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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

2018-10-23
Nämnd e. dyl.

Barn- och ungdomsnämnden

Plats och tid

Beslutande

Tisdag 23 oktober kl. 18.30–18.40 i Birgittasalen, Kommunhuset,
Järfälla
Eva Ullberg (S) ordförande, Rita Melki (C), Dan Engstrand (M),
Aydin Aydin (S), Agneta Dahlgren (S), Evy Kornberg (MP), Ebba
Jennolf (M), Alexander Löfgreen Wilén (M), Anita Mickos (L)

Övriga närvarande

Ersättare: Gerd Friberg (M), Chris Alm (S), Björn Erkus (S)
Barn- och ungdomsdirektör Minna Avrin, utredare Sandra Backlund,
nämndsekreterare Karin Lehnér

Justerare

Aydin Aydin (S) och Dan Engstrand (M)

Justeringens plats och tid

Fredag den 26 oktober kl. 08.30 på plan 13 i Posthuset, Järfälla

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

75 - 79

Karin Lehnér
Ordförande

Eva Ullberg (S)
Justerande

Aydin Aydin (S)

Dan Engstrand (M)

ANSLAG
Barn- och ungdomsnämndens protokoll från sammanträdet 2018-10-23 är justerat och finns på
Barn- och ungdomsförvaltningen.
Den som vill överklaga ett beslut måste göra det till förvaltningsrätten senast 2018-11-16.

Karin Lehnér
Detta anslag sätts upp

2018-10-26

Anslaget tas ned

2018-11-16
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

Barn- och ungdomsnämnden

2018-10-23

§ 75
Justering
Aydin Aydin (S) och Dan Engstrand (M) utses att tillsammans med ordförande justera
protokollet fredagen den 26 oktober kl. 08.30 i Posthuset, Järfälla.
§ 76
Fastställande av föredragningslista
Ordförande yrkar på att ett ärende ska läggas till i föredragningslistan, nämligen om
Evy Kornberg (MP) ska vara del av nämndens arbetsutskott för resterande år, då hon
övertagit Thommys roll i nämnden efter hans entledigande. Nämnden fastställer
föredragningslistan med den ändringen.

BESLUTSÄRENDE
§ 77
Dnr Bun 2018/225
Reviderade regler för skolvalsplaceringar
Barn- och ungdomsnämndens beslut

1

Barn- och ungdomsnämnden godkänner förvaltningens förslag på reviderade
regler för skolplaceringar i förskoleklass och grundskola.

Särskilt yttrande
Dan Enstrand (M) anmäler ett särskilt yttrande i ärendet. Vid tidpunkten för
protokollets justering har något sådant inte inlämnats.
Ärendet i korthet

Skälen för att ändra reglerna för skolplacering handlar bland annat om att den så
kallade ”kommundelsprincipen” och ”4 km-regeln” har brister och att elever som inte
gör ett aktivt skolval missgynnas av nuvarande regler. Relaterat till dessa brister finns
ett behov av att utveckla ett regelverk som i större utsträckning är förutsägbart,
hanterbart och rättssäkert.
De huvudsakliga förändringarna i reglerna som föreslås innebär att kommundelsprincipen och 4 km-regeln tas bort. För att säkerställa alla elevers rätt till en skola nära
hemmet, föreslås istället att elever som inte gör ett aktivt skolval förutsätts önska
placering i skolor rangordnat efter skolornas närhet till hemmet.
Handlingar

1
2
3
4

Justerares sign

Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-08-29
Förslag på reviderade regler för skolplaceringar, Bun 2018/225
Bilaga 1. Regler för fördelning av skolplatser i kommunala skolor,
Bun 2018/225
Bilaga 2. Regler för fördelning av skolplatser i kommunala skolor,
Bun 2017/255

2 (3)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

Barn- och ungdomsnämnden

2018-10-23

Barn- och ungdomsnämndens behandling

Lämnade förslag
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag. Även Dan Engstrand (M), Anita
Mickos (L) och Rita Melki (C) yrkar bifall på förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att nämnden bifaller förvaltningens förslag.

§ 78
Val av ersättare i arbetsutskottet för resterande mandatperiod
Barn- och ungdomsnämndens beslut

1

Evy Kornberg (MP) tar över Thommy Tasakis (MP) roll som ersättare i
nämndens arbetsutskott.

Ärendet i korthet

Thommy Tasakis (MP) är entledigad från sitt uppdrag i barn- och ungdomsnämnden,
varpå hans roll behöver tillsättas av någon annan.
Barn- och ungdomsnämndens behandling

Lämnade förslag
Ordförande förselår att Evy Kornberg (MP), inför årets kvarvarande arbetsutskott, tar
över Thommy Tasakis (MP) roll som ersättare.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att nämnden bifaller ordförandes förslag.

RAPPORT
§ 79
Förvaltningens rapport

Dnr Bun 2018/29

Barn- och ungdomsnämndens beslut

1

Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten:
 Rekryteringsläget för verksamheten

Justerares sign
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