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Svar på motion om skolskjuts till kulturskolan
Förslag till beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden beslutar att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.
Ärendet
Sandra Eliasson (C) har inkommit med en motion om skolskjuts till kulturskolan.
Elever i Töllsjö och Olsfors ska ha rätt att åka med befintliga bussar till kulturskolans verksamhet.
Motionären anser att medel avsätts för att möjliggöra att elever som går i skolan i Töllsjö och Olsfors
ska ha möjlighet att åka med befintliga skolbussar på eftermiddagen till Bollebygdskolan.
Kommunfullmäktige remitterade 2016-08-25, motionen till bildnings- och omsorgsnämnden för
beredning. Motionen gällde skolskjuts till kulturskolan.
Kommunstyrelsen ansvarar för skolskjutsverksamheten och bildnings- och omsorgsnämnden
ansvarar för innehåll och verksamhet inom kulturskolan.
Kulturskolan är en frivillig verksamhetsform. Bollebygds kommun har enligt skollagen endast
skyldighet att anordna skolskjuts för grundskola, grundsärskola samt gymnasiesärskola.
Kulturskolan i Bollebygds kommun utförs av personal från Härryda kommun där den undervisande
läraren lägger sitt eget schema, utan beaktande till skolskjutstider. Härryda kommun har inte heller
samma lovdagar/studiedagar som Bollebygds kommun.
Skolskjutsorganisationen är uppbyggd, att på ett effektivt sätt transportera elever till den obligatoriska
skolan och har ingen möjlighet eller utrymme att låta kulturskolans elever medfölja. Löpande under
läsåret förändras skolskjutsorganisationen på grund av elevers in-och utflyttning, förändring av
timplan och skoltider. Detta kan innebära att turer som idag går mellan Töllsjöskolan och
Örelundskolan kan bli annorlunda.
Bildnings- och omsorgsnämnden ser ingen organisatorisk eller ekonomisk möjlighet att tillgodose
motionärens begäran.
Beslutsunderlag
- Svar på motion om skolskjuts till kulturskolan,
bildnings- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-01-27
- Motion om skolskjuts till kulturskolan, kommunfullmäktige 2016-08-25 § 102
- Motion av Sandra Eliasson (C), inkom 2016-06-15
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