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Barn och Ungdomsnämnden

Tjänsteskrivelse Motion om skolornas upptagningsområde
Sammanfattning
Margareta Andersson (C) har lämnat in en motion om skolornas upptagningsområde i kommunen.
I motionen föreslås att barn- och ungdomsnämndens ges i uppdrag
 att i samband med utredning om skolorna i Hyltebruk även göra en övergripande utredning
om skolornas upptagningsområde
 att det utreds om skolskjutsarna kan skjutsa elever till andra skolor än idag, alltså få en
flexiblare organisation.
Skrivelsen behandlar enbart det andra uppdraget då uppdrag om utredning av skolorna i Hyltebruk
inte givits av Kommunstyrelsen ännu.
Skolskjutsorganisationen i Hylte Kommun grundar sig på de tillämpningsföreskrifter som beslutats
av Barn och ungdomsnämnden 2007-03-21 dnr 07BUN043-2.
Nedanstående avståndsregler för skolskjuts gäller från och med läsåret 07/08.
Avståndet från hemmet till skolan/påstigningsplats ska, för att berättiga till skjuts, vara mer än:




2 km för elev i åk F-3
3 km för elev i åk 4-6
4 km för elev i åk 7-9

Upptagningsområden:
Ändras upptagningsområden kan det finnas risk för att skolenheter blir så stora eller små att det blir
andra konsekvenser som tex lokalbrist pga för stort antal elever, elevbrist då elevunderlaget minskar
pga att elever tillhör annan skolenhet. En jämn elevfördelning till alla skol-enheter samt
elevprognoser ökar de små skolornas överlevnad.
Elever som har påbörjat sin skolgång på en skolenhet kan bli tvingade att fortsätta på annan
skolenhet om upptagningsområdena ändras.
Beslutar man att elever inte skall byta skolenhet trots ändrade upptagningsområden innebär det ett
ökat antal skolskjutsturer, då man får köra den gamla turen och den nya turen för att kunna skjutsa
berättigade elever till angiven skola.
Ändras avståndsreglerna, större eller mindre avstånd, för berättigande till skolskjuts blir storleken på
skolskjutskostnaderna beroende på hur många elever som får skolskjuts ökad eller minskad.
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Tillämpningsföreskrifter för skolskjuts i Hylte Kommun
Elevprognos

Barn- och ungdomskontorets förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar utredningen till Kommunstyrelsen.
Mikael Falk
Barn- och ungdomschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Gunilla Abrahamsson
Utredare
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