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Datum

2018-03-23
Serviceförvaltningen
Marit Löfberg, 0479-528254
marit.lofberg@osby.se

Informationsärenden till barn- och skolnämnden
Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2018-04-10

-

Visseltoftaskolan

-

Överklagan beslut om att bussa ut elever till Visseltoftaskolan,
bilagor

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Kommunledningskontoret
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
PlusGiro 11 16 61-5
Organisationsnr 212000-0902 Bankgiro 281-6809

Barn och skola
Jessica Jönsson
jessica.jonsson@osby.se

Datum 180327

Till:
nicke_nyfiken2009@hotmail.com

Klagomål/Överklagande
Barn- och skolkontoret har mottagit ert klagomål/överklagande angående beslut
att elever från årskurs 3 på Parkskolan ska använda Visseltoftaskolans lokaler
läsåret 2018/19 samt att de ska åka skolskjuts dit.
Vid beslut på Barn- och skolnämndens möten 180206 och 180306 var det en
tydlig majoritet för ovan nämnda beslut. Det har heller inte framkommit några nya
uppgifter i ärendet. Därför finns inga sakliga skäl att hantera det politiskt igen.
Vi kommer informera Barn- och skolnämnden om det inkomna
klagomålet/överklagan vid nästa möte 180417.

Med vänlig hälsning

Jessica Jönsson

Daniel Landin

Områdeschef grundskolan

Ordförande barn- och skolnämnden

Postadress
283 80 OSBY

Gatuadress
Parkgatan 26

Telefon
Telefax
E-post
0479-52 80 00 0479-52 82 97 kommun@osby.se

Hemsida
www.osby.se

Bankgiro
281-6809

Postgiro
111661-5

Org nr
212000-0902
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2018-03-21
Barn och skola
Mia Johansson
0479528383
mia.johansson@osby.se

Budgetuppföljning mars 2018
Dnr BSN/2018:47 042

Barn och skolas förslag till Barn- och skolnämnden
Barn- och skolnämnden godkänner budgetuppföljningen, per den 31 mars, med en
avvikelse…….
Sammanfattning av ärendet
Budgetuppföljningen är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen i Osby
kommun.
Budgetuppföljning ska lämnas till kommunfullmäktige 4 gånger per år (efter utfall i mars,
april, augusti och oktober).
I uppföljningen ska nämnden redovisa vilka åtgärder som ska vidtas för att nå den av
fullmäktige beslutade budgetramen. Åtgärderna ska vara prissatta och nämndens beslut
ska innehålla en tidplan för när åtgärderna ska vara genomförda.
Beslutsunderlag
Budgetuppföljning mars 2018, Barn- och skolnämnden

Mia Johansson

Cindy Balte

Förvaltningschef Barn och skola

Verksamhetscontroller

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Besöksadress Briogatan 1
Postadress Barn och skola
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809
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2018-03-21
Barn och skola
Mia Johansson
0479528383
mia.johansson@osby.se

IT-plan 2018 - 2020
Dnr BSN/2018:44 040

Barn och skola förslag till Barn- och skolnämnden
Barn- och skolnämnden godkänner reviderad IT-plan för 2018-2020 och skickar den
vidare till IT-enheten för sammanställning till kommunens gemensamma IT-plan.

Sammanfattning av ärendet
IT-planen i Osby kommun revideras årligen i samband med kommunens budgetarbete.
IT-planen arbetas fram i respektive förvaltning, för att därefter beslutas av nämnden.
Nämndernas förslag bearbetas och IT-planen fastställs slutligen av kommunstyrelsen.
De IT-investeringar som planeras anpassas sedan till det beslut som tas av
kommunstyrelsen med nämndernas behov som underlag.

Finansiering
IT-investeringar och driftkostnader beräknas av IT-enheten och presenteras för
kommunstyrelsen före beslut.

Beslutsunderlag
Förslag till IT-plan 2018 – 2020
Barnkonsekvensanalys IT-plan

Mia Johansson
Förvaltningschef Barn och skola

Besöksadress Briogatan 1
Postadress Barn och skola
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
IT-chef
Områdeschef grundskolan
Områdeschef förskolan
Verksamhetsutvecklare
Verksamhetscontroller Barn och skola

IT-plan 2018-2020
IT-planen i Osby kommun revideras årligen i samband med kommunens budgetarbete.
IT-planen arbetas fram i respektive förvaltning, för att därefter beslutas av nämnden.
Nämndernas förslag bearbetas och IT-planen fastställs slutligen av kommunstyrelsen.
Förutom IT-relaterade driftskostnader skall inköp av programvara och tillhörande
utbildning budgeteras av respektive nämnd. Kommungemensamma program- och
maskinvaror budgeteras även i fortsättningen på gemensamt centralt konto.
De IT-investeringar som planeras anpassas sedan till det beslut som tas av
kommunstyrelsen med nämndernas behov som underlag.

Allmänt
I kommunens administrativa nät finns ca 700 persondatorer och i skolnätet finns ca 530
persondatorer. Kommunens samtliga grundskolenheter är anslutna till utbildningsnätet.
I syfte att öka tillgängligheten, samtidigt som vi minskar energiförbrukningen har ITavdelningen genomfört virtualisering av servrar. Behov att se över och komplettera
systemövervakning och larmsättning bör ske under perioden.

Utbytesplan
I planen ingår att byta ut stationära datorer efter fem års användning och bärbara datorer
efter fyra års användning, då moderna programvaror kräver datorer med hög prestanda.
Detta innebär att årligt utbyte sker enligt utbytesplan.
Utbytesplan finns även för nätverksutrustning, server och lagring samt
multifunktionsskrivare.
Organisation
Kommunens IT-strategi har fastställts av kommunfullmäktige som innehåller visioner
och övergripande målsättningar. IT-avdelningen arbetar efter konceptet
verksamhetsstyrd IT, där verksamheterna är delaktiga i de beslut som tas. ITavdelningen som arbetar praktiskt och strategiskt med IT-frågor i kommunen har i
nuläget följande sammansättning.
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IT-chef

1

IT-servicedesk

1

IT-driftansvarig

3

Systemtekniker

1

IT-tekniker

1

Telefonisamordnare

0,75

Systemutvecklare

Förutom ovanstående personer finns kontaktpersoner inom varje förvaltning, som skall
fungera som länk mellan verksamheterna och IT-avdelningen. Motsvarigheten finns
inom utbildningsnätverket.
Utbildning
Alla PC-användare bör ha en baskunskap i datoranvändande och i synnerhet när det
gäller kommunens nätverk. IT-avdelningen har en webbaserad introduktionsutbildning
för nyanställda som finns tillgänglig på intranätet. Utbildningar i de
kommungemensamma programvarorna kan erbjudas.
Handlingsplan för 2018-2020
I denna plan redovisas förvaltningarnas förslag i sin helhet för 2018 och endast förslag
på de totala ramarna för 2019-2020.
Datorer/läsplattor
Behovet av persondatorer följer utbytesplanen, dock finns inom barn & skola behov av
utökning då elevantalet ökar och då styrdokument förändras under perioden.
Medel för utbytesplan 2018 behövs med 3 000 000:Det finns behov av att utöka beställningsportalen med iPads samt tillbehör t ex
skydd/fodral för iPad, hörlurar mm.
Orsak till förändringen?
Skolverket kommer att besluta om en ny nationell IT-strategi där förändringar i
läroplanen ingår. Tillägg i läroplanerna för förskola och skola kommer få digital
inriktning som förutsätter ökad tillgång på digitala enheter.
När ska förändringen ske?
Förändringar i läroplanen för grundskolan gäller frivilligt from läsåret 2017/2018 och
obligatoriskt from läsåret 2018/2019, för förskolan kommer förändringar under
perioden 2019-2020.
Telefoni
Inga kända förändringar, utbyte enligt plan.
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Trådlöst nätverk
Fortsatt utbyggnad av trådlöst nätverk är en förutsättning för att stödja det mobila
arbetssättet. Det finns ett behov av detta inom samtliga verksamheter.
Smarta kort
Från verksamhetshåll ställs krav på möjlighet att använda Smarta kort för bl a
identifikation i datorer och på mobila enheter. Beslut tagits i KLG om att införa smarta
kort för alla som jobbar i kommunhuset.

AV-utrustning
Behov finns att inreda konferensrum på ett sådant sätt att det möjliggör virtuella möten.
Det finns även behov av att utöka beställningsportalen med interaktiva tavlor och AVutrustning.

Samverkan i SKNO
Samarbetet i SKNO fortsätter som tidigare men den gemensamma IT-nämnden har
upphört per 2016-12-31. Samarbetet ska fortsätta genom samarbetsavtal och ett forum
där respektive IT-chefer från alla kommuner är representerade.

Budgetförslag IT-plan 2018-2020
Centralt
År

Utrustning, programvara m m

Investeringskostnad

2018
Utbyggnad/uppgrad. av trådlöst nät

500000

Utbyte switchar enligt utbytesplan

400000

Utbyte datorer enligt utbytesplan

3000000

Utbyte/uppgrad server/lagring enligt
utbytesplan

150000

Kortinloggning med smarta kort

100000

Pullprint

100000

Plattor till revisorer, 6 st samt 1 st bärbar
dator
Nytt intranät
Videokonferensutrustning Räddningstjänst

3

50000
250000
50000

Utförlig motivering.
Anmärkningar

Besöks- och process system Kontaktcenter
Utbyte av läsplattor förskola/skola

250000
2000000

Utökning datorer och läsplattor BoS

400000

AV-utrustning och interaktiva tavlor BoS

500000

Teknik för Skoldatatek

700000

Windowsbaserade plattor musikskolan

100000

Utbyte av multifunktionsskrivare

100000

Implementationskostnad HR, ekonomi,
beslutsstöd

200000

SUMMA

8850000

2019
Utbyggnad/uppgrad. av trådlöst nät

250000

Utbyte switchar enligt utbytesplan

400000

Utbyte/uppgrad server/lagring enligt
utbytesplan

150000

Pullprint

100000

Utbyte datorer enligt utbytesplan

3500000

AV-utrustning och interaktiva tavlor BoS

300000

Utbyte av multifunktionsskrivare

100000

SUMMA

4800000

2020
Utbyggnad/uppgrad. av trådlöst nät

250000

Utbyte switchar enligt utbytesplan

400000

Utbyte/uppgrad server/lagring enligt
utbytesplan

150000

Pullprint

100000

Utbyte datorer enligt utbytesplan

3500000

AV-utrustning och interaktiva tavlor BoS

300000

Utbyte av multifunktionsskrivare

100000

SUMMA

4800000

Investeringsbehovet överstiger antagna investeringsmedel för 2018 - 2020, vilket
medför att komplettering i tilläggsbudget bör göras under dessa år.
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Verksamheternas IT-planer för 2018-2020
Barn och skola
Anförskaffning/avyttring av verksamhetssystem
Arbete har påbörjats med upphandling av nytt verksamhetssystem (socialtjänsten) som
ska ersätta det nuvarande under 2018. Samordning med Östra Göinge kommun kan vara
aktuell. Systembytet kommer även att beröra Utbildning och arbete och Vård och
omsorg. För detta finns medel avsatta i investeringsbudget.
Arbete har påbörjats med upphandling av nytt verksamhetssystem (skolan) som ska
ersätta det nuvarande under 2018. Samordning med Östra Göinge kommun.
Systembytet kommer även att beröra Utbildning och arbete. För detta finns medel
avsatta i investeringsbudget.
Orsak till förändringen?
Nuvarande avtal har gått ut. Upphandling saknas, kvalitet i systemen behöver säkras.
När ska förändringen ske?
Ska gälla från 2019-01-01
Planerade större uppgraderingar
Verksamhet som byter lokaler
Barn- och skolkontoret flyttar till nytt kommunhuset i mars 2018. Barn- och
familjeenheten flyttar till kommunhuset i augusti 2018.
Nybyggnation av lokaler
I investeringsplanen för perioden 2018-2024 äskas utökning av lokaler enligt följande:
o
o
o
o

Ny förskola och grundskola i Lönsboda (2018 och framåt)
Nya förskolor i Osby tätort (2018 och framåt)
Ny förskola och grundskola i Killeberg (2020)
Ny- om- och/eller tillbyggd grundskola i Osby tätort (2020 och framåt)

Övriga förändringar
Det finns en stark önskan från Barn och skola att IT tar över utbytet av elevdatorer,
lärplattor samt service av dem, att allt går via IT-enheten. Service av lärplattor
inkluderar central administration genom MDM och VPP. Även inköp och utbyte av
interaktiva tavlor och AV-utrustning ska ske genom IT-avdelningen enligt angiven
investeringsplan. Det samma gäller kopieringsmaskiner och skrivare. Det finns behov
5

av att kunna skriva ut från Ipads, vilket förutsätter tillgång till multifunktionsskrivare
med Air-print.
Grundskolan behöver totalt 500 elevdatorer och 500 Ipads för att leva upp till att det
finns en lärplatta och en dator per 3 elever. Utöver detta behövs cirka 55 datorer och 55
lärplattor för enskilda elever. Det genomsnittliga elevantalet 2018 beräknas blir minst
1 500 i årskurs F-9. Grundskolan har ökat med 125 elever sedan läsåret 14/15. Skulle
det bli krav på 1-1 datorer för ett eller flera stadier i den nationella IT-strategin så krävs
fler datorer.
Under 2017 har ett Skoldatatek startats upp, vilket innebär en del investeringar i datorer,
lärplattor, diktafoner och program.
Skolverket kommer har beslutat om en ny nationell IT-strategi. Den kan innebära
betydligt fler elevdatorer. Det pratas om 1-1 (1 dator per en elev) från åk 1, mer rimligt
att tro att det blir från åk 7. Regeringsbeslutet innebär att läroplanen för grundskola,
förskoleklass och fritidshem revideras för ökad digitalisering, obligatorisk från 201807-01.
Om Barn- och utbildningsnämnden vill införa 1:1 datorer från och med åk 7 inför
läsåret 2019/20 krävs ytterligare 450 datorer.
Samtliga förskolor har trådlöst nätverk, en bärbar dator och minst en platta per
avdelning (10 förskolor cirka 30 avdelningar). Tillgången till datorer/plattor anses i
nuläget tillräcklig, men majoriteten av enheterna behöver bytas ut under 2018. För att
leva upp till nationella riktlinjer kommer förskolan också att behöva utöka med cirka 60
enheter under perioden.
Musikskolan har behov av att köpa in windowsbaserade plattor för att använda i
musikundervisningen.
Befintligt utbud av elevdatorer och Ipads behöver utökas och bytas ut. Majoriteten av de
Ipads som finns är så gamla att de inte längre går att uppdatera.
Det finns behov av säker e-post som kommunikationsmedel i sammanhang där
sekretessbelagd information hanteras.

6

Sidan 1 (2)
Barn och skola

Barnkonsekvensanalys
Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2018-02-06 §13 beslutat att alla nämndbeslut
ska innehålla en barnkonsekvensanalys.
Barnkonventionens fyra särskilt viktiga grundpelare:
Artikel 2

Barnets rätt till likvärdiga villkor
1. Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras
jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något
slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön,
språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala
ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt.
2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet
skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars,
vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter
eller tro.

Artikel 3

Barnets bästa i främsta rummet
1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata
sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande
organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.
2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan
omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och
skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer
som har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga
lagstiftnings- och administrativa åtgärder.

Artikel 6

Barnets rätt till liv och utveckling
1. Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende rätt till livet.
2. Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets
överlevnad och utveckling

Artikel 12

Barnets rätt att uttrycka sina åsikter
1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna
åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets
åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.
2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen
direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt
med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och
administrativa förfaranden som rör barnet.

Sidan 2 (2)
Barn och skola

Barnkonsekvensanalys - checklista
Nedanstående checklista ska i skrivelser inför beslut i barn- och skolnämnden (under rubriken
Beslutsunderlag) redovisas.
Nedanstående checklista avser ärendet:
Ärenderubrik
Diarienummer

IT-plan
BSN/2018:44 040

1. Barn och unga berörs (direkt eller indirekt) av detta ärende?
x

Ja
Nej

Om svaret är ja, ta ställning till följande påståenden:
Nr Påstående
2
I beslutet har barns och ungas bästa satts i främsta rummet (artikel 3)
3
4
5
6

Beslutet tar hänsyn till barn och ungas lika värde gällande sociala,
ekonomiska och kulturella rättigheter (artikel 2)
Beslutet innebär att barn och ungas rätt till god hälsa och utveckling
främjas (artikel 6)
Beslutet tar hänsyn till specifika behov hos barn och unga med
funktionsnedsättning (artikel 6)
Barn och unga har inför beslutet fått uttrycka sin åsikt (artikel 12)

Ja
x

Nej

x
x
x
x

Om svaret på någon/några av frågorna 2-6 är nej, utveckla varför.
Nr Förtydligande
6
Detta är en revidering av redan beslutad IT-plan. Elevråden har tidigare haft dialog med
rektorer och önskemål finns noterade. Inför IT-plan 2020-2022 ska barn och unga få
möjlighet till att uttrycka sina åsikter.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

1(2)

2018-03-20
Barn och skola
Mia Johansson
0479528383
mia.johansson@osby.se

Riktlinjer skolskjuts
Dnr BSN/2018:41 623

Barn och skolas förslag till Barn- och skolnämnden
Barn- och skolnämnden fastställer Riktlinjer Skolskjutsreglemente som ska träda i kraft
2018-07-01.

Sammanfattning av ärendet
I skollagen (SL 2010:800) finns bestämmelser om rätten till skolskjuts.
Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elev i grundskola åk F-9 (SL
10 kap 32 §) och grundsärskola åk F-9 (SL 11 kap 31 §), om det behövs med hänsyn till
färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan
särskild omständighet. Skolskjutsen ska dessutom anordnas på ett trafiksäkert sätt i
enlighet med Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning, TSVFS (1988:17).
Osby kommun har ett gällande skolskjutsreglemente som fastställdes i Barn- och
skolnämnden 2016-05-24.
Barn- och skolnämnden beslutade 2017-12-12 att Osby kommun ska tillämpa
upptagningsområden för grundskolan med hänvisningsskolor och därav behöver gällande
skolskjutsreglemente revideras.
Beslutsunderlag
Barn och skolnämndens beslut 2016-05-24, §50
Barn- och skolnämndens beslut 2017-12-12, §87
Förslag till Riktlinjer Skolskjutsreglemente, 2018-04-17
Barnkonsekvensanalys Skolskjuts

Besöksadress Briogatan 1
Postadress Barn och skola
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809
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Christina Johansson

Mia Johansson

Skolskjutssamordnare

Förvaltningschef Barn och skola

Beslutet skickas till
Områdeschef grundskolan
Rektorer
Christina Johansson, skolskjutssamordnare
Lina Bennäs, administrativ assistent

Skolskjutsreglemente
Riktlinjer

Beslutad av:
Framtagen av:
Gäller från:

Barn- och skolnämnden
Barn- och skolförvaltningen
2018-07-01

Beslutsdatum:
Dokumentansvarig:
Diarienummer:
Giltighetstid

Ett utskrivet exemplar är alltid en kopia, giltigt original finns på kommunens intranät.

2018-04-17
Christina Johansson
BSN/2018:
2019-12-31
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Skolskjutsreglemente avseende elever i förskoleklass,
grundskola och grundsärskola i Osby kommun
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Allmänna lagkrav
I skollagen (SL 2010:800) finns bestämmelser om rätten till skolskjuts.
Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elev i
grundskola åk F-9 (SL 10 kap 32 §) och grundsärskola åk F-9 (SL 11 kap 31
§), om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden,
elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
Osby kommun har en utökad service genom att även erbjuda skolskjuts till
elever i förskoleklass.
Rätten till skolskjuts upphör i det fall elev eller vårdnadshavare väljer en
annan skolenhet än den kommunen erbjuder som hänvisningsskola. I det fall
kommunen har möjlighet att erbjuda skolskjuts till elev som valt annan enhet
utan att detta påverkar kommunen ekonomiskt eller organisatoriskt i större
utsträckning än det skulle ha gjort vid ordinarie placering ska kommunen
erbjuda eleven skolskjuts även i detta fall.
Skolskjutsen skall dessutom anordnas på ett trafiksäkert sätt i enlighet med
Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning, TSVFS (1988:17).

Ansökan och beslut om skolskjuts
Inför varje nytt läsår ska alla elever/vårdnadshavare som utifrån detta
reglemente tycker sig har rätt till skolskjuts ansöka om det. Områdeschef för
grundskolan beslutar om skolskjuts beviljas eller inte. Beslut meddelas
eleven/vårdnadshavaren. Beslutet är främst grundlagt utifrån färdvägens
längd, färdvägens beskaffenhet och elevens ålder.
I det fall eleven har funktionsnedsättning eller andra särskilda
omständigheter som gör att han/hon av särskilda skäl behöver skolskjuts ska
detta prövas. En skriftlig ansökan lämnas in till barn- och skolförvaltningen
som fattar beslut baserat på en individuell prövning av elevens
omständigheter och skäl. Beslutet kan överklagas (se avsnitt Överklagan)

Rese- och väntetid
Åktiden för förskoleklasselever till och med årskurs 3 ska inte överstiga
100 min/dag. För årskurserna 4–9 ska åktiden inte överstiga över 120
min/dag.
Väntetiden vid skolan ska inte överstiga 60 min/dag.

Sida

4(7)

Färdvägens längd - elevens ålder
Skola – hem
Skolskjuts anordnas för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola,
vilka har ett avstånd mellan hemmet och skolan som överstiger nedanstående
avstånd:





Förskoleklass
Årskurs 1–3
Årskurs 4–6
Årskurs 7–9

3 km
3 km
4 km
5 km

Hem – hållplats
En elev som åker skolskjuts hämtas vid en speciell hållplats. Avståndet från
elevens hem och denna hållplats ska inte vara längre än nedanstående:





Förskoleklass
Årskurs 1–3
Årskurs 4–6
Årskurs 7–9

1,5 km
1,5 km
2 km
2,5 km

Skolskjuts i mån av plats
En elev som inte har rätt till skolskjuts, men som bor längs en
skolskjutslinje, kan åka med skolskjutsen under förutsättning att alla elever
utmed linjen som har laglig rätt till skolskjuts får plats. Eleven åker då med
skolskjutsen i mån av plats. Storlek på skolskjutsfordon beställs utifrån det
antal elever som har laglig rätt till skolskjuts.
Skolelever som åker med skolskjuts i mån av plats prioriteras utifrån ålder
och avstånd. De yngsta eleverna får åka med i första hand och därefter
beviljas eleverna plats efter stigande ålder. Om det utmed en skolskjutslinje
finns flera skolelever som ansöker om att få åka skolskjuts i mån av plats,
kommer eventuella platser fördelas av skolskjutssamordnaren. För att resa
med skolskjuts i mån av plats behövs ett beslut från skolskjutssamordnaren.
Ansökan kan endast göras skriftligen.
Om en skolskjutslinje planeras upphöra eller ändra färdväg av någon
anledning upphör även möjligheten för elever som reser i mån av plats.
Eleven kan också förlora sin plats i skolskjutsen om det elevantal längs
skolskjutslinjen som har laglig rätt till skolskjuts ökar eller minskar och
förändringen innebär att det inte längre finns platser kvar att fördela till
elever som reser i mån av plats.
Ingen separat skolskjuts anordnas för hemtransport av elev som inte har rätt
till skolskjuts enligt lagstiftningen.
Nya av- och påstigningsplatser anordnas inte.
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Ansvar
Skola, entreprenör, vårdnadshavare och elev har alla del i ansvaret under
resan mellan hem och skola.
Vårdnadshavares ansvar
•
Vårdnadshavarna har ansvar för att eleven kommer är i god tid till
hållplatsen
•
Vårdnadshavarna har ansvar för barnets Elevens säkerhet mellan
hemmet och uppsamlingsplatsen/hållplatsen samt under den tid
barnet befinner sig vid hållplatsen
•
Vårdnadshavarna ska uppmana sitt barn att följa överenskomna
ordningsregler
•
Att förbereda och träna sitt barn att klara sin skolväg på ett så säkert
sätt som möjligt
•
Vårdnadshavarna har ansvar för att elev som missat skolskjutsen
transporteras till skolan
•
Vårdnadshavarna har ansvar för att avboka skolskjuts om skjutsen
inte ska användas
•
Vårdnadshavarna har ansvar för att ordna hemtransport i de fall
eleven inte kan åka den ordinarie skolskjutsen på grund av akut
sjukdom under skoldagen eller annan liknande orsak
•
Vårdnadshavarna har ansvar för att omedelbart meddela kommunen
sådana förändringar som kan påverka behovet av beviljad skolskjuts.
Det kan till exempel vara om eleven byter folkbokföringsadress eller
byter skola.
•
Vårdnadshavarna har ansvar för att förändringar i schema, till
exempel vid växelvis boende eller annan anledning meddelas till
skolskjutssamordnaren i god tid innan förändringen sker.
Entreprenörens ansvar
•
Entreprenören ska i samråd med skolskjutssamordnaren upprätta
ordningsregler som gäller under resan.
•
Under transport är det entreprenören och föraren som ansvarar för att
gällande trafikbestämmelser och att ordningsregler följs. Föraren är
skyldig att underrätta skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem
uppstår under transporten. Eventuella problem ska
föraren/entreprenören lösa tillsammans med skolan.
•
Hämtning och lämning vid hållplatser ska följa angiven tidtabell.
•
Det är inte tillåtet för föraren att släppa på eller av elever på andra
ställen än de fastställda hållplatserna om inte annat anges genom
intyg från vårdnadshavare.
•
Entreprenören arrangera säkerhetsinformation för skolans personal
och elever.
•
I övrigt uppfylla de överenskommelser som gäller i aktuellt avtal med
Osby kommun.
Skolans ansvar
•
Rektor ansvarar för säkerheten vid skolornas skolskjutshållplats.
•
Rektor ansvarar för att eleverna känner till de ordningsregler som
gäller under skolskjutstransport.
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•

•

När eleven anländer till skolan är det skolan som har tillsynsansvar
för eleven. Detsamma gäller under tiden från skoldagens slut tills
eleven stiger på skolskjutsen.
Vid hemfärd är det skolan som ansvarar för att eleverna kommer i tid
till bestämda avgångstider.

Elevens ansvar
•
Eleven ska följa gällande ordningsregler vid hållplatser och på
bussen.

Force Majeure
Om skolskjutsens förare bedömer att skolskjutsen på grund av väderlek,
vägens skick eller dylikt inte kan köras på ett trafiksäkert sätt, ställs
skolskjutsen in.

Bostad och folkbokföringsadress
Rätten till skolskjuts mäts generellt utifrån elevens folkbokföringsadress. I
det fall eleven bor växelvis hos vårdnadshavarna mäts rätten till skolskjuts
från båda bostadsadresserna separat. Detta gäller dock bara i det fall båda
vårdnadshavarna är bosatta inom kommunens gränser. Växelvis boende
definieras som att eleven bor växelvis hos vårdnadshavarna utefter ett
specifikt schema varannan vecka eller liknande. Förändringar i schemat
måste anmälas en månad innan förändringen träder i kraft. Undantag kan
göras för skriftlig ansökan om ändring i det fall extraordinära omständigheter
föreligger. I det fall eleven är bosatt i familjehem skall familjehemmets
adress jämställas med folkbokföringsadressen.

Upptagningsområden
Alla elever som bor inom respektive upptagningsområde är garanterade plats
i den skola/skolor som är hänvisningsskola för området. Elevernas
folkbokföringsadress blir utgångspunkten för vilken grundskola eleven
tillhör i första hand. Det fria skolvalet innebär dock att vårdnadshavaren har
rätt att välja grundskola för sitt barn i hela kommunen, men måste då själva
stå för eventuell skolskjuts.
Undantag:
- Boende i Hökön med upptagningsområde Lönsboda erbjuds fri
skolskjuts även till Killebergsskolan.
- Boende i upptagningsområde Visseltofta erbjuds fri skolskjuts, från
utpekad samlingspunkt, till skolorna i Osby tätort.
- Boende i upptagningsområde Osby tätort erbjuds fri skolskjuts, från
utpekad samlingsplats, till Visseltoftaskolan.
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Överklagan
Ett beslut om skolskjuts kan överklagas skriftligen till Förvaltningsrätten.
Överklagan skickas till den myndighet som fattat beslutet, det vill säga:
Osby kommun
Barn- och skolförvaltningen
283 80 Osby
I överklagan ska det framgå:
- att det är ett överklagande
- vilket beslut som överklagas
- på vilka grunder beslutet överklagas samt
- vilken ändring som begärs i förhållande till beslutet
Överklagan ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag
den klagande får del av beslutet. Barn- och skolförvaltningen kontrollerar
huruvida överklagan har kommit in i rätt tid genom så kallad rättidsprövning
och bedömer då om beslutet ska omprövas. I det fall överklagan har
inkommit för sent avvisas överklagan.
Omprövar kommunen beslutet får den klagande ett nytt beslut.
Omprövas inte beslutet av kommunen skickas överklagan tillsammans med
rättidsprövningen och underlag för beslutet till förvaltningsrätten för
prövning.
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Barnkonsekvensanalys
Barn- och skolnämnden har vid sammanträde 2018-02-06 §13 beslutat att alla nämndbeslut
ska innehålla en barnkonsekvensanalys.
Barnkonventionens fyra särskilt viktiga grundpelare:
Artikel 2

Barnets rätt till likvärdiga villkor
1. Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras
jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något
slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön,
språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala
ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt.
2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet
skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars,
vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter
eller tro.

Artikel 3

Barnets bästa i främsta rummet
1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata
sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande
organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.
2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan
omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och
skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer
som har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga
lagstiftnings- och administrativa åtgärder.

Artikel 6

Barnets rätt till liv och utveckling
1. Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende rätt till livet.
2. Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets
överlevnad och utveckling

Artikel 12

Barnets rätt att uttrycka sina åsikter
1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna
åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets
åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.
2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen
direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt
med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och
administrativa förfaranden som rör barnet.
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Barnkonsekvensanalys - checklista
Nedanstående checklista ska i skrivelser inför beslut i barn- och skolnämnden (under rubriken
Beslutsunderlag) redovisas.
Nedanstående checklista avser ärendet:
Ärenderubrik
Diarienummer

Riktlinjer Skolskjutreglemente
BSN 2018:41 623

1. Barn och unga berörs (direkt eller indirekt) av detta ärende?
X

Ja
Nej

Om svaret är ja, ta ställning till följande påståenden:
Nr Påstående
2
I beslutet har barns och ungas bästa satts i främsta rummet (artikel 3)
3
4
5
6

Beslutet tar hänsyn till barn och ungas lika värde gällande sociala,
ekonomiska och kulturella rättigheter (artikel 2)
Beslutet innebär att barn och ungas rätt till god hälsa och utveckling
främjas (artikel 6)
Beslutet tar hänsyn till specifika behov hos barn och unga med
funktionsnedsättning (artikel 6)
Barn och unga har inför beslutet fått uttrycka sin åsikt (artikel 12)

Ja
X

Nej

X
X
X

Om svaret på någon/några av frågorna 2-6 är nej, utveckla varför.
Nr Förtydligande
6
Detta är en revidering av gällande skolskjutsreglemente (2017-07-01). Nytt är att
kommunen nu ska använda sig av upptagningsområden och reglementet behöver
uppdateras efter barn- och skolnämndens beslut 2017-12-12.
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