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Barn- och utbildningsnämndens protokoll 
Tid Onsdagen den 25 januari 2023, klockan 14:00–16:30 
Plats Hellqvistsalen 
Paragrafer 1–8 
Protokollet Anslås: 2023-01-27 till och med 2023-02-22 
 Förvaras: Kansliet, kommunhuset 
Ledamöter Angelica Stigenberg (S) Ordförande, Inger Grindelid (S), Elisabeth 

Strengbom (S), Mirjam Hansson (V), Bo Granudd (M) 2:e vice 
ordförande, Yrjö Björkqvist (M), Björn Eriksson (SD) 

Tjänstgörande ersättare Pamela Lundin (C), Gunilla Wolinder (L) 
Ersättare Åse Verner (S), Lise-Lott Eriksson (S), Annmarie Wikholm (S), 

Fridha Haglind Eriksson (V), Anita Roots (SD), Jenny Andersson 
(KD) 

Övriga deltagare Rebecca Nilsson-Wallin Sveriges Lärare Personalföreträdare, Ann-
Katrin Öijwall nämndsekreterare, Kristin Fernerud rektor, Gun Åslund 
verksamhetschef Förskola § 2, Merima Elezovic bitr. rektor § 2, Sahar 
Mustafa rektor § 2, Kristoffer Olofsson rektor § 2, Maria Lucas rektor 
§2, Annica Gellerstedt rektor § 2, Cecilia Larsson rektor § 2 

Justerare Ordinarie: Inger Grindelid 
 Ersättare: Elisabeth Strengbom 
Justering Kansliet 2023-01-27 15:00 

Sekreterare 
Ann-Katrin Öijwall 

Ordförande 
Angelica Stigenberg 
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§ 1 Personalföreträdare 2023-2026 
Diarienummer BUN 2023/4 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att närvarorätt, till barn- och 
utbildningsnämndens sammanträden perioden 2023-2026, ges till 
personalföreträdare för: 
 Sveriges Lärare - Rebecca Nilsson-Wallin 
Skolledarna - Kristin Fernerud och Camilla Eriksson.  

Sammanfattning 
Personalföreträdarna utses av den eller de lokala arbetstagarorganisationer 
som kommunen har kollektivavtal med. 
Kommunallagen (2017:725) ger personalföreträdare rätt att närvara vid 
sammanträden med andra nämnder än styrelsen. Formerna för detta regleras 
dels i kommunallagen, dels i lokala bestämmelser i arbetsordningen för 
styrelse och nämnder. 
I den lokala arbetsordningen framgår att nämnderna ska fastställa 
personalföreträdare genom särskilt beslut för varje mandatperiod och att 
detta endast görs om en facklig organisation initierat namnförslag. 
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund som gått samman och bildat 
Sveriges Lärare har lämnat in namnförslag på personalföreträdare. 

Överläggning 
Under barn- och utbildningsnämndens möte lämnas namn på 
personalföreträdare för Skolledarna. 
Ordinarie representant Kristin Fernerud, ersättare Camilla Eriksson. 

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2023-01-16 - Personalföreträdare i barn- och 
utbildningsnämnden perioden 2023 - 2026 

Skickas till 
HR  
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§ 2 Politikerutbildning 
Diarienummer BUN 2023/3 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Efter valet är det många förtroendevalda som är nya på sina uppdrag. Olika 
nämndspecifika utbildningsinsatser kommer att arrangeras för samtliga 
förtroendevald i nämnden under perioden januari till oktober 2023.  
Vid nämndens sammanträde i januari lämnas en övergripande presentation 
av nämndens verksamhetsområde. 
Under året kommer information och utbildning att ske fortlöpande i 
samband med barn- och utbildningsnämndens möten. 

· Skolans styrning, ansvar och mandat 
· Lagar och förordningar 
· Systematiskt kvalitetsarbete 
· Arbetsmiljöansvar 

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2023-01-16 - Politikerutbildning för förtroendevalda 
inom barn- och utbildningsnämnden  
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§ 3 Information från förvaltningen perioden 
2023-01-01 till 2023-01-31 
Diarienummer BUN 2023/5 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Aktuella händelser från barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter 
presenterades. 

Beslutsunderlag 
2301 Aktuellt från BUF 
BUF tjänsteskrivelse 2023-01-18 - Information från förvaltningen perioden 
2023-01-01 till 2023-12-31  
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§ 4 Skolanalysen 
Diarienummer BUN 2022/15 

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

Sammanfattning 
Tidplan för presentationer och workshops  
Presentationer av rapporten för BUN och KS: 

· BUN 22/2 kl 14:15 
· KS 27/3 kl 15:00 

Workshops för BUN och KS: 

· BUN 22/3 
· KS 27/3 i anslutning till presentationen 

Presentation av åtgärdsplan: 

· BUN  26/4 
· KS 24/4 

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2023-01-17 SKR - Skolanalys 
BUF tjänsteskrivelse 2023-01-18 SKR - Skolanalys 
Information om Skolanalys SKR 
SKR skolanalys tjänsteskrivelse 2022-01-27 
BUN 2022-01-26 § 2 SKR - Skolanalys 
Barn- och utbildningsnämnd 2022-06-15 (2022-06-15 BUN §55) 
SKR:s Skolanalys - Anmälan 
BUF tjänsteskrivelse 2022-06-06 SKR - Skolanalys 
BUN 2022-11-23 § 97 SKR - skolanalys 
SKR Skolanalys Kungsör 20221118 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 5 Attestanter och ersättare för barn- och 
utbildningsförvaltningen 
Diarienummer BUN 2023/2 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar utse de av förvaltningen föreslagna 
personerna till beslutsattestanter jämte ersättare för barn- och 
utbildningsnämnden och barn- och utbildningsförvaltningen 2023.   

Sammanfattning 
Enligt 5 § i kommunens tillämpningsföreskrifter för attestreglemente ska 
varje nämnd före varje års utgång besluta om attestanter och ersättare för 
dessa. Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 
attestlista för 2023.  

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2023-01-18 - Attestanter och ersättare inom barn- och 
utbildningsförvaltningen 2023 samt bilaga  
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§ 6 Mål för Barn- och utbildningsnämnden för 
2023 
Diarienummer BUN 2022/96 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och 
avser att fatta beslut om nämndmål för 2023 vid nämndens sammanträde i 
mars 2023. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har under hösten 2022 arbetat med 
nämndmål för 2023. 
Nämndens ledamöter lämnande i samband med måldiskussionen sina 
synpunkter på fyra områden:  

· Mål som gäller för alla  
· Mål för förskolan 
· Mål för grundskola, fritidshem och förskoleklass 
· Mål för vuxenutbildning, gymnasiet, SFI och integration 

Enligt kommunfullmäktiges beslut, 2022-12-19, är det fyra mål som är 
direkt riktade till Barn- och utbildningsnämnden. Eftersom det ska finnas 
maximalt sju nämndmål återstår det alltså för barn- och utbildningsnämnden 
att fatta beslut om ytterligare tre mål. 

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2023-01-16 Mål för barn- och utbildningsnämnden 
2023 
BUN 2022-10-26 § 90 Mål för Barn- och utbildningsnämnden för 2023 
Barn- och utbildningsnämnd 2022-09-28 (2022-09-28 BUN §80) 
BUF tjänsteskrivelse 2022-09-20 Mål för barn- och utbildningsnämnden 
2023 
BUF tjänsteskrivelse 2022-10-17 Mål för barn- och utbildningsnämnden 
2023 
Mål och budget 2023 med ekonomisk plan för 2024-2025 - För Kungsörs 
kommun och kommunägda bolag  
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§ 7 Delegationsbeslut perioden 2023-01-01 till 
2023-01-31 
Diarienummer BUN 2023/7 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut är beslut som egentligen ska fattas av 
kommunstyrelse/nämnd men där nämnden har beslutat att flytta över 
beslutanderätten till någon annan. Delegering innebär att självständig 
beslutanderätt förs över från nämnden till delegaten. 
I Kommunallagens 6 kapitel regleras hur och i vilka frågor delegation får 
ske. 
I Kommunallagens 6 kap 37 § framgår att  ”En nämnd får uppdra åt utskott, 
åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen eller 
landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i en viss 
grupp av ärenden.” 
Enligt Kommunallagen 6 kap 38 § får inte följande ärenden delegeras:  

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 
kvalitet, 

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige 
har överklagats, 

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över 
till nämnden, eller 

5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
Kommunallagen 6 kap 39 §. ”En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en 
annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i 
ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas”. 
Beslutet ska kunna överklagas, antingen genom laglighetsprövning 
(kommunalbesvär) eller förvaltningsbesvär. 
Ett delegationsbeslut ska alltid rapporteras till kommunstyrelsen/berörd 
nämnd om inget annat framgår av delegationsordningen. 
Verkställighetsbeslut behöver inte rapporteras.  
För perioden finns inga delegationsbeslut att redovisa.  
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§ 8 Meddelanden perioden 2023-01-01 till 2023-
01-31 
Diarienummer BUN 2023/6 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Dnr Handling 
BUN 2023/8 Överenskommelse om samverkan mellan Kungsörs 

kommun och Arbetsförmedlingen Västmanland för att 
påskynda individers etablering i arbetslivet och förbättra 
kompetensförsörjningen 2023. 

BUN 2023/9 Avslag på ansökan om kurser inom vuxenutbildningen – 
svenska som andra språk och språk/matematik och kurser 
inom fastighet. 

BUN 2023/10 Bidragsramar för maxtaxa 2023 - förskola och fritidshem 
  
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-18 - Meddelanden 
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