
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 
Samhällsbyggnadsutskottet 

Sammanträdesprotokoll 

 

Sida 1(43) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-28 
 

 

  
 
Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 28 maj 2019 kl 13:00-16.00 

Ajournering: 14.40-14.50 

Beslutande Ledamöter 
Ola Gustafsson (KD), Ordförande 
Daniel Nestor (S), 1:e vice ordförande 
 
Tjänstgörande ersättare 
Bo Svensson (C) 

 

 

 
 
 
 
 
§ 42-63 
 
 
 
 

 Ersättare 
Tomas Peterson (M) 
 

 
§ 42-63 

Övriga närvarande Andreas Horste, gatuchef 
Sofia Andersson, kost- och lokalvårdschef 
Charlotte Ivarsson 
Sandra Torvaldsson, mark- och exploateringsingenjör  
Maria Åkerö, trafikingenjör 
Ulf Karlsson, gatuingenjör 
Joakim Svensson, trafikadministratör 
Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef 
Malin Myrén, utskottssekreterare 

§ 42-57 
§ 42 
§ 42 
§ 42-46 
§ 47-53 
§ 56-58 
§ 59-61 
§ 42-63 
§ 42-63 
 

Protokolljusterare Daniel Nestor (S) 

Justeringens plats och tid Stadshuset  
 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 42-63 

 Malin Myrén  

 Ordförande 

  

 Ola Gustafsson (KD)  

Protokolljusterare 

  

 Daniel Nestor (S)   

 
 Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Samhällsbyggnadsutskottet 

Sammanträdesdatum 2019-05-28 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Administrativa avdelningen, Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Utskottssekreterare Malin Myrén  



 

 
 
Samhällsbyggnadsutskottet 

Sammanträdesprotokoll Sida 33(43) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 59 Dnr 2019/000296 623 

Skolskjutsindelning 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 

 

att ge Samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att utarbeta förslag till 

reviderad indelning av skolskjutsområden i kommunen   

 

 

Sammanfattning 

Enligt skollagen (2010:800) ska elever placeras vid den kommunala skola 

som vårdnadshavarna önskar. Detta gäller dock inte om det innebär att någon 

annan elev måste avstå från sin rätt att gå på en skola nära hemmet för att ge 

plats till den elev som söker plats. I detta fall ska eleven placeras vid en 

annan skola.  

Elever som inte gjort något aktivt skolval placeras i den skola kommunen 

beslutar, den så kallade placeringsskolan.  

För elever som inte har ett rimligt gångavstånd till placeringsskolan är 

kommunen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts.  

Vimmerby kommun erbjuder i dag skolskjuts till skolor enligt en indelning i 

skolområden som beslutades av Skolstyrelsen 1989. Sedan 1989 har 

förändringar skett i kommunens skolstruktur, och flera önskemål om 

skolskjuts till annan skola än placeringsskolan har inkommit till kommunen  

Med utgångspunkt från ovanstående finns det anledning att göra en översyn 

av kommunens indelning i skolskjutsområden. 

Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår därför att samhällsbyggnadsutskottet 

ger i uppdrag att se över områdesindelningen för skolskjuts till respektive 

skola.  

 

 

Förslag till beslut 

Bo Svensson (C) yrkar bifall 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsavdelningen 
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Barn- och utbildningsnämnden. 

 

 

___________________ 

 


