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Anders Hermansson, Barn‐ och utbildningsnämnden

06.858
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novkf34

Medborgarförslag om att skolorna i Luleå ska få åka buss gratis
inom Luleå
Anders Hermanson anför följande i ett medborgarförslag 2006‐11‐09.
Jag företräder föräldrarådet på Svedjeskolan och vårt förslag är att skolorna i
Luleå ska få åka buss gratis inom Luleå kommun (LLT) för att skolverk‐
samheten ska kunna ta till vara de möjligheter som erbjuds i vår kommun
med bl.a. Kyrkbyn, nya Kulturhuset med tillhörande bibliotek och även utbyte
med andra skolor. Idag ses kostnaden för bussresorna som ett hinder i
verksamheten för att göra utåtriktade aktiviteter. Vi är övertygade att detta
kommer att stärka de skolor som ligger mer perifert. Kostnaden för LLT måste
vara ringa på årsbasis för detta plus att man vänjer eleverna vid ett
miljövänligt kommunikationsalternativ.
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att medborgarförslaget får ställas

remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
_____
BARN‐ OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS YTTRANDE
För 2006 budgeterades 795 000 kronor för skolornas bussresor för olika
ändamål. Kostnaderna för resorna uppgick till 1 750 000 kronor, varav 410 000
kronor avser resor till och från kommunens simhallar och 1 340 000 kronor
avser andra resor företagna av kommunens skolor.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2007‐06‐18

148

315

Kommunstyrelsen

2007‐06‐04

113

263

Arbets‐ och personalutskottet

2007‐05‐14

114

255

novkf34b
Varje skolas rektor ansvarar för planering av skolornas/förskolornas verk‐
samhet, vari ingår att göra bedömningar av behovet av resor i samband med
simundervisning och andra aktiviteter. Skolor med långa avstånd till sim‐
hallar och andra anläggningar kommer naturligtvis att belastas med högre
kostnader för resor och för eleverna kan det innebära ojämlika förhållanden
då t ex simundervisningen kan komma att få olika mycket tid i olika skolor.
Skolor som har gångavstånd till simhall tenderar att ha högre andel
simkunniga elever.
Förslag om att LLT skulle låta barn i förskolan åka gratis under dagtid har
tidigare varit uppe till diskussion, men LLT har vid dessa tillfällen, av olika
skäl, avvisat förslaget.
Eftersom dagens kostnader för ändamålet överstiger budgeterade anslag,
finns inga förutsättningar för enskilda skolor att utöka skolbarnens resor till
olika utflyktsmål.
Barn‐ och utbildningsnämnden har naturligtvis inget att erinra mot att
skolorna erbjuds gratis bussresor för barn och ungdomar. Nämnden har dock
inga möjligheter att utöka sina kostnader för detta ändamål.
Karl Petersen yrkar avslag på medborgarförslaget.
Ylva Strutz yrkar återremiss.
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
-

avslå medborgarförslaget.

Ylva Strutz reserverar sig mot beslutet.
_____
Börje Lööw, Ylva Strutz, Erika Josbrandt och Annika Eriksson yrkar
återremiss.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2007‐06‐18

148

316

Kommunstyrelsen

2007‐06‐04

113

263b

Arbets‐ och personalutskottet
novkf34c
Ingrid Norberg och Camilla Hansen yrkar bifall till arbets‐ och personal‐
utskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att detta
avslås. Votering begäres. Följande voteringsproposition fastställes. Den som
bifaller återremissyrkandet röstar ja och den som avslår detsamma röstar nej.
Vid omröstningen som sker genom upprop avges följande röster.
Karl Petersen
Yvonne Stålnacke
Leif Wikman
Ingrid Norberg
Mårten Ström
Eva Bergström
Omar Jakobsson
Mattias Karlsson
Peter Bergström
Camilla Hansen
Margaretha Lindbäck

Nej
Nej
Nej
Nej

Börje Lööw
Ylva Strutz
Erika Josbrandt
Annika Eriksson

Ja
Ja
Ja
Ja

Avstår
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Kommunstyrelsen har således avslagit återremissyrkandet.
Därefter ställer ordföranden proposition på arbets‐ och personalutskottets
förslag, vilket kommunstyrelsen beslutar att bifalla.
Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta att
‐

avslå medborgarförslaget.

Börje Lööw, Annika Eriksson, Erika Josbrandt, Ylva Strutz och Nina Berggård
reserverar sig mot beslutet.
_____
Börje Lööw (v) yrkar återremiss för vidare utredning av möjligheterna att
erbjuda skolorna gratis bussresor i enlighet med medborgarförslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Kommunfullmäktige

Paragraf

2007‐06‐18

148

Sida

316b

Kommunstyrelsen
Arbets‐ och personalutskottet
novkf34d
Ylva Strutz (fp), Jonas Brännberg (rs), Annika Eriksson (mp), Bertil
Bartholdsson (v), Erika Josbrandt (kd), Annika Sundström (v) och Roger
Malmberg (mp) instämmer i återremissyrkandet.
Ingrid Norberg (s), Ann‐Sofie Wänstedt (c), Eva Hedesand‐Lundqvist (s),
Malin Konradsson (s), Karl Petersen (s), Mattias Karlsson (m), Camilla
Hansen (c) och Dan Ankarholm (ns) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet och finner att
detta avslås. Votering begäres. Följande voteringsproposition fastställes. Den
som bifaller återremissyrkandet röstar ja och den som avslår detsamma röstar
nej. Vid omröstningen som sker genom upprop avges 15 ja‐röster och 45 nej‐
röster enligt bifogad voteringslista.
Kommunfullmäktige har således avslagit återremissyrkandet.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag, vilket
kommunfullmäktige beslutar att bifalla.
Kommunfullmäktige har således beslutat att
-

avslå medborgarförslaget.

Samtliga ledamöter hos folkpartiet, miljöpartiet, vänsterpartiet,
kristdemokraterna och rättvisepartiet socialisterna reserverar sig mot
beslutet.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

