
 

 
KALLELSE 

Datum 
2017-04-11 

 
 

Sammanträdande organ Barn- och utbildningsnämnden 
Tid Onsdagen den 19 april 2017, kl. 16.00 
Plats Hellqvistsalen, kommunhuset 
  

Förslag till justerare: Joel Pettersson 

Förslag till ersättare för justerare: Hans Carlsson 

Förslag till tid och plats för justering: Fredagen den 21 april 2017, klockan 15.00 på 
kansliet för barn- och utbildning 

 

Elever från musikskolan inleder dagens nämndsammanträder 
 

Sida Information  
- 

- 

- 
 

Rapport om anmälningar, Anna Öhlin 
Information från enheten VIVA om KAA, kommunalt aktivitetsansvar.  

Aktuell information från förvaltningen 

 Ärenden till barn- och utbildningsnämnden  
- 

- 

- 

Budgetuppföljning  BUN 2017/76 

Ramtider för läsåret 2018/2019 BUN 2017/70 

Avståndsgränser skolskjutsar BUN 2017/71 

 Ärenden till kommunstyrelsen  
  

 Anmälningsärenden  
-  Delegationsbeslut 

Meddelanden 

 Övrigt  
  

 
 
Mikael Peterson 
Ordförande Ann-Katrin Öijwall 
 Nämndsekreterare 

 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-19    
 
 
 

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

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-02 - 

Ramtider för läsåret 2018/2019 
 

Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa ramtider för 
läsåret 2018/2019. 

   
• 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 den 14 juni 2019. 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, rektorerna 

Utdragsbestyrkande 

 



  
 Sida 1 (1) 

  
  

  
  

  
Barn- och utbildningsförvaltningen                                 2017-03-02 

Skolgemensamma Verksamheter  

Lars-Erik Lindvall  
Bitr. Barn- och utbildningschef  
 
 
 

 
Ramtider för läsåret 2018/2019 

 
Bakgrund 
Tiderna för de obligatoriska nationella proven i åk 3, 6 och 9 är ännu inte 
beslutade av Skolverket. Detta gör att det inte är möjligt att redan nu fatta beslut 
om de exakta läsårstiderna för läsåret 2018/2019. 
Ett sätt att ändå underlätta för föräldrarna/vårdnadshavarna att kunna planera sin 
ledighet med barnen är att redan nu besluta om de ramar som trots detta går och 
sedan komplettera med resterande beslut när datum för de nationella proven är 
klara. 
 
Förslag till beslut 
För att underlätta för föräldrar/vårdnadshavare föreslås barn- och 
utbildningsnämnden att besluta om följande gällande läsåret 2018/2019: 

• 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 den 14 juni 2019. 

 
 
I tjänsten 
 
 
 
Lars-Erik Lindvall 
Bitr. barn- och utbildningschef 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-19    
 
 
 

§  
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 2017-04-

05 - 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. 

   
• 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. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, skolskjutssamordare 

Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsförvaltningen                                 2017-03-31 

  

Lars-Erik Lindvall  
Bitr. Barn- och utbildningschef  
 
 
Generella gränser för skolskjutsar i Kungsörs kommun 
 
Följande gränser för generella skolskjutsbeviljanden är beslutade av barn- och 
utbildningsnämnden 2017- 
Därutöver görs individuella prövningar när det gäller elever i grundskolan utifrån 
trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller andra särskilda 
omständigheter (Skollagen 10 kap. 32 §). 
 
 
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 
 

   
 
 
I tjänsten  
 
 
 
Lars-Erik Lindvall 
Bitr. barn- och utbildningschef 
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