SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
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Plats och tid

Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 19 april 2017, klockan 16.00 – 17.50.

Beslutande

Monica Lindgren (S) § 16-19, Mikael Peterson (S) ordförande, Joel Petersson (V), Hans
Carlsson (M), Margareta Barkselius (C) och Ari Jaanus (SD).

Tjänstgörande
ersättare

Marina Ribaric (S) § 15, Tonny Fernerud (S), Barbro Olausson (L) och Lars Gustavsson
(KD).
Marina Ribaric (S), Elisabeth Laestander (S), Peter Åkesson (MP), Ronja Lund Wall (M),
Sivert Karlsson (C) och Sussanne Söderström (SD).

Ersättare

Övriga
deltagande

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Ann-Katrin Öijwall nämndsekreterare, Lars-Erik
Lindvall bitr. förvaltningschef. § 15 Anna Öhlin bitr. förskolechef , Ulrika Lindgren studieoch yrkesvägledare, Theres Pihl studie- och yrkesvägledare och Kristin Fernerud rektor.

Utses att justera

Joel Petersson

Ersättare för
justerare

Hans Carlsson

Justeringens
plats och tid

Kansliet för barn- och utbildningsförvaltningen 2017-04-21.

Underskrifter
Sekreterare

....................................................................................
Ann-Katrin Öijwall

Paragrafer

15-19

Ordförande

....................................................................................
Mikael Peterson
Justerande

.................................................................................................................................................................................................
Joel Petersson

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-04-19, §§ 15-19

Datum för
anslags
uppsättande

2017-04-21

Förvaringsplats
av protokollet

Sekretariatet för barn- och utbildningsförvaltningen

Underskrift

....................................................................................

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

2017-05-19

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2017-04-19

§ 15
Informationer
a) Biträdande förskolechef Anna Öhlin informerade om:
anmälningar om kränkande behandling samt avslutade
ärenden under perioden 2017-01-01 till och med 2017-03-31.
b) Rektor Kristin Fernerud, studie- och yrkesvägledare Ulrika
Lindgren och studie- och yrkesvägledare Theres Pihl
informerade om det kommunala aktivitetsansvaret, KAA.
Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för
ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har
fullgjort sin skolplikt men som inte har fyllt 20 år och inte
genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i
gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande
utbildning.
Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska:
- hålla sig informerad om vilka som omfattas av ansvaret
- vid behov bidra med insatser för att unga ska starta eller
återuppta sina studier och fullfölja sin utbildning
- dokumentera och föra register över de unga som omfattas
- rapportera in dokumenterade uppgifter till SCB.
c) Förvaltningschef Fredrik Bergh informerade om:
- genomförande och bemanning av ny organisation för
grundskolan i Kungsörs kommun.
d) Bitr. förvaltningschef Lars-Erik Lindvall informerade om:
- lokalen som fritidsgården i Valskog har sin verksamhet i
är uppsagd av fastighetsägaren. Lars-Erik Lindvall har av
presidiet fått i uppdrag att se över möjligheten till annan
lokal för verksamheten.

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationerna och
lägger dem med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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§ 16
Budgetuppföljning (BUN 2017/76)
Barn- och utbildningschefen Fredrik Bergh lämnar en prognos
över ekonomin. Årsbudgeten för 2017 visar för perioden januari
till mars på ett positivt resultat.
Beslut

Justerandes sign

Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna
och ger förvaltningen i uppdrag att fortsatt arbeta för en budget i
balans.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 17
Ramtider läsåret 2018/2019 (BUN 2017/70)
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till
ramtider för läsåret 2018/2019.
Beslutsunderlag
•

Beslut

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-02 Ramtider för läsåret 2018/2019
Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa ramtider för
läsåret 2018/2019.
•
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Läsåret startar för eleverna onsdagen den 22 augusti 2018
Vecka 44 (29 oktober – 2 november) 2018 är lovvecka för
eleverna
Terminsavslutning (julavslutning) för eleverna är fredagen den
21 december 2018
Vårterminsstart för eleverna är tisdag den 8 januari 2019
Sportlov för eleverna är vecka 9 (25 februari – 1 mars) 2019
Påsklov för eleverna är vecka 16 (15 april – 18 april, d.v.s.
veckan före påsk) 2019
Läsåret avslutas för eleverna fredagen den 14 juni 2019.

Protokollsutdrag till

Akten, rektorerna
Utdragsbestyrkande

Blad

4

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2017-04-19

§ 18
Generella gränser för skolskjuts i Kungsörs
kommun (BUN 2017/71)
Skolskjuts är en rättighet för eleven och regleras huvudsakligen i
Skollagen, 10 kap. Rätten till skolskjuts innebär att kommunen är
skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med
hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
Alla dessa förutsättningar ska prövas individuellt i varje enskilt
fall.
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till
generella gränser för skolskjutsar inom Kungsörs kommun.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-0405 - Generella gränser för skolskjutsar i Kungsörs kommun.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa generella
gränser för skolskjuts inom Kungsörs kommun enligt
förvaltningens förslag.
•
•
•
•
•

BUN överläggning

Justerandes sign

Förskolan - Ingen skolskjuts (Föräldrarnas ansvar fullt ut)
Årskurs F-3 - Mer än 3 km
Ingen skolskjuts till annan vald skola än den som kommunen
anvisar.
Årskurs 4-6 - Mer än 4 km
Ingen skolskjuts till annan vald skola än den som kommunen
anvisar.
Årskurs 7-9 - Mer än 5 km
Ingen skolskjuts till annan vald skola än den som kommunen
anvisar.
Gymnasieskolan - Mer än 6 km.

Under barn- och utbilningsnämndens överläggning framför Mikael
Peterson (S), Monica Lindgren (S) och Ari Jaanus (SD) återremiss
av ärendet med uppdrag till förvaltningen att en konsekvensanalys
tas fram.

Protokollsutdrag till

Akten, skolskjutssamordare
Utdragsbestyrkande
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Efter avslutad överläggning ställer ordföranden förvaltningens
förslag mot återremissyrkandet och finner att barn- och
utbildningsnämnden beslutat enligt återremissyrkandet.
Beslut

Justerandes sign

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet
med uppdrag till förvaltningen att ta fram en konsekvensanalys.

Protokollsutdrag till

Akten, skolskjutssamordare
Utdragsbestyrkande
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§ 19
Förteckning över delegationsbeslut och
meddelanden
Delegationsprotokoll
Beslut om förordnande som ställföreträdande förskolechef inom
Kungsörs kommun, enligt Skollagen 2 kap. § 9.
Delegationsprotokoll § 2.
Beslut om ställföreträdare som rektor vid Västerskolan, enligt
Skollagen 2 kap. § 9. Delegationsprotokoll § 3.
Remisser
Remiss av motion – Öppna tillagningskök i Björskogsskolan
Kommunstyrelsen önskar yttrande på inkommen motion om att
låta Björskogsskolan bli ett tillagningskök. Kommunstyrelsen
önskar svar senast den 3 maj 2017. Dnr BUN 2017/43
Remiss av motion – En fri måltid per dag för alla pensionärer över
t.ex. 80 år. Kommunstyrelsen önskar svar senast den 31 maj Dnr
BUN 2017/54
Protokollsutdrag från:
- Kommunfullmäktige 2017-02-13, § 25 - Förslag till ytterligare
ett kommunmål. Dnr BUN 2016/54
- Kommunfullmäktige 2017-02-13, § 22 – Biblioteksplan 20162018. Dnr BUN 2016/166
- Kommunstyrelsen 2017-02-27, § 32 – Internkontrollplan 2017
för kommunstyrelsens förvaltning. Dnr BUN 2016/54
- Kommunstyrelsen 2017-03-27, § 59 –
Kompetensförsörjningsplan 2017-2021. BUN 2017/61
- Kommunfullmäktige 2017-04-10, § 72 – Organisation förskola,
förskoleklass – åk 3. BUN 2016/68
- Kommunfullmäktige 2017-04-10, § 57 – Svar på motion –
Miljöcertifiera samtliga förskolor och skolor i Kungsör. BUN
2016/68
- Kommunfullmäktige 2017-02-13, § 20 – Rapportering av
uppdrag – Kommunstyrelsens och nämndernas detaljbudgetar
2017. BUN 2016/83
Beslut
Justerandes sign

Barn- och utbildningsnämnden lägger förteckningen över
delegationsbeslut och meddelanden till handlingarna.
Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande

