ön.
Resenärerna, dvs underlaget för busslinjer inom, och till och från kommunen, blir
också färre vilket kan resultera i indragna turer, helt slopade linjer och försämrad
samhällsservice.”
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