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Barn- och utbildningsnämnden

Nulägesbeskrivning för upptagningsområden
för skolskjuts
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar uppdra åt sektorn att ta fram beslutsförslag
gällande revidering av gällande upptagningsområden samt ”Regelverk för skolskjutsarna i
Höör”.

Ärendebeskrivning
Transportstrategen ger muntlig information som nulägesbeskrivning gällande skolskjutsar
och upptagningsområden.
Det inkommer årligen önskemål från vårdnadshavare om justering av
upptagningsområden och skolskjutsturerna.
Barn- och utbildningsnämnden fattade 2020-09-14 §78 beslut om Rangordnade önskemål
till förskoleklass och årskurs 7 i Höörs kommun samt skolplaceringsprinciper.
Sammantaget föreligger behov av översyn gällande regelverk för skolskjutsarna.
Nuläge
Höörs kommun har idag runt 520 skolskjutsberättigade elever. Det finns 7
upptagningsområden för skolskjuts till 5 skolenheter.
Skolskjutsplaneringen idag
En förutsättning för att de turer som körs idag ska fungera med det antal fordon som finns
att tillgå, är att skolorna har olika starttider.
Den mest intensiva perioden är under morgonturerna då det är väldigt koncentrerat med
turer som ska anlända skolorna inom en begränsad tidsperiod. Det är också dessa turer
som har högst beläggning.
Upplägget av morgonturerna idag är att hämtning först sker i de yttre områdena med
ankomst till låg och mellanstadieskolorna som har tidig start (ej
Enebackeskolan) Därefter är det närområdet kring tätorten och de centrala områdena
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som transporteras mot högstadiet i Sätoftaskolan och Ringsjöskolan samt
Enebackeskolan låg och mellanstadie som har senast skolstarttid.
Faktorer att beakta:
- Rimliga restider för eleverna. Enligt regelverket är maximala åktider 50 min/tur – flera
andra kommuner tillämpar 60 minuter, vilket kan övervägas.
- Ankomst till skolan kräver bemanning för att ta emot eleverna före skolstart.
- Enligt nuvarande regelverk får första påstigningen på morgonen ske tidigast
kl 07.00,
vilket påverkar alla skolskjutsturer liksom skolstartstiderna.
- Skoldagens längd varierar mellan de olika stadierna. Hemturerna sker vid tre tillfällen
dagligen.
- Trafiksäkerhet ger behov av fler transporter (ex rv 23 mellan Snogeröd och Gudmuntorp)
Genomförda förändringar
Inför läsåret 20/21 har det införts möjlighet att elektroniskt ansöka om skolskjuts via
kommunens hemsida.
Skolturlistor inför skolstarten kommuniceras via Infomentor och skickas inte hem.
Turlistorna läggs även ut på hemsidan inför skolstarten i augusti.
En planeringshjälp skickas inte ut till alla skolskjutsberättigade elever där föräldrarna ges
tillfälle att komma med önskemål om tider, hållplatser mm. Planeringen av turlistorna
utgår ifrån skolskjutsberättigade elever som ansökt.

Lisbeth Bonthron
Barn- och utbildningschef
0413-282 50
lisbeth.bonthron@hoor.se

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden fattade 2020-09-14 §78 beslut om Rangordnade önskemål
till förskoleklass och årskurs 7 i Höörs kommun samt skolplaceringsprinciper.

