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Bengt Svensson (M), vice ordförande 
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Bin§ 4 dnr: Bin2023-001 

Beslut om samarbete med länstrafiken gällande skolskjuts 

Under hösten 2022 har skolchefen åter väckt frågan om ett samarbete 
med Länstrafiken/Region Örebro län där avsikten är att Länstrafiken ska 
utföra skolskjutsplaneringen för Nora kommun. 

Sedan oktober har fyra möten ägt rum , varav två planeringsmöten 
fysiskt på Länstrafikens kontor i Örebro där Nora kommun 
representerats av skolskjutshandläggaren . Syftet har varit att ta fram 
underlag för ett samarbetsprojekt kring skolskjutsorganisationen i Nora 
kommun. 

Projektet är tänkt att bedrivas under 2023 som en förberedelse för att 
möjliggöra att Länstrafiken helt övertar ansvaret för hanteringen av Nora 
kommuns skolskjutsar inför hösten 2024, med undantag för den del som 
rör kommunens lagstadgade myndighetsutövning. 

Målsättningen för samarbetsprojektet med Länstrafiken kring planering, 
kommunikation och handläggning av skolskjutsfrågor för Nora kommun 
är att kommunen ska kunna överlämna uppdraget till Länstrafiken 2024. 
Syftet är dels att förbättra servicen mot invånarna genom att säkerställa 
att skolskjutsverksamheten inte är beroende av en enda tjänsteperson, 
dels att frigöra administrativa resurser inom bildningsförvaltningen. 

För att nå målet är det av yttersta vikt att utan dröjsmål inleda det 
aktuella samarbetsprojektet. 

Bildningsförvaltningens förslag 
Bildningsnämnden beslutar 

1. att omgående inleda samarbetetsprojektet med Länstrafiken. 

2. att äska erforderliga resurser avseende tid och medel för att 
genomföra samarbetsprojektet enligt bilagd kostnadsberäkning . 

3. att denna punkt anses omedelbart justerad. 
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