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Utbildningsnäm ndens protokoll 2022-04-19 

Tid och plats  

2022-04-19 klockan 16:30-17:44 i mötesrum Yngern, kommunhuset Nykvarn, ajournering klockan 
17.00-17.10 

Beslutande ledamöter 

Per Salberg (NP) ordförande, Lembit Vilidu (M) 1:e vice ordförande, Bengt Lindén (NP), Joana 
Nilsson (S) som ersätter Ann-Christine Dantoft (S) samt Kent Jansson (SD) som ersätter Patrick 
Claesson (SD). 

Ej tjänstgörande ersättare 

Peter Palmér (M) och Linn Forssén (NP) 

Övriga närvarande 

Patrick Claesson (SD) §§ 45-48 via Teams, Fredrik Rönnlycke Westermark ekonomichef §§ 42-43 via 
Teams, Jon Karlsson rektor Turingeskolan §§ 34-42, Fredrik Nornvall t f utbildningschef,  Hanna 
Karlsson utredare samt Björn Bergérus nämndsekreterare. 

Tid och plats för justering 

2022-04-19 § 43 direktjusteras i anslutning till mötet  

Justerade paragrafer 

§43 direktjustering  

Underskrift 

 __________________________________________  
Björn Bergérus, Sekreterare 

 __________________________________________  
Per Salberg (NP), Ordförande 

 __________________________________________  
Joana Nilsson (S), tjänstgörande ersättare, Justerare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-04-19 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-04-20 

Datum då anslaget tas ned 

2022-05-12  

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Centrumvägen 24, Nykvarn 

Underskrift 

 __________________________________________  
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Innehållsförteckning 

§ 43 Revidering av reglemente för skolskjuts - direktjustering ...................................................................... 4 
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§ 43 
Revidering av reglemente för skolskjuts - direktjustering 
Diarienummer: UN/2022:56 

Beslut 

Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Reviderat Reglemente för skolskjuts antas. 

Utbildningsnämnden beslutar följande: 

2. Punkten direktjusteras 

Sammanfattning 

Utbildningskontoret föreslår att reglemente för skolskjuts kompletteras för att täcka in de fall då 
gymnasieelever behöver ansöka om rätt till ersättning för ”självskjutsning” med egen bil. Detta när det 
inte är möjligt för eleven att på regelbunden basis ta sig mellan hem och skola med kollektiva 
färdmedel. 
 
Med ett tillägg och blanketter för ansökan om rätt till ersättning för självskjutsning samt redovisning 
av resor med egen bil, så kan utbildningskontoret hantera bedömning av rätt till, och utbetalning av 
kontant ersättning till berörda elever (eller vårdnadshavare när eleven är under 18 år) inom ramen för 
nuvarande hantering av resebidrag.  

Antalet elever som kan komma att vara berättigade till ersättning för självskjutsning bedöms som 
ytterst få per år.  

Den maximala ersättningen för självskjutsning för ett läsår skulle kunna uppgå till 14 490 kr/elev, 
utifrån befintligt regelverk i socialförsäkringsbalken. Det innebär sålunda inte någon större ökad 
kostnad för utbildningskontoret.  

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2022-03-16 – Revidering av Reglemente för skolskjuts 
Reglemente för skolskjuts, nytt förslag till revidering 
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2022-03-08 - UN §27 Revidering av Reglemente för skolskjuts 

Beslutet skickas till 

Akten 

Kommunfullmäktige 

 

 


