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Datum 2019-08-19
Dnr 19KS175-5

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för skolskjuts och
elevresor i Gävle kommun
Förslag till beslut

Styrning och stöd föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige
besluta
att antar de av samhällsbyggnadsnämnden uppdaterade riktlinjerna för
skolskjuts och elevresor i Gävle kommun
att riktlinjen börjar gälla läsåret 2020/21
att tidigare beslut och överenskommelser avseende skolskjuts upphör
att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att genomföra ändringar av
redaktionell art i riktlinjer för skolskjuts vid behov
Ärendet i korthet

Samhällsbyggnadsnämnden har genom beslut den 20 februari 2019 § 47
väckt ett ärende i kommunfullmäktige gällande riktlinjer för skolskjuts
och elevresor i Gävle kommun.
När det gäller skolskjuts innehåller lagstiftningen endast en generell och
övergripande reglering om vem som har rätt till skolskjuts och elevresor.
Det ankommer därför på kommunerna att själva anta riktlinjer eller
andra styrdokument. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram
reviderade riktlinjer i anledning av den nya förvaltningslagen. Emellertid
har inte grunderna för beviljade av skolskjuts och elevresor förändrats
mot tidigare riktlinjer.
Samhällsbyggnadsnämnden vill också att fullmäktige delegerar rätt till
nämnden att uppdatera riktlinjen vid behov. Enligt 5 kap. 1 § KL ska
fullmäktige besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt. Detta gäller bland annat mål och riktlinjer för verksamheten.
Generellt gäller att ärendegrupperna som nämns i 5 kap. 1 § 1-9 p. KL
inte får delegeras till nämnd. Detta framgår av 5 kap. 2 § KL.
Frågan är om riktlinjen kan anses ha en sådan principiell beskaffenhet
eller annars är av större vikt att fullmäktige på grund av detta inte kan
delegera någon beslutanderätt i frågan. I tveksamma fall är det rimligt
att tillskriva fullmäktige ett visst tolkningsföreträde. Styrning och stöd
anser att denna riktlinje har en generell inverkan på många barn och
unga i Gävle kommun. Uppdateringar som ändrar tillämpningen av
riktlinjen kan därför inte delegeras till samhällsbyggnadsnämnden,
såvida inte uppdateringen är av redaktionell art.
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Beslutet ska skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden

Filip Henriksen
Jurist/utredare
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