VÄLKOMMEN TILL SKL:s

Skolskjutskonferens
Vad gäller vid växelvis boende?
Christer Hjert från Kommunakuten
reder ut rättsläget och berättar
bl.a. om skolskjuts vid växelvis
boende i två olika kommuner.

Skolskjutshandboken 2014
Projektledaren berättar om
innehållet och hur den bäst bör
användas – alla deltagare får ett
gratis exemplar!
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Höjdpunkter ur
programmet

Så gör vi – hur gör ni?
Gruppdiskussioner,
kommunexempel och möjlighet
att nätverka med handläggare
från hela Sverige!

Datum.

10-11 november 2014.

Ange plats.

Stockholm, Quality Hotel Globe, lokal: Galaxen, Arenaslingan 7, tfn: 08-686 63 00.

Målgrupp.

Handläggare, politiker, tjänstemän, experter som arbetar med skolskjutsfrågor,
trafiksäkerhetsfrågor eller särskolefrågor.

Kostnad.

4800 kr per person för medlemmar i Sveriges Kommuner och Landsting, 5800 kr per
person för icke medlemmar. Priset inkluderar middag. Kostnader för logi och resa
tillkommer.

Logi.

Vi har förbokat logi på Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, tfn: 08-686 63 00,
e-post: q.globe@choice.se. Behöver du logi bokar du och betalar detta direkt till hotellet.
Uppge koden 330486 vid bokning. Pris för enkelrum 1156 kr inkl. frukost, exkl. moms.

Anmälan.

Anmälan kan göras direkt på SKL:s webbplats, eller via denna länk. Anmälan är bindande
men kan överlåtas på annan person. Sista anmälningsdag är 10 oktober.

Övrigt

Frågor om konferensens innehåll kan ställas till Emma Gyllander, e-post:
emma.gyllander@skl.se. För övriga frågor kontakta Konstella, tfn: 08-452 72 86, e-post:
konferens@konstella.se.

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

PROGRAM
10 november
10.00

Registrering, fika och utställarbesök

11.00

Välkomna till SKL:s skolskjutskonferens!
Emma Gyllander, SKL

11.15

Elever i fokus: Barns upplevelser av resan till skolan
I en nationellt uppmärksammad studie har man undersökt om val av färdmedel,
restid och aktivitet under resan påverkar barns känslomässiga upplevelser av resan.
Påverkar dessa variabler även kognitiv prestation i skolan? 355 barn i årskurs 4, 6
och 8 ingår i denna värmländska studie som kastar nytt ljus över barns perspektiv.
Jessica Westman, Samot

12.00

Enkätundersökningen ger svar – hur väl fungerar skolskjutsen?
Varje år genomför Norrköpings kommun en enkätundersökning bland föräldrar som
har barn med skolskjuts. Vid passet delar man med sig av erfarenheter och goda råd
som arbetet med enkäterna har resulterat i.
Kristian Bertilsen, Norrköpings kommun

12.30

Lunch och utställarbesök

13.30

Barn i trafiken – hur kan man resonera kring barns beteende och säkrare
skolvägar
Vad har barn för förutsättningar i trafiken och hur ser en säker väg ut? Det finns
många frågor kring säkerhet och barn i trafiken. Utifrån beteendevetenskap samt
forskning om utformning av vägar och gator diskuteras bedömningsproblematik i val
av säkrare skolvägar.
Camilla Siotis Ekberg, Högskolan Kristianstad och András Varhelyi, Lunds Tekniska
Högskola.

15.00

Fika och utställarbesök

15.30

Så gör vi – hur gör ni?
Gruppdiskussioner kring kommunala skolskjutsreglementen.

17.00

Sammanfattning av dagen och utdelning av skolskjutshandboken

18.30-

Middag och underhållning

Var gärna aktiv på Twitter under konferensen #skolskjutskonf
Följ SKL:s arbete med Trafik och Infrastruktur @SKL_infrastrukt
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PROGRAM
11 november
09.00

Nylansering av skolskjutshandboken 2014
Tankar kring skolskjutshandbokens innehåll, upplägg och hur den bäst bör
användas.
Anna Grönlund, projektledare för Skolskjutshandboken

10.00

Skolskjutsfrågor i kundtjänst – svar direkt
Skellefteå kommun har infört en central kundtjänst som bl.a. svarar på
skolskjutsfrågor. Det nya arbetssättet har inneburit bättre och snabbare service till
medborgarna samtidigt som skolskjutshandläggaren får en mer effektiv arbetstid.
Carola Huber Guldhag, Skellefteå kommun

10.30

Fika

11.00

Vad gäller för skolskjuts vid växelvis boende?
Frågan behandlas med utgångspunkt i Regeringsrättens avgörande om grunderna
för skolskjuts vid växelvis boende och Högsta förvaltningsdomstolens avgörande om
skolskjuts vid växelvis boende i två olika kommuner.
Christer Hjert, Kommunakuten

12.00

Aktuella trafiksäkerhetsfrågor med NTF
Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) pratar om vad som är
aktuellt inom trafiksäkerhetsområdet.
Katarina Bokström, NTF

12.30

Lunch

13.15

Vad kan entreprenörerna bidra med i dialogen kring elevernas resor?
Om förutsättningar för ett gott samarbete mellan trafikföretag, upphandlare och
skolbarn samt goda exempel på utvecklande samarbete för elevernas bästa.
Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag samt Ken Forsberg, Forsbergs buss

14.15

Sammanfattning av konferensen

14.30

Avslutning

Var gärna aktiv på Twitter under konferensen #skolskjutskonf
Följ SKL:s arbete med Trafik och Infrastruktur @SKL_infrastrukt
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