
 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(21) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-17  

 

 
p Plats och tid Sammanträdesrum Osby, kommunhuset i Osby, klockan 08:30-12:10 

Ajournering i § 55 Tillämpningsföreskrifter pedagogisk omsorg, förskola och fritidshem, 
klockan 11:39-11:49 samt klockan 11:51-11:53. 

  Beslutande Lars-Anton Ivarsson (M), ordförande 
Lars Andreasson (S), vice ordförande 
Hans Persson (SD) andre vice ordförande 
Andreas Andersson (KD), tjänstgör för Thomas Poppe (M) 
Elisabeth Vestergård (S) 
Mats Ernstsson (C) 
June Jönsson (S) 
Leif Nilsson (SD) 
Ida Gustafsson (C), 
 
  

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: 
Erling Persson (L) 
Marie Winther (V) 
 

Tjänstepersoner m.fl.: 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Områdeschef grundskola/gymnasie, Stefan Ekvall 
Områdeschef, förskola, Christel Torstensson 
Verksamhetsutvecklare, Lena Bertilsson 
Controller, Rolf Persson 
Förvaltningschef samhällsbyggnad, Mathias 
Karlsson 
Nämndsekreterare, Marit Löfberg 
  

Utses till justerare Lars Andreasson (S)   
 
Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset i Osby, måndagen den 23 maj 2022, klockan 08:00.  
 
Underskrifter 
 Sekreterare  

 
Paragrafer 

 
44-56 

 Marit Löfberg   
 
 Ordförande   
 Lars-Anton Ivarsson (M)   
 
 Justerare   
 Lars Andreasson (S)   
 

 
ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesdatum 2022-05-17  

Datum då anslaget sätts upp 2022-05-25 Datum då anslaget tas ned 2022-06-17 

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen, kommunhuset i Osby 
 
 
Underskrift   
 Marit Löfberg   
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Ärendelista 
 
§ 44 Upprop och protokollets justering 

§ 45 Godkännande av dagordning 

§ 46 Information 

§ 47 Återrapportering av ställda frågor 

§ 48 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 49 Anmälningar 

§ 50 Budgetuppföljning per den 30 april 2022 

§ 51 Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till budget 2023 

§ 52 Omfördelning av investeringsmedel 

§ 53 Riktlinje - Kriterier för skolval 

§ 54 Riktlinje - Godkännande och anvisningar för rätt till kommunala 
bidrag gällande fristående verksamheter 

§ 55 Tillämpningsföreskrifter pedagogisk omsorg, förskola och fritidshem 

§ 56 Skolskjutsreglementet 
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§ 44 
Upprop och protokollets justering 
 
Barn- och utbildningsnämnden utser Lars Andreasson (S) att tillsammans 
med ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) justera dagens protokoll. 
 
Ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) informerar om att dagens protokoll 
justeras måndagen den 23 maj 2022, klockan 08:00. 
 
 
 
 
 
 

   



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(21) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-17  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 45 
Godkännande av dagordning 
 

- Dagordningen godkänns, efter den av ordförande Lars-Anton Ivars-
son (M), före sammanträdet angivna ändringen att nedan ärende ut-
går på dagordningen: 
 
Ärende 12 ”Ansökan om utökning av antalet fritidshemsplatser på 
Prästgårdens Förskola och Fritidshem” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(21) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-17  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 46 
Information 
 
BUN/2022:8   000 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Informationen läggs till handlingarna. 

 

Förvaltningschef, Eva Andersson informerar: 

- Digitaliseringsstrategi 
Digital kompetens 
Likvärdig tillgång och användning 
Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter 
 

- Ukrainakrisen 
Kartläggning pågår angående ukrainska elever i grundskola och 
gymnasium 
 

- Lokaler 
Örkenedskolan, klart höstterminen 2024 
Ny förskola Klockarskog, klart årsskiftet 2024/2025 
Ombyggnad enl. grundskoleutredningen, klart årsskiftet 2025/2026 
Killebergs förskola, klart hösten 2023 
Killebergs grundskola, klart årsskiftet 2024/2025 
Killebergs idrottshall, klatr årsskifte 2024/2025 
Ishallen 
 

- Ärende till Barn- och elevombudet (BEO), Skolinspektionen och 
Skolverket 
Två ärenden har avslutats. 
 

- Ledningsorganisation 
Åsa Hallén Olofsson ny förvaltningschefen för barn- och utbild-
ningsförvaltningen kommer till nämndens sammanträde i juni och 
presenter sig. 
 

- SKR:s genomlysning av gymnasieskolan 
Arbetet pågår enligt tidplanen. 
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- Återrapportering SSPF 
Finns inget att informera om vid dagens sammanträde. 
 

- Fokusmöte den 7 juni 2022 
Kallelse till Fokusmötet kommer att skicka ut till ledamöter och 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
 

- Övrigt 
Ung Sommar – sommarlovsaktiviteter, kommer inte att genomföras 
sommaren 2022 
 

Skogsgården – ansökan ur Allmänna arvsfonden, för projekt tal- och 
språkutveckling 
 

Workshop IST (ny lärplattform i grundskolan och gymnasiet) 
 

Upphandling - bowlingärendet 
 

 
Verksamhetsutvecklare, Lena Bertilsson informerar: 

- Barn och ungas uppväxtvillkor i Osby 
 

 
Förvaltningschef samhällsbyggnad, Mathias Karlsson informerar: 
 

- Vaktmästarorganisationen kommer från och med den 1 oktober 2022 
att tillhöra samhällsbyggnadsnämnden. 
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§ 47 
Återrapportering av ställda frågor 
 
 
Förvaltningschef Eva Andersson redogör lämnat svar på följande ställda 
frågor: 
 
 

- Skolmåltider - meny 

- Skolavslutningen vårterminen 2022 

- Information om skolplikten vid skolstart 

 
 
 
 

   



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
8(21) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-17  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 48 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
BUN/2022:6   002 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Redovisningen av delegationsbesluten, godkänns. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott 
och tjänsteman enligt en av barn- och utbildningsnämnden antagen delegat-
ionsordning. Dessa beslut ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden. 
Redovisningen innebär inte att barn- och utbildningsnämnden får ompröva 
eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det barn- och utbildnings-
nämnden fritt att återkalla lämnad delegation. 
 
Delegationsbeslut tagna 1 december 2021 – 31 januari 2022, 
barn- och utbildningsförvaltningen 
 
Delegationslista: 
Ärende    Beslutsdatum  Antal beslut 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen  april 2022   18  
 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
 
 

   



 

Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
9(21) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-17  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 49 
Anmälningar 
 

- Det finns inga anmälningar till dagens sammanträde. 
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§ 50 
Budgetuppföljning per den 30 april 2022 
 
BUN/2022:2   042 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 
- Budgetuppföljning per den 30 april 2022, med en negativ avvikelse 

på - 4.773 tkr från budget, godkänns. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Budgetuppföljningen är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyr-
ningen i Osby kommun. Budgetuppföljning ska lämnas till kommunfull-
mäktige fyra 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.  
 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 3 maj 2022, § 37. 
Tjänsteskrivelse ”Budgetuppföljning 2022”, daterad den 25 april 2022, från 
controller Rolf Persson och förvaltningschef Eva Andersson. 
Budgetuppföljning april 2022, Barn- och utbildningsnämnden. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef, Eva Andersson  
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
Controller, Rolf Persson 
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§ 51 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till budget 
2023 
 
BUN/2022:1   041 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Information om barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 
budget 2023 lämnades vid dagens sammanträde. 
Förslaget sänds vidare till budgetberedningen. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Genomgång av underlag och presentation inför budgetberedningen för 2023. 
 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 3 maj 2022, § 42. 
”Budgetberedning 2023 Barn- och utbildningsnämnden”, reviderad 2022-
05-03. 
 
 
Beslutet skicka till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
Controller, Rolf Persson 
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§ 52 
Omfördelning av investeringsmedel 
 
BUN/2022:105   040 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

Omföring av beslutade investeringsmedel för 2022: 
 
- Flytta över hela budgeten från projekt målbursliftar - projekt nr 

1803, (som är genomförd under 2021) till projekt lift i ishallen - 
projekt nr 1810. 
 

- Flytta över 70 000 kronor från projekt ljudanläggning ishallen - 
projekt nr 1801 till projekt lift i ishallen - projekt nr 1810. 

 
Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuell.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Att flytta över hela budgeten från projekt målbursliftar (projekt nummer 
1803) som redan är gjord under 2021 då arbetsförmedlingen tillsammans 
med samhällsbyggnad genomfört denna investering till projekt lift (projekt 
nummer 1810) till ishallen. 
Att flytta över 70 000: - från projekt ljudanläggning ishallen (projekt num-
mer 1801) till lift i ishallen (projekt nummer 1810). 
 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 3 maj 2022, § 38. 
Tjänsteskrivelse ”Omföring av investeringsmedel för 2022, daterad den 22 
april 2022, från enhetschef kultur och fritid, Fredrik Johnsson och förvalt-
ningschef barn och utbildning, Eva Andersson. 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Kultur- och fritidschef, Fredrik Johnsson 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Sim-, ishall- och fritidsgårdschef 
Controller, Rolf Persson 
Ekonomiavdelningen 
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§ 53 
Riktlinje - Kriterier för skolval 
 
BUN/2022:101   611 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Riktlinjer ”Kriterier skolval”, daterad den 17 maj 2022, godkänns. 

- Riktlinjen ”Kriterier skolval” tillämpas från och med läsåret  
2022-2023. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Berör barn och elever vars vårdnadshavare ansöker om skolgång för sitt 
barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Inför varje läsårsstart skickas en inbjudan till samtliga vårdnadshavare med 
elev som ska börja förskoleklass. Vårdnadshavare har möjlighet att göra ett 
aktivt skolval för sitt barn inför förskoleklass. Om vårdnadshavare ej gör ett 
aktivt val sker placering inför förskoleklass helt utifrån närhetsprincipen till 
skola utifrån folkbokföringsadress. Vårdnadshavares val ligger till grund för 
kommande placering inför förskoleklass. Dock kan antalet platser på önskad 
grundskola ej vara tillräckliga för att tillgodose samtliga vårdnadshavare 
val. Samma förutsättningar gäller för de elever som tillkommer under 
grundskolans samtliga årskurser. Skollagen kap 10 § 30 ”En elev ska place-
ras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar 
att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan 
elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, 
ska dock kommunen placera eleven vid annan skolenhet inom sin grund-
skola. Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål 
endast om 1. Den önskade placeringen skulle medföra betydande organisa-
toriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen eller 2. Det är nödvän-
digt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. Beslut enligt andra 
stycket 2 gäller omedelbart, om inte annat beslutas.”  
 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 3 maj 2022, § 40. 
Tjänsteskrivelse ”Kriterier för skolval”, daterad den 24 april 2022, från om-
rådeschef för grundskola och gymnasie, Stefan Ekvall och förvaltningschef, 
Eva Andersson. 
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Riktlinje ”Kriterier skolval”, daterad den 2022-05-17. 
Barnkonsekvensanalys, daterad den 24 april 2022. 
Skolval - Inbjudan till skolval. Vårdnadshavare. 
Skolval - Sökande gör eget val tackar ja till reserverad plats Vårdnadsha-
vare. 
Skolval Definitivt besked om skolvalsplacering, Vårdnadshavare 
Handlingsplan ”Kriterier skolval, Osby kommun”, daterad den 25 april 
2022, från Barn och utbildning. 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson  
Områdeschef grundskola/gymnasie, Stefan Ekvall 
Områdeschef förskola, Christel Torstensson 
Rektorer i förskolan 
Rektorer i grundskolan 
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§ 54 
Riktlinje - Godkännande och anvisningar för rätt till 
kommunala bidrag gällande fristående verksamheter 
 
BUN/2022:104   605 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Reviderad Riktlinje ”Godkännande och anvisningar för rätt till 
kommunalt bidrag gällande fristående förskola, fristående fritidshem 
som inte anordnas vid en skolenhet med förskoleklass, grundskola 
eller särskola samt fristående pedagogisk omsorg”, reviderad den  
17 maj 2022, fastställs. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt då ärendet beskriver en riktlinje för godkännande av enskild 
verksamhet. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Riksdagen har från och med 2009-07-01 fattat beslut om att införa barnom-
sorgspeng i enlighet med proposition 2008/09:115. 

Barnomsorgspengen är ett kommunalt bidrag som följer med varje barn 
oavsett vilken typ av verksamhet föräldrarna väljer, i kommunal eller en-
skild regi. För att få bidrag måste kommunen godkänna den pedagogiska 
verksamheten eller omsorgen. Kommunen är också den myndighet som 
kontrollerar att verksamhet enligt ovan, som bedrivs av enskild huvudman, 
uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. 
 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 3 maj 2022, § 41. 

Tjänsteskrivelse ”Riktlinjer för godkännande och anvisningar för rätt till 
kommunalt bidrag gällande fristående verksamheter”, daterad den 20 april 
2022, från förvaltningschef Eva Andersson. 

Reviderad riktlinje ”Godkännande och anvisningar för rätt till kommunalt 
bidrag gällande fristående förskola, fristående fritidshem som inte anordnas 
vid en skolenhet med förskoleklass, grundskola eller särskola samt fri-
stående pedagogisk omsorg”, uppdaterad den 19 april 2022, från Barn och 
utbildning, Eva Andersson. 
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Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Huvudman för Prästgårdens enskilda verksamhet 
Områdeschef för förskola och CBE, Christel Torstensson 
Områdeschef för grundskola och gymnasium, Stefan Ekvall 
Administratör förskola 
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§ 55 
Tillämpningsföreskrifter pedagogisk omsorg, förskola 
och fritidshem 
 
BUN/2022:83   630 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Revidering av ”Tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg”, markerat med röd text,  
samt med följande tillägg: att på sidan 4 under stycket ”Barn till för-
äldralediga och arbetslösa…”, skall följande text som är markerat 
med fetstil, läggas till på rad 4 i meningen:  
”Tiden fördelas på minst tre dagar per vecka men bestäms i övrigt av 
förskolan/pedagogiska omsorgen i samråd med föräldern och flexi-
bilitet ska tillämpas”, fastställs. 
 
 

Beslutsgång 
Yrkande 
Lars Andreasson (S) yrkar på bifall till förvaltningens förslag till revidering 
av ”Tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg”, markerat med röd text i förslaget: 
”De 15 timmarna som erbjuds per vecka ska utgöras av målstyrda 
processer under ledning av förskollärare och syfta till undervisning och 
lärande hos varje enskilt barn. I skollagen definieras utbildning som ”den 
verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål” (1 kap. 3 
§ skollagen)” 

Ajournering begärs och verkställs klockan 11:39 – 11:49. 
 

Mats Ernstsson (C) yrkar på följande tillägg till förvaltningens förslag till 
revidering av ”Tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg”: 
att på sidan 4 under stycket ”Barn till föräldralediga och arbetslösa…”, skall 
följande text som är markerat med fetstil, läggas till på rad 4 i meningen:  
”Tiden fördelas på minst tre dagar per vecka men bestäms i övrigt av 
förskolan/pedagogiska omsorgen i samråd med föräldern och flexibilitet ska 
tillämpas”, 
 
Ajournering begärs och verkställs klockan 11:51 – 11:53. 
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Ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) ställer Lars Andreassons (S) yrkande 
mot Mats Ernstssons (C) och finner att barn- och utbildningsnämnden har 
beslutat i enlighet med Mats Ernstssons (C) yrkande. 

Omröstning begärs och ska genomföras. 
 

Propositionsordning 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst avläggs för att bifalla Lars Anderssons (S) yrkande. 
Nej-röst avläggs för att bifalla Mats Ernstssons (C) yrkande. 
 

Omröstning 

Vid omröstningen avges 3 ja-röster Elisabeth Vestergård (S), June Jönsson 
(S) och Lars Andreasson (S) och 6 nej-röster Hans Persson (SD), Andreas 
Andersson (KD), Mats Ernstsson (C), Leif Nilsson (SD), Ida Gustafsson (C) 
och Lars-Anton Ivarsson (M). 

Barn- och utbildningsnämnden har därmed bifallet enligt Mats Ernstsson 
(C) yrkande. 
 

Reservationer 

Lars Andreasson (S), June Jönsson (S) och Elisabeth Vestergård (S) 
reserverar sig muntligen mot beslutet.  

 

Barnkonsekvensanalys 
Förnyad barnkonsekvensanalys är genomför. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Tillämpningsföreskrifterna är ett stöd för vårdnadshavare och den pedago-
giska verksamheten om nyttjandet av plats på förskolan, fritidshemmet och 
pedagogisk omsorg. Kommunen erbjuder förskoleverksamhet, pedagogisk 
omsorg och skolbarnsomsorg till barn som bor eller stadigvarande vistas i 
kommunen.  

Omsorgsplats tillhandahålls utifrån det behov av omsorg som vårdnadsha-
varna har på grund av arbete, studier eller deltagande i arbetsmarknadsåt-
gärder, inklusive eventuell restid.  

Vid särskild ansökan kan omsorg tillhandahållas även efter barnets behov. 
Omsorg erbjuds inte under förälders/föräldrars semester eller annan ledig-
het. Sammanslagning av förskolor och fritidshem görs under loven, de 
veckor flest barn är lediga. 
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Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 3 maj 2022, § 44. 

Tjänsteskrivelse ”Tillämpningsföreskrifter förskola, fritidshem och pedago-
gisk omsorg”, daterad den 24 april 2022, från områdeschef förskola, Chris-
tel Torstensson och förvaltningschef, Eva Andersson. 

Förnyad barnkonsekvensanalys, daterad den 17 maj 2022. 

Tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, 
beslutat i barn- och utbildningsnämnden den 18 maj 2021. 

 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Områdeschef förskola, Christel Torstensson 
Rektorer för förskolan 
Administratör förskolan 
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§ 56 

Skolskjutsreglementet 

 
BUN/2022:102   623 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

- Riktlinjer för ”Skolskjutsreglemente”, beslutade i barn- och utbild-
ningsnämnden den 18 maj 2021, gäller fortsatt tillsvidare.  
 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör barn och elever som är skolskjutsberättigande inom grund-
skola. 
 

Sammanfattning av ärende 

Osby kommun har ett gällande skolskjutsreglemente som fastställdes i Barn- 
och skolnämnden 2018-04-17 med revidering inför läsåret 2021-2022. 

Revidering av gällande riktlinje är genomfördes av skolskjutshandläggare 
och områdeschef för grundskola inför läsåret 2021-2022. 

Beslut gällande mån av platsåkning togs bort. I de fall en skolskjutsberätti-
gad elev tillkommer och en mån av plats åkande elev behöver lämna sin 
plats till förmån för denna elev kan vårdnadshavare till mån av plats åkande 
elev överklaga detta beslut och enligt rättspraxis få rätt till fortsatt skol-
skjuts. Detta kan leda till att utökning av busspool kan behöva göras under 
pågående läsår. Utökning av busspool innebär en kostnadsökning som base-
ras på behov av storlek på buss.  

Kompisåkning togs bort. För fortsatt tillämpning av detta behövs en modul 
som används för registrering av åkande elever utifrån ett säkerhetsperspek-
tiv. En sådan modul innebär en kostnad på 500 kr/månad.  

I skollagen (SL 2010:800) finns bestämmelser om rätten till skolskjuts. 

Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elev i grund-
skola 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 Trafiksäker-
hetsverkets föreskrifter om skolskjutsning, TSVFS (1988:17). 
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Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut den 3 maj 2022, § 45. 

Tjänsteskrivelse ”Skolskjutsreglemente”, daterad den 24 april 2022, från 
områdeschef grundskola/gymnsie, Stefan Ekvall och förvaltningschef, Eva 
Andersson. 

Barnkonsekvensanalys, daterad den 24 april 2022. 

Skolskjutsreglemente, beslutat i barn- och utbildningsnämnden den 18 maj 
2021. 

 

 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Områdeschef grundskola/gymnasie, Stefan Ekvall 
Rektorer grundskolan 
Skolskjutssamordnare 

 

 


	- Ledningsorganisation Åsa Hallén Olofsson ny förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen kommer till nämndens sammanträde i juni och presenter sig.
	- Övrigt Ung Sommar – sommarlovsaktiviteter, kommer inte att genomföras sommaren 2022  Skogsgården – ansökan ur Allmänna arvsfonden, för projekt tal- och språkutveckling  Workshop IST (ny lärplattform i grundskolan och gymnasiet)

