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Sökande, omr chef RÅ/GA, omr chef BE/NO

Skolskjuts till fristående skola
05.335 623
Familjer i Karlsvik, som planerar att skriva in sina barn i den fristående skolan
Nya Läroverket fr o m höstterminen 2006, begär att nämnden medger deras
barn skolskjuts enligt tidigare beslut till nuvarande kommunala skola. De
avser att själva bekosta fortsatt skjuts till den fristående skolan, bilaga 1 till
denna paragraf.
Av barn‐ och utbildningsförvaltningens utredning framgår att kommunen inte
har skyldighet att bekosta skolskjuts till fristående skola. Den fristående
skolan har möjlighet att anordna skolskjuts och ta ut en avgift för transporten,
bilaga 2 till denna paragraf.
Förvaltningens förslag till beslut
Ansökan avslås.
Vid arbetsutskottets sammanträde yrkar Annika Sundström (v) bifall till
förvaltningens förslag.
Thomas Olofsson (fp) yrkar bifall till föräldrarnas i Karlsvik ansökan.
Yrkandet stöds av Örjan Lindström (m).
Ordföranden prövar yrkandena och finner att Thomas Olofssons (fp) med
flera yrkande avslagits.
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Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår barn‐ och utbildningsnämnden besluta enligt
förvaltningens förslag.
__________
Vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde yrkar Eva Nilsson (fp) att
de barn från Karlsvik, som börjar i den fristående skolan Nya Läroverket, skall
beviljas skolskjuts motsvarande den som de i dag har till den kommunala
skolan, Tunaskolan respektive Borgmästarskolan. Resterande skolskjuts
bekostas av föräldrarna. Karlsvik saknar kommunal skola i närområdet.
Därtill yrkar Eva Nilsson (fp) att redovisning också lämnas över de minskade
kostnader för kommunen, som kan uppstå med anledning av att elever börjar
i den fristående skolan.
Annika Sundström (v) och Leif Wikström (s) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Ordföranden prövar Eva Nilssons (fp) yrkande och finner att det avslagits.
Arbetsutskottets förslag har därmed vunnit bifall.
Barn‐ och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Företrädare för fp och m reserverar sig mot beslutet till förmån för Eva
Nilssons (fp) yrkande.
__________
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