
Protokoll 2017-09-25

Kultur- och bildningsnämnden
Tid Plats
17:00-18:00 Hidinge Skola  

Övriga
Maria Bäcklin (förvaltningschef)
Anna Alkman (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirekrör) §77
Anna Bilock (Ekonomichef) §77
Sandra Magnusson (Ekonom) §77
Jan-Åke Stolt Karlsson (Verksamhetsutvecklare) §77

Protokollet innehåller paragraferna §§77-78

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Alkman

Ej tjänstgörande ersättare
Pia Frohman (MP) §78
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)

Beslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
Diana Olsén (C)
Jonas Hansen (KD)
Michael Larsson (S)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)
Eva Bonnevier (C)  ersätter Linnéa Hägglöf (M)
Pernilla Marberg (SD)
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Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-25

Datum för överklagan 2017-09-25 till och med 2017-10-17

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Alkman

Sida 2 av 6



Protokoll 2017-09-25

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§77 Val av justerare
§78 Skolskjutsavtal med Region Örebro län
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§77- Val av justerare
Beslut

Kultur- och bildningsnämnden utser Anette Bergdahl till justerare för omedelbar justering.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§78 - Skolskjutsavtal med Region Örebro län (KUB 17-1055)
Ärendebeskrivning
Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskolan och i
grundsärskolan som behöver det. Skälen kan vara färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Kommunen hade behov av 
upphandling av skolskjuts inför läsåret 2017/2018. Avtal tecknades med Länstrafiken, Region Örebro 
län för skolskjutsadministration som avsåg att göra det mindre sårbart för kommunen och få hjälp 
med upphandling, bättre underlag bl.a. genom tekniska hjälpmedel, tillgång till mer samlad 
kompetens och erfarenhet samt ge ökad service.

Vid genomförandet av de nya skolskjutsarna vid höstterminen 2017 framkom många frågor och 
synpunkter samt oro och kritik från vårdnadshavare. Ett intensivt arbete har sedan dess pågått för att 
hantera och förbättra situationen ur olika avseenden på kort- och lång sikt. Politiskt har beslut om 
förändringar och förtydliganden av skolskjutsreglerna tagits samt utifrån det begärts omförhandling 
av avtalet med Länstrafiken, Region Örebro län. 

Ekonomiavdelningen har gjort en översyn av skolskjutskostnaderna från 2012 och framåt och en 
beräkning av framtida kostnader i och med den nya upphandlingen som Region Örebro län 
genomfört åt Lekebergs kommun och som gäller från höstterminen 2017. En beräkning av kostnader 
vid ett genomförande av kultur- och bildningsnämndens beslut att frångå skolskjutsar i linjetrafik och 
återgå till skolskjuts för alla elever är också gjord. Kostnaderna som är framräknade är baserade på 
det idag gällande avtalet som Region Örebro län har upphandlat och information från Region Örebro 
län. Nämnas bör att kostnaden för skolskjutsentreprenaden är preliminär då den exakta 
produktionen för första perioden inte är sammanställd ännu. Kostnader som redovisas i detta 
dokument är enbart för bussentreprenaden och busskort för linjetrafik, inga kostnader för 
administration och planering ingår, inte heller extra kostnader för taxiresor för skolskjuts enligt 
”särskilda skäl”. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden beslutar att i omförhandlingen med Länstrafiken, Region Örebro län 
hävda 

-att en utfasning av avtalet om planering samt administration av skolskjutsar sker efter 
genomförd omplanering. 

-att Länstrafiken, Region Örebro län kvarstår i avtalet med Lindbergs Buss AB.

 

Kultur- och bildningsnämnden beslutar att

-vid tydliggörande av ev. behov av ökat antal fordon vid omplanering i relation till 
skolskjutreglerna göra en direktupphandling och parallellt påbörja en ny upphandling. 
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Beslut
Kultur- och bildningsnämnden beslutar att i omförhandlingen med Länstrafiken, Region Örebro län 
hävda 

-att en utfasning av avtalet om planering samt administration av skolskjutsar sker efter 
genomförd omplanering. 

-att Länstrafiken, Region Örebro län kvarstår i avtalet med Lindbergs Buss AB.

 

Kultur- och bildningsnämnden beslutar att

-vid tydliggörande av ev. behov av ökat antal fordon vid omplanering i relation till 
skolskjutreglerna göra en direktupphandling och parallellt påbörja en ny upphandling. 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Skolskjutsavtal med Region Örebro län - (49613)
 Överenskommelse om avveckling av planeringsavtal - Lekebergs kommun - (49617)
 Avtal skolskjuts - (49611)
 Protokoll för extra KUB nämnd 170803 - (49610)
 Protokollsutdrag Ändring av skolskjutsreglerna 170830 - (49615)
 Regler för skolskjuts i Lekebergs kommun - (49612)
 Reviderade Regler för skolskjuts i Lekebergs kommun - (49616)

Expedieras till 

Kultur- och bildningsnämnden

Ekonomiavdelningen

Kommundirektör

Kommunstyrelsen
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