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Plats och tid

  
Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 13 december 2017, klockan 16.00 – 18.15, 
ajournering 17.55-18.00  
 
 

 

Beslutande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S), Mikael Peterson (S) ordförande, Gunilla 
Wolinder (L), Hans Carlsson (M) och Margareta Barkselius (C). 

Tjänstgörande  
ersättare Barbro Olausson (L), Lars Gustavsson (KD) och Sussanne Söderström (SD). 
 

Ersättare  Elisabeth Strengbom (S) och Sivert Karlsson (C).  

Övriga  
deltagande  Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann-

Katrin Öijwall nämndsekreterare, Torbjörn Messing föreläsare § 52 och inbjudna politiker 
under § 52, Elinor Westlund (C), Yrjö Blomqvist (M) och Stellan Lund (M). 

 

Utses att justera Monica Lindgren 
Ersättare för 
justerare Margareta Johansson 
Justeringens  
plats och tid Kansliet för barn- och utbildningsförvaltningen 2017-12-15 

Underskrifter 
 
Sekreterare  
 
 .................................................................................... Paragrafer 52-56 
 Ann-Katrin Öijwall  
 
 
Ordförande  
 
 ....................................................................................  
 Mikael Peterson 
 
Justerande  
 
 .................................................................................................................................................................................................  
 Monica Lindgren     

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdes-  
datum 2017-12-13, §§ 52-56 
Datum för 
anslags  
uppsättande 

2017-12-15 Datum för anslags  
nedtagande 2018-01-12 

Förvaringsplats 
av protokollet Sekretariatet för barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Underskrift 

 
 
.................................................................................... 
  Utdragsbestyrkande 
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§ 52 
Informationer (BUN 2017/16) 
Ordföranden hälsar alla välkomna till årets sista 
nämndsammanträde. Till dagens möte är flera politiker inbjudna 
för att lyssna till en inspirationsföreläsning med Torbjörn 
Messing, särskilt sakkunnig i jämställdhet på Länsstyrelsen. 
 
Tema - Jämställdhetsintegrering 
Torbjörn Messing informerar om jämställdhetsintegrering i 
förskolan och skolan. Jämställdhet handlar om rätten att utan 
begränsningar på grund av sitt kön, till exempel omvärldens olika 
förväntningar på vad flickor respektive pojkar ska vara och göra, 
kunna ha inflytande både i sitt eget liv och i samhället. Vem är 
normal? Vad är normalt? Och vem bestämmer det? Fördelar vi 
samhällets resurser rättvist? Om alla ska ha lika blir det faktiskt 
väldigt orättvist! En del behöver mer stöd än andra, till exempel.  
 
Ordförande Mikael Peterson tackar Torbjörn Messing för en 
tänkvärd föreläsning. 
 
Förvaltningschef Fredrik Bergh informerar om: 
-  läget inför kommande flytt  
- oron som varit på Västerskolan och hur man har löst 

situationen 
- ny rektor anställd till Västerskolan 
- antal barn i förskolan, aktuell kö och kommande behov av 

förskoleplatser 
- nyheter om kommer löpande information om flytten och 

organisationen att uppdateras 
- information om datum för öppethus av nya skolan, kommer att 

läggas ut på kommunens webbplats  
 
 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och 
lägger den med godkännande till handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 53 
Revidering av beslutsattestanter jämte er-
sättare för barn- och utbildningsnämnden 
och dess förvaltning 2018 (BUN 2017/172) 
Enligt 5 § i kommunens tillämpningsföreskrifter för 
attestreglementet ska varje nämnd före varje års utgång 
besluta om attestanter och ersättare för dessa.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut om attestanter för 2017 bör 
revideras med anledning av att nya rektorer tillträtt som ledare för 
skolorna samt att nya identiteter har tillkommit tillföljd av nya 
verksamhetsområden.   

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Beslutsattestanter och ersättare för 2018 
 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden reviderar sitt beslut om 
beslutsattestanter och ersättare för dessa för barn- och 
utbildningsnämnden och dess förvaltning 2018 i enlighet med 
förslaget. 

 
Den nya attestlistan gäller från den 1 januari 2018.  

 
 Till protokollsutdraget som lämnas till ekonomikontoret ska fogas 

namnteckningsprov för de nya rektorerna. 
 
 
  
 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Ekonomikontoret (inkl. handling och namntecknings-
prov), akten 

Utdragsbestyrkande 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-13  4  
 
 
 

§ 54 
Mål för barn- och utbildningsnämnden för 
2018 (BUN 2017/136) 
Enligt kommunens mål- och resultatstyrningsprocessen ska 
nämnder och styrelser årligen besluta om tidsatta och mätbara mål.  
Nämnden beskriver vilka mål som ska uppnås och när målen ska 
vara uppnådda utifrån givna ekonomiska ramar. Utöver de mål 
som är kopplade till fullmäktigemålen kan styrelse/nämnd 
formulera specifika mål för sitt verksamhetsområde. Totalt får 
styrelse/nämnd ha maximalt sju mål. 

Diskussion vid barn- och utbildningsnämndens möte onsdagen den 
18 oktober 2017.  
Behovet av eventuella revideringar av nämndmål diskuterades. 
Med utgångspunkterna: 

• Är det något mål som behöver revideras? 
• Är det något nytt mål som behöver införas för någon del av 

verksamheten? 
• Om något nytt mål införs, vad ska i så fall tas bort? 
 
Sammanfattande diskussion vid barn- och utbildningsnämndens 
presidieberedning onsdagen den 25 oktober 2017 föreslogs att 
nämndmålen för 2018 ska vara samma som för 2017. 

- Andelen barn, elever och studenter som upplever skolan som 
trygg ska öka. Jämfört med basåret 2015. 

- Andelen högskoleutbildad personal inom förskolan ska vara 
lägst 67 %.  

- Kunskapsresultaten i grundskolan ska öka. Jämfört med 
basåret 2015. 

- Alla elever ska få fem hälsosamtal under sin tid i grundskolan. 

- Minst 85 % av eleverna ska tillsammans med SYV upprätta en 
individuell studieplan inom en månad efter sin skolstart. 

- Minst 80 % av skolmaten ska lagas från grunden. Minst 30 % 
av råvarorna ska vara ekologiska. 

 
Barn- och utbildningsnämnden bordlade ärendet på sammanträde 
den 15 november 2017 för beslut på sammanträdet den 13 
december 2017. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, kommunstyrelsen, rektorerna 

Utdragsbestyrkande 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-13  5  
 
 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Protokollsutdrag Kommunfullmäktige, 2017-06-12, § 108 – 
Kommunfullmäktiges mål 2018 

• Mål för barn- och utbildningsnämnden inför 2018, 2017-10-09 
• Protokollsutdrag BUN 2017-11-15, § 51 Mål för barn- och 

utbildningsnämnden för 2018 
 
Förslag till beslut  Barn- och utbildningsnämnden antar samma mål för barn- och 

utbildningsnämnden 2017: 

- Andelen barn, elever och studenter som upplever skolan som 
trygg ska öka. Jämfört med basåret 2015. 

- Andelen högskoleutbildad personal inom förskolan ska vara 
lägst 67 %.  

- Kunskapsresultaten i grundskolan ska öka. Jämfört med 
basåret 2015. 

- Alla elever ska få fem hälsosamtal under sin tid i grundskolan. 

- Minst 85 % av eleverna ska tillsammans med SYV upprätta en 
individuell studieplan inom en månad efter sin skolstart. 

- Minst 80 % av skolmaten ska lagas från grunden. Minst 30 % 
av råvarorna ska vara ekologiska. 

 

BUN överläggning  Under barn- och utbildningsnämndens överläggning framför 
Mikael Peterson (S) ett ändringsyrkande att ordet ska ändras till 
bör i målet:   

- andelen högskoleutbildad personal inom förskolan bör vara 
lägst 67 %.  

    
Alliansen genom Hans Carlsson (M) yrkar bifall till barn- och 
utbildningsnämndens förslag. 

   Ordföranden ställer proposition på Mikael Peterson (S) 
ändringsyrkande mot alliansens yrkande om bifall till barn- och 
utbildningsnämndens förslag och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutat enligt Mikael Petersons (S) 
ändringsyrkande. 

 
Beslut   Barn- och utbildningsnämnden antar målen för barn- och 

utbildningsnämnden för 2018: 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, kommunstyrelsen, rektorerna 

Utdragsbestyrkande 
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- Andelen barn, elever och studenter som upplever skolan som 
trygg ska öka. Jämfört med basåret 2015. 

- Andelen högskoleutbildad personal inom förskolan bör vara 
lägst 67 %.  

- Kunskapsresultaten i grundskolan ska öka. Jämfört med 
basåret 2015. 

- Alla elever ska få fem hälsosamtal under sin tid i grundskolan. 
- Minst 85 % av eleverna ska tillsammans med SYV upprätta en 

individuell studieplan inom en månad efter sin skolstart. 
- Minst 80 % av skolmaten ska lagas från grunden. Minst 30 % 

av råvarorna ska vara ekologiska. 
 

Reservation   Alliansen lämnar en muntlig reservation mot barn- och 
utbildningsnämndens beslut. 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, kommunstyrelsen, rektorerna 

Utdragsbestyrkande 
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§ 55 
Meddelanden 
Protokollsutdrag från: 

• Kommunstyrelsen 2017-11-27, § 206, Ytterligare ökad 
efterfrågan av platser inom förskolan (BUN 2017/171)  

• Kommunstyrelsen 2017-11-27, § 203, Investering – Inventarier 
till Kungsörs nya skola (BUN 2017/162)  

• Kommunstyrelsen 2017-11-27, § 202, Investering – Ny 
fritidsgård i Valskog (BUN 2017/125)  

    
Skolinspektionen har avslutat ärende om ”särskilt stöd och rätt till 
utbildning för en elev vid Kung Karls skola”. BUN 2017/25 
 
Skolinspektionen har avslutat ärende om ”Fråga om brister i 
verksamheten vid Västerskolan”. BUN 2017/137 
 
Kungsörs revisorer har gjort en granskning för att bedöma om 
kommunens resurser fördelas på ett sådant sätt att man tillgodoser 
barn och elevers rätt till en likvärdig förskola och skola där hänsyn 
tas till elevers rätt att nå kunskapskraven utifrån sina 
förutsättningar. BUN 2017/179 
 
Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som 
tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet 
Avgiftsnivåerna för maxtaxan höjs från den 1 januari 2018 och 
gäller till den 31 december 2018. Den nya taxan från årsskiftet är 
1382 kronor. BUN 2017/148 

  
Hans Carlsson (M) lämnar rapporter från verksamhetsbesök på 
Björskogsskolan, förskolan Frida och fritidsgården i Valskog. 
 
Gunilla Wolinder (L) rekommenderar en bok, med tanke på 
aktuellt tema - jämställdhet, ”Duktiga flickors revansch” av 
Birgitta Ohlsson.   

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena till 

handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt 

Utdragsbestyrkande  
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§ 56 
Hälsningsord 
Ordföranden konstaterar att detta vara sista mötet för året och 
tillönskar ledamöter, ersättare och tjänstemän en God Jul och ett 
Gott Nytt år. Ledamöter och tjänstemän önskar ordföranden 
detsamma. 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  
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