
 

 

 
 
 
Marcus Landley,  
marcus.landley@uppvidinge.se 

KALLELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-05-27 

 

  

 

Barn- och utbildningsnämnden 
kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 juni 2020 klockan 13:30 på 
Uppvidinge gymnasieskola, Åseda för att behandla följande ärenden: 

• Upprop 

Ärende Anteckningar 

1.  Val av justerare 2020 
Dnr 2020-000005  

 

2.  Rapportering från gymnasieutskottet 2020 
Dnr 2020-000008  

Presenteras på sammanträdet 

3.  Återrapportering av budgetberedning 2020 
Dnr 2020-000078  

Presenteras på sammanträdet 

4.  Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska 
uppföljning för år 2020 
Dnr 2020-000012  

Underlag distribueras innan 
sammanträdet 

5.  Barn- och utbildningsnämnden 
skolskjutsreglemente 
Dnr 2020-000139  

 

6.  Servicemått för erhållande av skolskjuts för 
gymnasieelever 
Dnr 2020-000140  

 

7.  Sammanställning av enkäter genomförda 
vecka 6 till 8 av elever och vårdnadshavare 
Dnr 2020-000142  

 

8.  Barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning 
Dnr 2020-000138  

 

9.  Meddelanden till barn- och 
utbildningsnämnden 2020  
Dnr 2020-000007  

 

10.  Information från förvaltningschef 2020 
Dnr 2020-000014  

Presenteras på sammanträdet 
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Ärende Anteckningar 

11.  Återrapportering av kränkande behandling 
2020 
Dnr 2020-000010  

 

12.  Återrapportering av statsbidrag 2019-2020 
Dnr 2019-000199  

 

13.  Revidering av politisk plan för 
introduktionsprogrammet (IM) på 
gymnasialnivå. 
Dnr 2020-000174  

Underlag och tjänsteskrivelse 
distribueras innan sammanträdet 

14.  Återrapportering av delegationsbeslut 2020 
Dnr 2020-000011  

 

 
Jan Wernström 
ordförande 

Marcus Landley 
Nämndsekreterare 

 



 

 
Box 59, 364 21 Åseda Besök: Tfn:  

fanni.nilsson@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 
Fanni Nilsson FANIUK 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-05-08 

Referens 
BUN 2020-000139 

  

 

Barn- och utbildningsnämnden skolskjutsreglemente 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar reviderat reglemente för 
skolskjutsverksamheten i Uppvidinge kommun.    

Sammanfattning av ärendet 
Reglemente för skolskjutsverksamheten i Uppvidinge kommun fastställdes 
2013 § 54 av barn- och utbildningsnämnden.  Då beslutades att barn- och 
utbildningsnämnden ska se över skolskjutsreglementet vid behov och minst 
vart fjärde år. Om barn- och utbildningsnämnden beslutar att ändra i 
riktlinjerna upphör tidigare reglemente att gälla. 

Reglementet skapades då det efterfrågades ett reglemente där alla 
dokument för skolskjutsverksamheten samlades. 

    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2020-05-08 
Reviderat reglemente för skolskjutsverksamheten i Uppvidinge kommun 
2020-05-06 
Reglemente för skolskjutsverksamheten i Uppvidinge kommun 2013-11-08 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
Skoladministratörer 
Länstrafiken Kronoberg   
 
 
Förvaltningskoordinator 
Fanni Nilsson 

 



Barn- och utbildningsförvaltningen 

 

 

 
 

 

Reglemente för 
skolskjutsverksamheten 
i Uppvidinge kommun  

Framtagen av: 
Skolskjutssamordnare 

Diarienummer 
2020-000139 

Sida 
1 (7) 

Godkänd och fastställd av: 
Barn- och utbildningsnämnden 

Version:  
4 

Ersätter: 
2011-000163 

Implementeras av: 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Fastställd: 
[”Ange datum”] 

Gäller from: 
2020-08-01 

 

 

Gäller elever i skolår F-9 och barn med särskilda behov inom 
grundsärskolan. 
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1. Information om skolskjuts i Uppvidinge kommun 

1.1. Vem har rätt till skolskjuts?  
Kommunen är enligt skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i 
grundskolan årskurs F-9.  

1.2. Lagar och förordningar  
I lagar, förordningar och föreskrifter anges vad kommunen under vissa förutsättningar har 
att iaktta för att barn skall kunna färdas mellan bostad och skola. Kommunen påverkar och 
utformar inriktningen på skolskjutsverksamheten.  

Kommunens ansvar att ordna skolskjuts regleras i skollagen (2010:800) 10 kap 32 §.  

"Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i 
anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs 
med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan 
särskild omständighet". 

1.3. Handläggning av skolskjutsärende 
Handläggningstid inom förvaltning av ett skolskjutsärende kan uppgå till 2 veckor.  

Detta beroende på om turer behöver läggas om till exempel. 

1.4. Beslut om ändrat skolskjutsreglemente  
Barn- och utbildningsnämnden ser över skolskjutsreglementet vid behov och minst vart 
fjärde år. Om barn- och utbildningsnämnden beslutar att ändra i riktlinjerna upphör tidigare 
reglemente att gälla. 

1.5. Allmänna krav för skolskjutsar  
Avståndet mellan elevens bostad och skolan samt avståndet mellan elevens bostad och 
hållplatsen tas med i bedömningen om eleven är berättigad till skolskjuts eller inte.  

Skolskjuts kan erbjudas med anledning av särskilda skäl. Det är då vanligen fråga om 
trafikfarlig väg, barn i behov av särskilt stöd eller med tillfällig fysisk begränsning.  

Skolskjuts sker med linjelagd trafik och upphandlad skolskjuts. För skjuts i linjelagd trafik 
erhåller eleven ett färdbevis som är en personlig värdehandling. Vid förlorat färdbevis är 
man ersättningsskyldig i vissa fall, t ex om färdbeviset är utlånat.  

Skolskjutsförordningen ställer krav på bältesanvändning. Där står att ”den som färdas i 
personbil som används för skolskjutsning ska använda bilbälte”. Dessutom gäller enligt 
trafikförordningen att ”den som färdas i en buss på en sådan sittplats som är utrustad med 
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bilbälte ska använda bältet”. Den som inte använder bilbältet kan enligt 
skolskjutsförordningen dömas till penningböter. 

1.6. Egen skjuts av barn till och från skola  
Vårdnadshavare som skjutsar elev till skolan har ansvar tills eleven har kommit till skolan 
och även ansvar för att eleven släpps av på hänvisad trafikplats i närheten av skolområdet. 
Avlämning av eleven får inte ske tidigare än vad som överenskommits med skolan eftersom 
det måste finnas personal på plats på skolan. 

1.7. Tillfällig taxi vid elevolycksfall  
I situationer då elever drabbas av kortvariga funktionshinder och har svårt att ta sig till och 
från skolan gäller kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring. Vårdnadshavaren skall 
vända sig direkt till försäkringsbolaget för att få deras godkännande innan transport ordnas.  

Att först ordna transport för att sedan återkräva kostnaderna från försäkringsbolaget 
godkänns inte.  

1.8. Val av kommunal skola  
Om eleven och vårdnadshavaren väljer en annan kommunal skola än den anvisade skolan så 
har kommunen ingen skyldighet att anordna skolskjuts. För elever i F-klass-år 6 är anvisad 
skola närmaste skola och för elever i årskurs 7-9 den skola som anvisas enligt den 
kommunala skolorganisationen. Väljer man annan skola och har möjlighet att utnyttja 
skolskjuts till annan kommunal skola än den ordinarie kan det under vissa förutsättningar 
vara möjligt att få utnyttja denna skjuts.  

I de fall en elev flyttar under en termin eller till början av skolstart och bostaden ligger inom 
en annan skolas upptagningsområde har man i vissa fall möjlighet att få skolskjuts under en 
begränsad tid. 

1.9. Kompisåkning  
Kompisåkning innebär att en elev, vid enstaka tillfällen kan åka med en skolskjutsberättigad 
kamrat från skolan i ett av kommunens upphandlade skolskjutsfordon under förutsättning 
att det finns ledig sittplats. Grundansvaret för att elev får åka med ligger på vårdnadshavare. 
Därför ska vårdnadshavare vid varje tillfälle i förväg kontakta entreprenören.  

Kompisåkning kan inte erbjudas elever vars skolskjuts sker med linjetrafik. Dock finns det 
möjlighet för eleven att lösa en biljett enligt Länstrafikens regler.  

1.10. Försenad skolskjuts på morgonen samt rutiner när något oförutsett hänt  
Om skolskjutsen är försenad mer än 30 minuter på morgonen går eleven antingen hem eller 
till en plats som familjen kommit överens om. Skolan och Länstrafiken informeras omgående 
vid tekniskt fel, olycka eller annan oförutsägbar händelse. Skolassistenterna informerar 
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vårdnadshavarna. Om det skulle bli störningar i skolskjutsarna på grund av svåra 
väderförhållanden är det viktigt att Du som vårdnadshavare har en beredskap för detta. Det 
är Du som ansvarar för Ditt barn till dess hon/han har stigit på skolskjutsen och efter 
avstigning på eftermiddagen. 

 

2. Servicemått för erhållande av skolskjuts i Uppvidinge kommun 

Fastställda av kommunfullmäktige 1996 § 95, 1997 § 33 och 2003 § 131.  

2.1. Avstånd  
Avstånd från hem eller kommunal barnomsorgsplats till skola för erhållande av skolskjuts:  

Förskoleklass 1,5 kilometer 

Grundskola år 1-3 2,0 kilometer 

Grundskola år 4-6 3,0 kilometer 

Grundskola år 7-9 4,0 kilometer 

 

Längsta avstånd från hem eller kommunal barnomsorgsplats till hållplats för erhållande av 
skolskjuts:  

Förskoleklass 1,0 kilometer 

Grundskola år 1-3 1,0 kilometer 

Grundskola år 4-6 2,0 kilometer 

Grundskola år 7-9 3,0 kilometer 

 

För bedömning av avstånd från hem eller kommunal barnomsorgsplats till skola gäller att 
avståndet räknas från bostadsgrind fram till närmaste ingång (infart) till skolområdet.  

2.2. Väntetid  
Maximal väntetid är 1 timme per dag.  

2.3. Särskilda skäl  
Undantag av särskilda skäl medges av förvaltningschefen enligt delegationsordning. 
Exempel på detta kan vara vinterväglag där vägren saknas till följd av höga plogvallar. 
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3. Regler vid växelvis boende 

3.1. Skolskjuts vid växelvis boende  
En elev som har två adresser på grund av växelvis boende har rätt till skolskjuts om vägen 
mellan bostäderna och elevens skola uppfyller kommunens avståndskriterier för skolskjuts. 
Hänsyn skall också tas till säker skolväg.  

Det växelvisa boendet skall vara lika mycket hos vardera vårdnadshavare och båda skall 
vara bosatta inom kommunen. Rätten till skolskjuts gäller till/från någon av de skolor vars 
upptagningsområde någon av bostadsadresserna tillhör.  

Ansökan görs på särskild blankett ”Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende”. Schema 
över behov av skolskjuts ska bifogas ansökan.  

Rutin för handläggning av skolskjuts vid växelvis boende: 

1. Ansökan sker inför varje nytt läsår. 
2. Kommunens skolskjutsregler gällande avstånd, trafikförhållande och 

funktionshinder ligger till grund för rätten till skolskjuts. 
3. Beslut om skolskjutsform fattas av förvaltningschefen på delegation från barn- och 

utbildningsnämnden. 
4. Skolskjutshandläggaren beställer skolskjuts utifrån förvaltningschefens beslut.  

Vårdnadshavaren har rätt att överklaga beslutet och skall f den upplysningen tillsammans 
med beslutet och information om hur man överklagar.  

3.2. Ingen skolskjuts mellan olika kommuner  
Genom rättspraxis är det nu klarlagt att kommunerna inte har någon skyldighet att ordna 
skolskjuts till och från en vårdnadshavare som bor i en annan kommun än elevens 
hemkommun. Som skäl för detta kan åberopas den så kallade lokaliseringsprincipen i 
kommunallagen, som säger att en kommun skall vara verksam för sina medlemmar och 
inom sitt område. Av kommunallagen följer också att det endast är kommunmedlemmar 
som kan överklaga fattade beslut. 

4. Säkerhets- och ordningsregler för skolskjuts 

Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 2003 § 139.  

4.1. Ansvarsfördelning  
Huvudmannen för skolan ska verka för att särskilt anordnade hållplatser utformas så att 
olyckor i möjligaste mån undviks samt att eleverna inför varje läsår undervisas och 
informeras om trafiksäkerhets- och ordningsregler vid hållplats samt vid på- och avstigning.  
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Vårdnadshavaren har ansvaret för eleven på dennes väg mellan hemmet och skolan eller 
skolskjutsen, liksom på skolskjutshållplatsen. I takt med barnets ålder och mognad övergår 
ansvaret på barnet självt att följa trafikregler samt att visa respekt och hänsyn. Detta 
överensstämmer med föräldrabalken (1949:381) 6 kap 2 § som säger att vårdnadshavaren 
svarar för att barnet får tillsyn med hänsyn till dess ålder och utveckling. Efter skolan skall 
kommunen anses aktivt ha överlämnat ansvaret till föräldrarna när elev på överenskommen 
tid går från förskola, skola eller stigit av skolskjuts.  

Huvudmannen för skolan har ansvaret för eleverna i skolskjutsfordonen, vid skolans 
hållplats och i skolan. Vårdnadshavaren skall på morgonen anses aktivt ha överlämnat 
ansvaret till kommunen när elev stiger på skolskjuts eller när elev kommer till förskola eller 
skola på överenskommen tid. 

Föraren och det företag som bedriver skolskjutsningen är ansvarig för att gällande regler och 
bestämmelser efterföljs under själva transporten. Om en elev blir skadad eller får 
tillhörigheter förstörda täcks dessa genom fordonets trafikförsäkring. Elev som åsamkar 
skada på fordonet blir ersättningsskyldig gentemot entreprenören som kan rikta 
skadeståndskrav. Oavsiktlig skada kan i vissa fall täckas av vårdnadshavares hemförsäkring.  

4.2. Säkerhets- och ordningsregler  
Det är viktigt att vårdnadshavaren tillsammans med skolskjutseleven går igenom säkerhets- 
och ordningsregler. Resan till och från skolan med skolskjuts betraktas som skoltid. Därför 
gäller skolans allmänna ordningsföreskrifter. Dessutom gäller följande särskilda 
ordningsregler för skolskjuts: 

• Om eleven inte kommer i tid till hållplatsen/påstigningsplatsen och missar 
skolskjutsen är det föräldrarnas ansvar att eleven kommer till skolan på annat sätt.  

• Om eleven inte skall åka med skolskjuts till skolan på morgonen skall 
vårdnadshavaren meddela entreprenören detta.  

• Den som cyklar till hållplatsen skall ställa sin cykel så att den inte är till hinder för 
andra trafikanter. 

• På- och avstigning skall ske lugnt när chauffören ger tecken. Av- och påstigning för 
alla elever i förskoleklass till och med årskurs 6 sker på rätt sida av vägen för 
riksvägar och vissa länsvägar där hastigheten är minst 70 km och det inte finns andra 
alternativa trafiksäkerhetsåtgärder. Som ett alternativ kan chauffören följa eleven 
över vägen.  

• Eleverna skall sitta stilla på anvisade platser. Säkerhetsbälten skall alltid användas.  
• Skolbagar, gymnastikpåsar etc skall inte stå i gången eller ta upp ett säte. Dessa skall 

förvaras på golvet under sätet eller i knäet. Detta gäller även för instrument som 
eleverna har med sig Det finns också en hylla där väskor och övrigt kan förvaras.  
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• Eleverna får inte bråka eller föra oväsen, eftersom det kan innebära hot mot 
säkerheten. Alla elever måste känna sig trygga under färden. Om elev missköter sig 
kan skolan avstänga eleven från den ordinarie skolskjutstransporten.  

• Chaufförens tillsägelser skall åtlydas. Chauffören är skyldig att rapportera eventuella 
förseelser till rektor. 

• Ersättningsanspråk kommer att riktas mot den eller dem som orsakar skada på 
skolskjutsfordon eller annat. Trafikutövaren skall alltid meddela skolan om 
skadegörelse skett, samt själv fakturera elevens vårdnadshavare. Oavsiktlig skada 
kan i vissa fall täckas av vårdnadshavarens hemförsäkring.  
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1. Information om skolskjuts i Uppvidinge kommun 

 

1.1. Vem har rätt till skolskjuts? 

Kommunen är enligt skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i 

grundskolan. Vi erbjuder även elever i F‐klass skolskjuts. 

 

1.2. Lagar och förordningar 

I lagar, förordningar och föreskrifter anges vad kommunen under vissa förutsättningar har 

att iaktta för att barn skall kunna färdas mellan bostad och skola. Kommunen påverkar och 

utformar inriktningen på skolskjutsverksamheten. 

 

Kommunens ansvar att ordna skolskjuts regleras i skollagen (2010:800) 10 kap 32 §. 

ʺElever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i 

anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts 

behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller 

någon annan särskild omständighetʺ. 

 

1.3. Allmänna krav för skolskjutsar 

Avståndet mellan elevens bostad och skolan samt avståndet mellan elevens bostad och 

hållplatsen tas med i bedömningen om eleven är berättigad till skolskjuts eller inte. 

 

Skolskjuts kan erbjudas med anledning av särskilda skäl. Det är då vanligen fråga om 

trafikfarlig väg, barn i behov av särskilt stöd eller med tillfällig fysisk begränsning.  

 

Skolskjuts sker med linjelagd trafik och upphandlad skolskjuts. För skjuts i linjelagd trafik 

erhåller eleven ett färdbevis som är en personlig värdehandling. Vid förlorat färdbevis är 

man ersättningsskyldig i vissa fall, t ex om färdbeviset är utlånat.  

 

Skolskjutsförordningen ställer krav på bältesanvändning. Där står att ”den som färdas i 

personbil som används för skolskjutsning ska använda bilbälte”. Dessutom gäller enligt 

trafikförordningen att ”den som färdas i en buss på en sådan sittplats som är utrustad med 

bilbälte ska använda bältet”. Den som inte använder bilbältet kan enligt 

skolskjutsförordningen dömas till penningböter. 

 

1.4. Egen skjuts av barn till och från skola 

Vårdnadshavare som skjutsar elev till skolan har ansvar tills eleven har kommit till skolan 

och även ansvar för att eleven släpps av på hänvisad trafikplats i närheten av skolområdet. 

 Avlämning av eleven får inte ske tidigare än vad som överenskommits med skolan 

eftersom det måste finnas personal på plats på skolan. 
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1.5. Tillfällig taxi vid elevolycksfall 

I situationer då elever drabbas av kortvariga funktionshinder och har svårt att ta sig till och 

från skolan gäller kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring. Vårdnadshavaren skall 

vända sig direkt till försäkringsbolaget för att få deras godkännande innan transport 

ordnas.  

Att först ordna transport för att sedan återkräva kostnaderna från försäkringsbolaget 

godkänns inte.  

 

1.6. Val av kommunal skola 

Om eleven och vårdnadshavaren väljer en annan kommunal skola än den anvisade skolan 

så har kommunen ingen skyldighet att anordna skolskjuts. För elever i F‐klass‐år 6 är 

anvisad skola närmaste skola och för elever i år 7‐9 den skola som anvisas enligt den 

kommunala skolorganisationen. Väljer man annan skola och har möjlighet att utnyttja 

skolskjuts till annan kommunal skola än den ordinarie kan det under vissa förutsättningar 

vara möjligt att få utnyttja denna skjuts. 

 

I de fall en elev flyttar under en termin eller till början av skolstart och bostaden ligger inom 

en annan skolas upptagningsområde har man i vissa fall möjlighet att få skolskjuts under en 

begränsad tid. 

 

1.7 Kompisåkning 

Kompisåkning innebär att en elev, vid enstaka tillfällen kan åka med en skolskjutsberättigad 

kamrat från skolan i ett av kommunens upphandlade skolskjutsfordon under förutsättning 

att det finns ledig sittplats. Grundansvaret för att elev får åka med ligger på 

vårdnadshavare. Därför ska vårdnadshavare vid varje tillfälle i förväg kontakta 

entreprenören.  

Kompisåkning kan inte erbjudas elever vars skolskjuts sker med linjetrafik. Dock finns det 

möjlighet för eleven att lösa en biljett enligt Länstrafikens regler. 
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2. Servicemått för erhållande av skolskjuts i Uppvidinge kommun 

 

Fastställda av kommunfullmäktige 961217 § 95, 970429 § 33 och 031125 § 131. 

 

2.1. Avstånd 

Avstånd från hem eller kommunal barnomsorgsplats till skola för erhållande av skolskjuts 

(km): 

Förskoleklass    1,5 

Grundskola år 1‐3    2,0 

Grundskola år 4‐6    3,0   

Grundskola år 7‐9    4,0 

Gymnasieskola    4,0 

 

 

Längsta avstånd från hem eller kommunal barnomsorgsplats till hållplats 

(km): 

Förskoleklass/grundskola år 1‐3  1,0 

Grundskola år 4‐6    2,0 

Grundskola år 7‐9    3,0 

Gymnasieskola    3,0 

 

För bedömning av avstånd från hem eller kommunal barnomsorgsplats till skola gäller att 

avståndet räknas från bostadsgrind fram till närmaste ingång (infart) till skolområdet 

(förskoleområdet). 

 

2.2. Väntetid 

Maximal väntetid är 1 timme per dag. 

 

2.3. Särskilda skäl 

Undantag av särskilda skäl medges av förvaltningschefen enligt delegation. 

Exempel på detta kan vara vinterväglag där vägren saknas till följd av höga plogvallar. 
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3. Regler vid växelvis boende 

 

3.1. Skolskjuts vid växelvis boende 

En elev som har två adresser på grund av växelvis boende har rätt till skolskjuts om vägen 

mellan bostäderna och elevens skola uppfyller kommunens avståndskriterier för skolskjuts. 

Hänsyn skall också tas till säker skolväg. 

 

Det växelvisa boendet skall vara lika mycket hos vardera vårdnadshavare och båda skall 

vara bosatta inom kommunen. Rätten till skolskjuts gäller till/från någon av de skolor vars 

upptagningsområde någon av bostadsadresserna tillhör.  

 

Ansökan görs på särskild blankett ”Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende”. Schema 

över behov av skolskjuts ska bifogas ansökan. 

 

Rutin för handläggning av skolskjuts vid växelvis boende: 

1. Ansökan sker inför varje nytt läsår. 

2. Kommunens skolskjutsregler gällande avstånd, trafikförhållande och 

funktionshinder ligger till grund för rätten till skolskjuts. 

3. Beslut om skolskjutsform fattas av förvaltningschefen på delegation från barn‐ och 

utbildningsnämnden. 

4. Skolskjutshandläggaren beställer skolskjuts utifrån förvaltningschefens beslut. 

 

Vårdnadshavaren har rätt att överklaga beslutet och skall få den upplysningen tillsammans 

med beslutet och information om hur man överklagar. 

 

3.2. Ingen skolskjuts mellan olika kommuner 

Genom rättspraxis är det nu klarlagt att kommunerna inte har någon skyldighet att ordna 

skolskjuts till och från en vårdnadshavare som bor i en annan kommun än elevens 

hemkommun. Som skäl för detta kan åberopas den så kallade lokaliseringsprincipen i 

kommunallagen, som säger att en kommun skall vara verksam för sina medlemmar och 

inom sitt område. Av kommunallagen följer också att det endast är kommunmedlemmar 

som kan överklaga fattade beslut. 
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4. Säkerhets‐ och ordningsregler för skolskjuts 

 

Fastställda av barn‐ och utbildningsnämnden 2003‐12‐11 § 139. 

 

4.1. Ansvarsfördelning 

Huvudmannen för skolan ska verka för att särskilt anordnade hållplatser utformas så att 

olyckor i möjligaste mån undviks samt att eleverna inför varje läsår undervisas och 

informeras om trafiksäkerhets‐ och ordningsregler vid hållplats samt vid på‐ och  

avstigning. 

 

Vårdnadshavaren har ansvaret för eleven på dennes väg mellan hemmet och skolan eller 

skolskjutsen, liksom på skolskjutshållplatsen. I takt med barnets ålder och mognad 

övergår ansvaret på barnet självt att följa trafikregler samt att visa respekt och hänsyn. 

Detta överensstämmer med föräldrabalken (1949:381) 6 kap 2 § som säger att 

vårdnadshavaren svarar för att barnet får tillsyn med hänsyn till dess ålder och utveckling. 

Efter skolan skall kommunen anses aktivt ha överlämnat ansvaret till föräldrarna när elev 

på överenskommen tid går från förskola, skola eller stigit av skolskjuts. 

 

Huvudmannen för skolan har ansvaret för eleverna i skolskjutsfordonen, vid skolans 

hållplats och i skolan. Vårdnadshavaren skall på morgonen anses aktivt ha överlämnat 

ansvaret till kommunen när elev stiger på skolskjuts eller när elev kommer till förskola eller 

skola på överenskommen tid. 

 

Föraren och det företag som bedriver skolskjutsningen är ansvarig för att gällande 

regler och bestämmelser efterföljs under själva transporten. Om en elev blir skadad eller får 

tillhörigheter förstörda täcks dessa genom fordonets trafikförsäkring. Elev som åsamkar 

skada på fordonet blir ersättningsskyldig gentemot entreprenören som kan rikta 

skadeståndskrav. Oavsiktlig skada kan i vissa fall täckas av vårdnadshavares 

hemförsäkring. 

 

4.2. Säkerhets‐ och ordningsregler 

Det är viktigt att vårdnadshavaren tillsammans med skolskjutseleven går igenom säkerhets‐ 

och ordningsregler. 

Resan till och från skolan med skolskjuts betraktas som skoltid. Därför gäller skolans 

allmänna ordningsföreskrifter. Dessutom gäller följande särskilda ordningsregler för 

skolskjuts: 

  Eleven måste vara i tid vid hållplatsen. Skolskjutsen kan inte invänta försenade barn. 

   

  Om eleven inte skall åka med skolskjuts till skolan på morgonen skall 

vårdnadshavaren meddela entreprenören detta. 

     

  Den som cyklar till hållplatsen skall ställa sin cykel så att den inte är till hinder för 

andra trafikanter. 
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På‐ och avstigning skall ske lugnt när chauffören ger tecken. Av‐ och påstigning för 

alla elever i förskoleklass till och med årskurs 6 sker på rätt sida av vägen för 

riksvägar och vissa länsvägar där hastigheten är minst 70 km och det inte finns 

andra alternativa trafiksäkerhetsåtgärder. Som ett alternativ kan chauffören följa 

eleven över vägen. 
 

  Eleverna skall sitta stilla på anvisade platser. Säkerhetsbälten skall alltid användas. 

 

  Skolbagar, gymnastikpåsar etc skall inte stå i gången eller ta upp ett säte. Dessa skall 

förvaras på golvet under sätet eller i knäet. Detta gäller även för instrument som 

eleverna har med sig Det finns också en hylla där väskor och övrigt kan förvaras.  
 

  Eleverna får inte bråka eller föra oväsen, eftersom det kan innebära hot mot 

säkerheten. Alla elever måste känna sig trygga under färden. Om elev missköter sig 

kan skolan avstänga eleven från den ordinarie skolskjutstransporten. 
 

  Chaufförens tillsägelser skall åtlydas. Chauffören är skyldig att rapportera 

eventuella förseelser till rektor. 
 

  Ersättningsanspråk kommer att riktas mot den eller dem som orsakar skada på 

skolskjutsfordon eller annat. Trafikutövaren skall alltid meddela skolan om 

skadegörelse skett, samt själv fakturera elevens vårdnadshavare . Oavsiktlig skada 

kan i vissa fall täckas av vårdnadshavarens hemförsäkring. 
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UPPVIDINGE KOMMUN 

 

Kommunfullmäktige  1996 12 17  3 

 

§ 95 Dnr 201/96 Dpl 623 

 

Servicemått för erhållande av skolskjuts. 

 

Arbetsgruppen för upphandling av ett nytt skolskjutsavtal har 

aktualiserat en översyn av gällande servicemått för erhållande av 

skolskjuts. 

./. BILAGA  De servicemått som för närvarande gäller i Uppvidinge framgår av 

bilaga 1995 10 11 fastställd av KF 86 06 24, § 83, efter förslag från 

skolstyrelse och socialnämnd. 

 

Skolchefen föreslår att punkt 3 ändras till ”Maximal väntetid 1 

tim per dag”. 

(Punkt 5 - beslut angående ”Undantag av särskilda skäl” - har enligt 

skolstyrelsens beslut 1996 10 02, § 107, delegerats till skolchefen). 

 

Servicemått för erhållande av skolskjuts efter ovanstående förslag 

till ändring av punkt 3: 

 

1.  Avstånd från hem eller kommunal barnomsorgsplats till 

skola för erhållande av skolskjuts, km 

Förskola   1,5 

År 1-3   2,0 

År 4-6   3,0 

År 7-9   4,0 

 

Längsta avstånd från hem eller kommunal barnomsorgsplats till 

hållplats, km 

Förskola/år 1-3   1,0 

År 4-6   2,0 

År 7-9   3,0 

 

För bedömning av avstånd från hem eller kommunal 

barnomsorgsplats till skola gäller att avståndet räknas från 

bostadsgrind fram till närmaste ingång (infart) till skolområdet 

(förskoleområdet). 

 

2.  Inga andra barn än de som är skolskjutsberättigade får åka 

skolskjuts 

 

3. Maximal väntetid 1 tim per dag 

 

4. Då passagerarantalet kan komma att överskrida antalet sittplatser i 

bussar, kan vissa elever komma att få stå vid skolskjutsning. Detta 

gäller enbart i bussar där det är tillåtet med stående passagerare. 
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Kommunfullmäktige  1996 12 17  4 

 

§ 95,  forts 

 

5. Undantag av särskilda skäl medges av skolchefen (enligt 

delegation). 

 

AU:s förslag till beslut: Skolstyrelsen beslutar i enlighet med 

skolchefens förslag. 

 

-- 

 

Gunnar Elling (M) föreslår att punkt 2 slopas och att elever, som inte 

är skolskjutsberättigade enl punkt 1, får åka med i skolskjuts efter 

vissa kriterier, under tid då ledig plats finns. 

 

Skolstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

godkänna följande ändringar i servicemåtten för erhållande av 

skolskjuts: 

 

1. Punkt 2 ”Inga andra barn än de som är skolskjutsberättigade 

får åka skolskjuts” slopas. 

 

2. Punkt 3 ändras i enlighet med AU:s förslag till ”Maximal 

väntetid 1 tim per dag”. 

 

Skolstyrelsen beslutar vidare att uppdra åt skolchefen att 

utarbeta förslag till kriterier för utnyttjandet av lediga platser i 

skolskjutsarna. 

 

AU beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

 

att godkänna av skolstyrelsen beslutade ändringar i servicemåtten för 

erhållande av skolskjuts. 

 

--- 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bifalla arbetsutksottets förslag. 

 

---   

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

 



--- 
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Kommunfullmäktige  1997 04 29  6 

 

§ 33 Dnr 50/97  Dpl 623 

 

Servicemått för erhållande av skolskjuts - elever i Uppvidinge 

gymnasieskola. 

 

Kommunfullmäktige har 1996 12 17, § 95 fastställt servicemått för 

erhållande av skolskjuts för elever t o m år 9. 

  

Skolchefen föreslår att skolstyrelsen beslutar föreslå 

kommunfullmäktige besluta att samma servicemått som gäller för 

grundskolans elever år 7-9 skall gälla för gymnasieeleverna, d v s 

 

Servicemått för erhållande av skolskjuts avseende elever i Uppvidinge 

gymnasieskola 

 

1. Avstånd från hem till skola för erhållande av skolskjuts:  4,0 km 

 

 Längsta avstånd från hem till hållplats           3,0 km 

 

 För bedömning av avstånd från hem till skola gäller att 

avståndet  räknas från bostadsgrind fram till närmaste 

ingång (infart) till  skolområdet. 

 

2. Maximal väntetid 1 tim per dag. 

 

3. Då passagerarantalet kan komma att överskrida  antalet 

 sittplatser i bussar, kan vissa elever komma att få stå vid 

 skolskjutsning. Detta  gäller enbart i bussar där det är tillåtet 

med  stående passagerare. 

 

4. Undantag p g a särskilda skäl medges av skolchefen 

 (enl delegation). 

 

Skolstyrelsen beslutade vid sammanträde 97 02 27, § 18, att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att fastställa ovanstående servicemått för 

erhållande av skolskjuts avseende elever i Uppvidinge gymnasieskola. 

 

AU beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

 

att godkänna skolstyrelsens beslut. 

 

--- 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bifalla arbetsutskottets förslag. 



--- 

UPPVIDINGE KOMMUN 

 

Kommunfullmäktige   1997 04 

29 7 

 

§ 33, forts 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

 

--- 
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Sammanställning av enkäter genomförda vecka 6 till 8 
av elever och vårdnadshavare 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar resultatet av enkäterna till 
protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen genomför varje termin en omfattande enkät i Sveriges 
skolor. Enkäten görs ungefär vartannat år hos respektive huvudman och i 
Uppvidinge genomfördes den under våren 2019. Frågeställningarna i dessa 
ligger till grund för de enkäter som genomfördes på initiativ av Barn- och 
utbildningsförvaltningen.  

Enkätsvaren är sammanställda så att man får en överblick över enskilda 
förskolor och skolor, en jämförelse med föregående årets värde samt 
förändringen. Verksamheternas resultat kan jämföras med resultatet i riket 
(riksvärde), som är ett genomsnittligt värde på hur alla deltagande skolor i 
Sverige har svarat. Skalan är från 0–10, där 10 är högsta och bästa värdet.  

I underlaget Enkätinformation samt diskussionsfrågor finns ett antal 
frågeställningar, som hör samman med resultatet av enkäterna, att 
reflektera över. 

 

   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledaren, 2020-05-26.  
Sammanställning av resultatet av enkäterna, Enkäter 2020 BUN. 
Enkätinformation samt diskussionsfrågor. 
Översikt över alla enkätfrågor, Enkätfrågor BUN. 
 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen   
 
 
Utvecklingsledare 
Katja Schönbeck 
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Enkätinformation och frågeställningar att reflektera över  

Enkätinformation 

Under v 6–8 genomförde eleverna från åk 4 upp till åk 3 på gymnasiet 
enkäterna. Under samma period svarade vårdnadshavare till barn på 
förskolan och grundskolan på motsvarande enkät. Frågorna är i stort sett 
identiska med de frågor som finns i Skolenkäten, som Skolinspektionen 
genomför i landets skolor.  

Skolenkäten mäter olika områden i värden från 0–10, där 10 är högsta 
värdet. Ett område består av två till fyra frågor. Det finns ett aktuellt 
”riksvärde” från vårterminen 2020, som ger en fingervisning av vad riket 
svarade. Inom grundskolan finns en jämförelse med värdet från 
vårterminen 2019.  Enkäten som riktar sig till vårdnadshavare till barn på 
förskolan jämförs med ett värde från 2017, då Skolinspektionen inte längre 
genomför enkäten.  

Vi ser enkäterna som ett stående årligt inslag och till våren kommer vi att 
utarbeta fram enkäter som riktar sig till pedagoger.  

Enkätfrågorna och hur värdena beräknas framgår i underlaget enkätfrågor. 

 

Frågeställningar att reflektera över 

• Vilka positiva respektive negativa förändringar finns? 
• Hur stämmer elevers svar överens med vårdnadshavare?   
• Områden som sticker ut? 

 

Katja Schönbeck, utvecklingsledare 
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Enkätfrågor 
 
Enkätfrågor till vårdnadshavare, förskola 

1.1 Jag upplever att jag får fortlöpande information om mitt barns tillvaro på 
förskolan. 
1.2 Jag upplever att förskolan tar hänsyn till den information jag förmedlar om mitt 
barn (t.ex. om barnets mående, familjesituation eller utveckling). 
1.3 Jag upplever att jag fick tydlig information om hur det går för mitt barn på 
förskolan underutvecklingssamtalet. 
2.1 Jag upplever att förskolepersonalen arbetar för att barnen ska utveckla respekt 
för varandra. 
2.2 Jag upplever att det är tydligt att kränkande behandling inte accepteras på 
förskolan. 

2.3 Jag upplever att flickor och pojkar ges samma förutsättningar på förskolan. 
3.1 Jag upplever att förskolan ger mitt barn en bra balans av aktivitet och vila under 
dagen. 
3.2 Jag upplever att mitt barns känslomässiga behov (som t.ex. behov av tröst, närhet 
och bekräftelse) tillgodoses på förskolan. 

3.3 Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan. 

4.1 Jag upplever att verksamheten på förskolan väcker mitt barns nyfikenhet. 

4.2 Jag upplever att förskolan erbjuder mitt barn en stimulerande miljö. 

4.3 Jag upplever att mitt barn lär sig mycket på förskolan. 

5.1 Jag upplever att mitt barn får ett tillräckligt stöd på förskolan. 

5.2 Jag upplever att det är tillräckligt mycket personal på förskolan. 
5.3 Jag upplever att förskolan har problem med bemanningen (t.ex. stor 
personalomsättning, svårt att få vikarier) (-). 
6.1 Jag upplever att barnen får vara med och bestämma om hur det ska vara på 
förskolan. 

6.2 Jag upplever att barnen blir ”sedda och hörda” av förskolepersonalen. 
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6.3 Jag upplever att barnen får ge uttryck för sig själva på förskolan (t.ex. förmedla 
åsikter, tankar, intressen). 

 

Enkätfrågor, elever åk 4–6 

1.1 Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår. 
1. 2 Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker. 
2.1 Skolarbetet är intressant. 
2.2 Skolarbetet är roligt. 
2.3 Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer. 
3.1 Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det. 
3.2 Skolarbetet är för svårt för mig (-). 
4.1 Jag kan få svårare uppgifter om jag vill. 
4.2 I min skola finns det extrauppgifter när man är klar. 
5.1 På lektionerna får vi diskutera och debattera olika frågor. 
5.2 På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter. 
6.1 I min skola respekterar vi varandra. 
6.2 Mina lärare är rättvisa mot oss elever. 
6.3 Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever hur vi har det i skolan och hemma. 
7.1 I min skola följer eleverna de ordningsregler som finns. 
7.2 Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs. 
8.1 Jag har studiero på lektionerna. 
8.2 På lektionerna stör andra elever ordningen i klassrummet. (-) 
8.3 På lektionerna stör jag andra elever i klassrummet. (-) 
9.1 I min skola finns det elever som jag är rädd för (-). 
9.2 I min skola finns det vuxna som jag är rädd för (-). 
9.3 Jag känner mig trygg i skolan. 
10.1 De vuxna på skolan reagerar om de får reda på att någon har varit elak mot en elev, 
10.2 Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev. 
11. Jag är nöjd med min skola som helhet. 

 

Enkätfrågor, elever åk 7-åk 3 gymnasiet 

1.1 Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så jag förstår. 
1.2 Jag tycker det är svårt att veta vad jag ska klara av i skolan (-) 
1. 3 Jag vet vad jag behöver kunna för att nå kunskapskraven i skolan. 
2.2 Skolarbetet är intressant. 
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2.2 Skolarbetet är roligt. 
2.3 Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer. 
3.1 Mina lärare får mig att tro på mig själv i mitt skolarbete. 
3.2 Mina lärare förväntar sig att jag ska göra mitt bästa. 
3.3 Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker. 
4.1 Jag kan få extraundervisning om jag skulle behöva det. 
4.2 Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det. 
4.3 Skolarbetet är för svårt för mig (-) 
5.1 I min skola finns det extrauppgifter för de som hinner och vill ha det. 
5.2 Jag kan få svårare uppgifter om jag vill. 
5.3 Jag får för lite utmanande arbetsuppgifter i skolan (-) 
6.1 På lektionerna får vi diskutera och debattera olika frågor. 
6.2 I min skola får jag lära mig att argumentera för min sak. 
6.3 Mina lärare uppmuntrar oss elever att reflektera över vad vi hör och läser 
7.1 I min skola pratar vi om mänskliga rättigheter. 
7.2 I min skola pratar vi om jämställdhet mellan könen. 
7.3 I min skola får jag öva på att göra etiska ställningstaganden. 
8.1 Mina lärare ger killar och tjejer samma förutsättningar. 
8.2 I min skola respekterar vi varandras olikheter. 
8.3 I min skola respekterar elever och lärare varandra 
9.1 Vi elever har inflytande över undervisningens innehåll. 
9.2 På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter. 
9.3 I min skola är vi elever med och påverkar vår skolmiljö. 
10.1 I min skola följer eleverna de ordningsregler som finns. 
10.2 I min skola är vi elever med och bestämmer vilka ordningsregler vi ska ha. 
10.3 Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs. 
11.1 Jag har studiero på lektionerna. 
11.2 På lektionerna stör andra elever ordningen i klassrummet. (-) 
11.3 På lektionerna stör jag andra elever i klassrummet.(-) 
11.4 Mina lärare ser till att det är studiero på lektionerna. 
12.1 I min skola finns det elever som jag är rädd för (-). 
12.2 I min skola finns det personal som jag är rädd för (-). 
12.3 Jag känner mig trygg i skolan.  
13.1 Min skola arbetar aktivt med att förhindra kränkande behandling. 
13.2 De vuxna på skolan reagerar om de får reda på att någon har blivit kränkt.  
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13.3 Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev. 
14.1 Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever om hur vi upplever vår skol- och 
livssituation.  
14.2 Jag kan gå och prata med skolsköterskan eller kuratorn/skolpsykolog  
om vad jag vill, det måste inte ha hänt något allvarligt.  
14.3 På min skola är det OK att lämna lektionen om man känner ett  
behov av att träffa skolsköterskan eller kurator.  
15.1 Jag är nöjd med min skola som helhet. 
15.2 Jag skulle rekommendera min skola 
 
 
 
Enkätfrågor, vårdnadshavare förskoleklass 

 

1.1 När mitt barn har lärt sig något nytt i förskoleklassen vill hon/han lära sig mer 
om det. 
1.2 Mitt barns lärare väcker mitt barns intresse för skolarbetet. 
1.3 Undervisningen i förskoleklassen väcker mitt barns lust att lära. 
2.1 Undervisningen i förskoleklassen passar mitt barns sätt att lära sig. 
2.2 Mitt barn får den hjälp som hon/han behöver för att kunna följa med i 
undervisningen. 
2.3 Mitt barn behöver mer hjälp än skolan ger henne/honom (-). 
3.1 Jag upplever att mitt barn har arbetsro i förskoleklassen. 
3.2 Jag upplever att mitt barns lärare säger till dem som stör.  
3.3 Jag upplever att mitt barn har svårt att koncentrera sig på sina arbetsuppgifter 
för att det är så hög ljudnivå (-).  
4.1 Mitt barn känner sig tryggt i skolan. 
4.2 Det finns elever på skolan som mitt barn är rädd för (-).  
4.3 Det finns personal på skolan som mitt barn är rädd för (-). 
5.1 Jag vet vem jag kan vända mig till på skolan om jag får reda på att en elev blivit 
kränkt. 
5.2 I mitt barns skola framgår det tydligt att kränkande behandling inte accepteras. 
5.3 Jag upplever att mitt barns skola arbetar aktivt med att förhindra kränkande 
behandling. 
8.2 Lek och skapande får stort utrymme på mitt barns fritidshem. 
8.3 Jag hålls informerad om verksamheten på mitt barns fritidshem.  
8.4 I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande. 
8.5 Mitt barn känner sig tryggt på fritidshemmet. 
9.1 Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet. 
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9.2 Jag skulle rekommendera mitt barns skola. 
 

Enkätfrågor, vårdnadshavare grundskolan 

1.1 Jag vet vad mitt barn behöver kunna för att nå kunskapskraven i skolan. 
1.2 Mitt barns klasslärare/mentor informerar mig om vad som ska göras i 
skolarbetet. 
1.3 Jag behöver mer information från skolan om vad mitt barn ska klara av i 
skolarbetet (-). 
2.1 När mitt barn har lärt sig något nytt i skolan vill hon/han lära sig mer om det. 
2.2 Mitt barns klasslärare/mentor väcker mitt barns intresse för skolarbetet. 
2.3 Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära. 
3.1 Undervisningen i skolan passar mitt barns sätt att lära sig. 
3.2 Mitt barn får den hjälp som hon/han behöver för att nå kunskapskraven. 
3.3 Mitt barn behöver mer hjälp än skolan ger henne/honom (-). 
4.1 Jag upplever att mitt barns klasslärare/mentor ger killar och tjejer samma 
förutsättningar. 
4.2 Jag upplever att eleverna i mitt barns klass respekterar varandras olikheter. 
4.3 I mitt barns skola bemöter elever och personal varandra med respekt. 
5.1 Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna. 
5.2 Jag upplever att mitt barns klasslärare/mentor säger till dem som stör på 
lektionerna. 
5.3 Mitt barn uppger ofta att det är svårt att arbeta i klassrummet för att det är så 
hög ljudnivå (-). 
6.1 Mitt barn känner sig tryggt i skolan. 
6.2 Det finns elever på skolan som mitt barn är rädd för (-). 
6.3 Det finns personal på skolan som mitt barn är rädd för (-). 
7.1 Jag vet vem jag kan vända mig till på skolan om jag får reda på att en elev blivit 
kränkt. 
7.2 I mitt barns skola framgår det tydligt att kränkande behandling inte accepteras. 
7.3 Jag upplever att mitt barns skola arbetar aktivt med att förhindra kränkande 
behandling. 
8.1 På utvecklingssamtalen får jag tydlig information om mitt barns 
kunskapsutveckling. 
8.2 Efter utvecklingssamtalet vet jag hur skolan ska arbeta med mitt barns 
kunskapsutveckling. 
8.3 På utvecklingssamtalen får jag veta hur mitt barn utvecklas socialt.  
10.1 Skolan har informerat sig om hur jag upplever mitt barns skol- och 
livssituation. 
10.2 Jag upplever att elevhälsoarbetet på skolan är tillräckligt utifrån mitt barns 
behov. 
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10.3 Jag upplever att frågor om livsstil och hälsa är viktiga på mitt barns skola. 
  
11.2 Lek och skapande får stort utrymme på mitt barns fritidshem. 
11.3 Jag hålls informerad om verksamheten på mitt barns fritidshem. 
11.4 Det finns möjlighet till vila och avskildhet på mitt barns fritidshem. 
11.5 I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande. 
11.6 Mitt barn känner sig tryggt på fritidshemmet.  
  
  
12.1 Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet. 
12.2 Jag skulle rekommendera mitt barns skola.  

 

Beräkning av värde 

Värdena summeras och delas sedan på antalet svarande.  

Stämmer helt och hållet = 10  

Stämmer ganska bra = 6,7 

 Stämmer ganska dåligt = 3,3  

Stämmer inte alls = 0 

(Vet ej exkluderas från beräkningen) 

Frågor som efterföljs av (-) är ”negativt” ställda, det vill säga att ett svar 
”stämmer inte alls” är det bästa alternativet. Svaren har då räknats om så 
att detta alternativet får värdet 10.  

  

Katja Schönbeck, utvecklingsledare 
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Information om barnets utveckling 8,6 9,3 8,5 7,9 7,7 8,8 7,6 9,3

Normer och värden 9 9,1 8,7 8,4 8,1 9,4 8,3 9,3

Trygghet och omsorg 8,7 9,3 8,8 8,4 7,9 9,5 7,9 9,6

Utveckling och lärande 8,5 9,5 8,5 7,7 7,7 8,4 7,6 8,9

Anpassning efter barnets behov 7 8,3 7,8 6,4 5,7 6 4,4 8,9

Barns inflytande 8,4 8,6 8,1 7,6 6,9 8 7,6 8,2

Svarsfrekvens i antal 37 35 22 15 22 10 3

Antal barn 95 78 57 27 99 94 16

Svarsfrekvens i % 39% 45% 39% 56% 22% 11% 19%



Elever åk 4-6 Riksvärde vt 20 åk 5Alstermo VT19 förändring Lenhovda VT19 förändring

1. Vet vad som krävs/tillit till elevens förmåga 8,4 8,3 8,8 -0,5 8,2 8 -0,2

2.  Stimulans 6,4 6,9 7,3 -0,4 6,2 6,3 -0,1

3. Anpassningar efter elevens behov 7,9 7,6 8,5 -1,1 8,1 8,8 -0,7

4. Utmaningar 7,8 7,4 7,5 -0,1 7,5 7,5 0

5. Argumentation och kritiskt tänkande/delaktighet och inflytande7 7,3 6,6 0,7 7,2 6 1,2

6. Grundläggande värden på skolan/elevhälsa 7,3 6,7 7,7 -1 6,5 6,1 0,4

7. Ordningsregler 6,9 6,6 7,1 -0,5 6,8 6,1 0,7

8. Studiero 5,1 5,4 5,3 0,1 4,5 3,8 0,7

9. Trygghet 8,2 8 9,3 -1,3 8,3 7,4 0,9

10. Förhindra kränkningar 8 7,7 7,8 -0,1 7,6 6,6 1

Min skola som helhet 7,3 7,7 7,9 -0,2 6,8 6,3 0,5

svarfrekvens i % 97% 96% 90% 100%

Svarsfrekvens i antal 59 70

Elever åk 4-6 Riksvärde vt 20 åk 5Åseda åk 4-6VT19 förändring Nottebäck VT19 förändring

1. Vet vad som krävs/tillit till elevens förmåga 8,4 8,2 9 -0,8 7,7 8,7 -1

2.  Stimulans 6,4 6,7 7,9 -0,8 5 6,1 -1,1

3. Anpassningar efter elevens behov 7,9 8,1 8,3 -0,2 7,9 8 -0,1

4. Utmaningar 7,8 7,6 7,6 0 6,8 8,6 -1,8

5. Argumentation och kritiskt tänkande/delaktighet och inflytande7 6,1 8,3 -2,2 5,9 7,6 -1,5

6. Grundläggande värden på skolan/elevhälsa 7,3 6,9 8,1 -1,2 6,1 7,6 -1,5

7. Ordningsregler 6,9 7 7,7 -0,7 5,3 7,1 -1,8

8. Studiero 5,1 5,4 6,3 -0,9 4,4 5,1 -0,7

9. Trygghet 8,2 8 8,2 -0,2 8 8,5 -0,5

10. Förhindra kränkningar 8 7,9 8,8 -0,9 7,1 8,4 -1,3

Min skola som helhet 7,3 7,6 7,9 -0,3 6,6 7,3 -0,7

svarfrekvens i % 89% 94% 80% 94%

Svarsfrekvens i antal 119 36



Elever åk 7-9 Riksvärde vt 20 åk 9Åseda 7-9 VT19 förändring Älghult Vt19 förändring

1. Veta vad som krävs 6,3 6,5 6,3 0,2 6 6,4 -0,4

2. Stimulans 5 5,2 5,3 -0,1 4,3 5,7 -0,6

3. Tillit till elevens förmåga 7,4 7,6 7,4 0,2 6,8 7,1 -0,3

4. Anpassning efter elevens behov 6,7 7 6,4 0,6 6,3 6,5 -0,2

5. Utmaningar 6,7 6,5 6,9 -0,4 6,2 6,5 -0,3

6. Argumentation och kritiskt tänkande/ 6 6 5,5 0,5 6,1 6,5 -0,4

7. Grundläggande värden i undervisning/lärandet 5,7 5,9 4,8 1,1 5,9 6,6 -0,7

8. Grundläggander värden på skolan 5,9 6,7 5,5 1,2 6,2 6,1 0,1

9. Delaktighet och inflytande 5 6 5,2 0,8 5,3 5,2 0,1

10. Ordningsregler 4,8 5,3 4,9 0,4 4,2 4,8 -0,6

11. Studiero 5,1 5,8 4,8 1 4,9 5,3 -0,4

12. Trygghet 7,7 7,6 6,6 1 7,4 8,1 -0,7

13. Förhindra kränkningar 6,4 6,3 5,4 0,9 6,6 6,2 -0,4

14. Elevhälsa 6,4 6,4 6,3 0,1 6,6 6,8 -0,2

Jag är nöjd med min skola som helhet 5,9 5,3 4,7 0,6 5,5 5,9 -0,4

Jag skulle rekommendera min skola 5,2 3,9 2,9 1 4,5 5 -0,5

Svarsfrekvens i % 89% 78% 69% 86%

Svarsfrekvens i antal 143 97



Elever gymnasiet IM åk 1-3 riksvärde vt 20  åk 2

1. Veta vad som krävs 6 7,1 6,5

2. Stimulans 6,6 6 5,7

3. Tillit till elevens förmåga 7,3 7,3 7,6

4. Anpassning efter elevens behov 6,5 6,9 6,9

5. Utmaningar 5,8 6 7

6. Argumentation och kritiskt tänkande/ 6,1 6,1 6,6

7. Grundläggande värden i undervisning/lärandet 5,3 5,5 6,2

8. Grundläggander värden på skolan 6,8 5,6 7,3

9. Delaktighet och inflytande 5,8 5,7 5,7

10. Ordningsregler 4,7 4,9 5,9

11. Studiero 6,2 5,9 6

12. Trygghet 7,4 6,5 8,2

13. Förhindra kränkningar 6 5,8 7,3

14. Elevhälsa 6,5 6,2 7,2

Jag är nöjd med min skola som helhet 5 5,3 7,3

Jag skulle rekommendera min skola 5,7 4,6 7,1

svarfrekvens i antal 22 48



VH Förskoleklass

riksvärde vt 20 Alstermo VT 19 Förändring Lenhovda VT 19 förändring

1. Stimulans 8,3 9,1 7,6 1,5 8,4 9,2 -0,8

2. Anpassning efter elevens behov 8,2 8,6 6,7 1,9 8 8,1 -0,1

3. Arbetsro 7,1 8 7,1 0,9 6,6 6,4 0,2

4. Trygghet 8 9,3 7,5 1,8 8,2 8 0,2

5. Förhindra kränkningar 8 8,5 6,4 2,1 8 7,6 0,4

Fritids 8 9,2 värde saknas 8,4 värde saknas 

Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet 8,3 8 värde saknas 8,1 Värde saknas

Jag skulle rekommendera mitt barns skola 8,2 7,5 7,8

svarsfrekven i % 33% 44%

svarsfrekvens i antal 5 12

VH Förskoleklass riksvärde vt 20 Nottebäck VT 19 förändring Åseda VT 19 förändring

1. Stimulans 8,3 för få 8,7 5,2 7,2 -2

2. Anpassning efter elevens behov 8,2 för få 8,7 6 7,8 -1,8

3. Arbetsro 7,1 för få 8,1 1,9 4,9 -3

4. Trygghet 8 för få 7,3 4,6 7,5 -2,9

5. Förhindra kränkningar 8 för få 7,6 4,8 6,1 -1,3

Fritids 8 för få 7,5 6,8 8,5 -1,7

Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet 8,3 för få 8 3,7 6,7 -3

Jag skulle rekommendera mitt barns skola 8,2 för få 7,3 3,3 5,7 -2,4

svarsfrekven i % 21% 23%

svarsfrekvens i antal 3 9
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1. Veta vad som krävs 6,8 6,5 6,5 0 6,4 7,2 -0,8 5,7 6,1 -0,4
2. Stimulans 7 6,7 7,4 -0,7 6,4 6,9 -0,5 6,6 6,8 -0,2
3. Anpassning efter elevens behov 7,2 6,3 7,5 -0,8 7 6,8 0,2 6,8 6,7 0,1
4. Grundläggande värden på skolan 7,5 7,5 7,4 0,1 6,3 6,6 -0,3 5,7 6,3 -0,6
5. Studiero 6 6,1 6,3 -0,2 4,9 6 -1,1 4,5 4,1 0,4
6. Trygghet 7,9 7,5 7,5 0 7,5 7,8 -0,3 7 6 1
7. Förhindra kränkningar 7,8 7,8 6,9 0,9 7,2 7,8 -0,6 6,9 7,1 -0,2
8. Elevens utveckling 7,6 7,6 7,8 -0,2 7,6 7,8 -0,2 7,6 7,8 -0,2
10. Elevhälsa 6,7 7,1 7,1 0 7 7,1 -0,1 6,4 5,9 0,5
11. Fritidshem 7,2 6,9 8,4 -1,5 6,8 6 0,8 6,1 4,4 1,7
Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet 7,4 8,1 7,6 0,5 6,5 7,2 -0,7 6,3 6,9 -0,6
Jag skulle rekommendera mitt barns skola 7,4 8,2 7,5 0,7 6,4 6,7 -0,3 5,8 6,9 -1,1
Svarsfrekvens i antal 30 65 46
Svarsfrekvens i % (en VH/elev) 28% 42% 55%
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1. Veta vad som krävs 6,8 6,5 6,4 0,1 5,9 5,3 0,6 5,5 5,7 -0,2
2. Stimulans 7 7,3 6,9 0,4 5,4 5,9 -0,5 5,8 6 -0,2
3. Anpassning efter elevens behov 7,2 6,9 6,8 0,1 5,4 6,3 -0,9 6,3 6 -0,3
4. Grundläggande värden på skolan 7,5 6,3 6,4 -0,1 6,3 6,7 -0,4 6,8 6,1 0,7
5. Studiero 6 6,1 5,1 1 5 5,3 -0,3 6,3 4,6 1,7
6. Trygghet 7,9 7,4 6,6 0,8 7,1 7,3 -0,2 7,6 6,4 1,2
7. Förhindra kränkningar 7,8 6,8 6,8 0 7,4 8 -0,6 7,4 6,2 1,2
8. Elevens utveckling 7,6 8,1 7,7 0,4 5,8 5,5 0,3 7,6 7,5 0,1
10. Elevhälsa 6,7 7,1 5,9 1,2 6,6 5,6 1 7,1 5,5 1,6
11. Fritidshem 7,2 6,3 6 0,3
Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet 7,4 6,2 5,8 0,4 5,8 6,1 -0,3 6,4 4,5 1,9
Jag skulle rekommendera mitt barns skola 7,4 5,3 5 0,3 5,3 5,6 -0,3 5,8 4 1,8
Svarsfrekvens i antal 54 34 40
Svarsfrekvens i % (en VH/elev) 21% 24% 25%
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Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Barn och utbildningens föreslår att Barn och utbildningsnämnden fattar 
beslut i ärendet gällande delegationsordning Rektor – semester 2020.  

Vecka 28 Anna Andrén  

Vecka 29 Sara Klaéson 

Vecka 30 Wenche Hermansen  

Vecka 31 Katja Schönbeck 

Tjänstgörande rektor blir chef för all verksamhet som pågår i förvaltningen 
under veckan. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidigare har förvaltningen bemannats av en person som skött den löpande 
hantering av post etc samt varit tillgänglig för den verksamhet som pågått.  

Under sommaren 2020 ser vi att det behöver en annan beredskap än vad vi 
behövt tidigare är. Pandemistaben som upprättas i arbetet med pandemin 
kommer att fortsätta med veckovisa möten och där krävs bemanning från 
Barn- och utbildningsförvaltningen. Om läget gällande Covid-19 skulle 
förändras och det krävs beslut kring bemanning gällande såväl förskola 
som fritidshem krävs en delegering och även att en chef är i tjänst. Tidigare 
om åren har vissa veckor bemannats av administrativ personal och 
ordinarie chef har kontaktats via telefon om något händer. I och med 
pandemi och att chefer skall kunna ha sin semester kommer förvaltningen 
att bemannas av en chef. Vi kommer även ha en administratör i tjänst hela 
sommaren i det fall det kommer uppstå behov av förändringar av 
verksamheten. 

Under semesterveckorna 28-31 kommer förvaltningen att bemannas av en 
rektor i tjänst samt en administratör. Detta är en förändring mot tidigare 
men i och med pandemin kommer vi behöva ha förstärkning ifall läget 
kommer att förändras och förändringar i verksamheten behöver göras. 

Förslaget i bemanning ut för chef enligt nedan. 

Vecka 28 Anna Andrén  

Vecka 29 Sara Klaéson 

Vecka 30 Wenche Hermansen  

Vecka 31 Katja Schönbeck 
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Tjänstgörande rektor blir chef för all verksamhet som pågår i förvaltningen 
under veckan. 

Tanken är att vi även i framtiden kommer bemanna med chef under 
semester och att detta roterar runt bland förvaltningens chefer.  

Ekonomiska konsekvenser 
Inga   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen   
 
 
Förvaltningschef 
Niclas Bjälkenborn 
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Återrapportering av kränkande behandling 2020 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen av 
kränkande behandling  

 

Sammanfattning av ärendet 
En sammanställning presenteras av de anmälningar av kränkande 
behandling som inkommit från förskolor och skolor från 16 april till och 
med 9 juni. En sammanställning visas med hjälp av Draftit, ett digitalt 
system som ger en god överblick. 

Barn- och utbildningsnämnden ska enligt 6 kap. 7 § skollagen (2010:800) se 
till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och 
elever utsätts för kränkande behandling. Huvudmannen ansvarar för att 
personalen fullgör de skyldigheter som anges i detta kapitel, 6 kap. 5 § 
skollagen (2010:800). 

  

   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledaren, 2020-05-13 
Antalet anmälningar om kränkande behandling kommer att visas i en 
dagsaktuell sammanställning  
  

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen   
 
 
Utvecklingsledare 
Katja Schönbeck 
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Återrapportering av statsbidrag 2019-2020 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen av sökta 
statsbidrag.  

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 1 mars till 15 maj har barn- och utbildningsförvaltningen 
ansökt om fyra olika statsbidrag: 

• Statsbidrag för lärarlönelyftet  
För att huvudmannen ska få statsbidrag för höjda löner till särskilt 
kvalificerade lärare måste de lärare som utses till att ta del av bidraget 
uppfylla de krav som finns i förordningen för Lärarlönelyftet (SFS 
2016:100). 
Det är huvudmannen som avgör hur många och vilka lärare som är 
kvalificerade för att få löneökning genom Lärarlönelyftet samt hur dessa 
lärare ska utses. Huvudmannen bestämmer också hur pengarna ska 
fördelas mellan dessa lärare. Huvudmannen kan ställa ytterligare 
villkor och krav på lärarnas kvalifikationer utöver de som anges i 
förordningen. 
 
• Statsbidrag för karriärtjänster  
Bidraget ska användas för att täcka löneökningar för karriärtjänsterna 
förstelärare och lektorer. Syftet är att göra läraryrket mer attraktivt och 
att höja lärarnas kompetens. 

 
• Statsbidrag för mindre barngrupper 
Bidraget ska gå till insatser som minskar eller motverkar en ökning av 
barngruppernas storlek i förskolan. Huvudmännen ska prioritera de 
yngsta barnen som är högst två år den 31 december 2020. Med 
barngrupp menar Skolverket den grupp som barnen ingår i under större 
delen av sin dag i förskolan. 

• Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning 

Bidraget syftar till att underlätta för huvudmännen att bedriva 
utbildningen, stimulera arbetsgivare till att ta emot gymnasiala 
lärlingselever och stimulera utbildning av handledare på 
arbetsplatserna. 

Bidraget består av fyra delar: 
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• Bidrag för utvecklingskostnader  
• Bidrag till arbetsgivare  

• Bidrag för utbildade handledare   

• Bidrag för gymnasial lärlingsanställning  

 
 
 

   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare, 2020-05-13  

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen   
 
 
Utvecklingsledare 
Katja Schönbeck 
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Återrapportering av delegationsbeslut 2020 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen av 
redovisade delegationsbeslut.          

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har i delegationsordningen gett barn- och 
utbildningsförvaltningens tjänstepersoner rätt att fatta beslut i vissa frågor i 
barn- och utbildningsnämndens ställe. Fattade delegationsbeslut ska 
återrapporteras till barn- och utbildningsnämnden regelbundet.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinator, 2020-03-30 
Förteckning av delegationsbeslut maj 2020    
 
 
Nämndsekreterare 
Marcus Landley 

 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 
UPPVIDINGE KOMMUN 2020-000011

ÅTERRAPPORTERING AV DELEGATIONSBESLUT 2020

JUNI

Ärende Delegat Titel Delegationsbeslut Datum Dnr
E.10 Niclas Bjälkenborn Förvaltningschef Svar till Förvaltningsrätten i Mål 1099-20 2020-04-17 2020-000088
A.2.4 Niclas Bjälkenborn Förvaltningschef Beviljad ansökan om skolgång i Uppvidinge kommun 2020-04-27 2020-000135
E.14 Niclas Bjälkenborn Förvaltningschef Undertecknat personuppgiftsbiträdesavtal med Bayou AB 2020-05-05 2020-000146

2020-05-04 2020-000147
B.1.1 Niclas Bjälkenborn Förvaltningschef Anställning av förvaltningssekreterare 2020-05-14
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