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Kallelse till barn- och utbildningsnämnden 
Tid Onsdagen den 27 januari 2021, klockan 16:00 
Plats Hellqvistsalen - Ledamöter och ersättare via Teams 
Förslag till justerare Marie Norin Junttila 
Förslag till ersättare för justerare Anna-Karin Tornemo 
Förslag till plats och tid för justering Kansliet BUN, 29 januari, kl. 13:00 

Föredragningslista 
Nr Ärende Diarienummer 

Information 
1 Information från förvaltningen BUN 2021/8 
2 Covid 19 - Distansundervisning BUN 2021/3 

Ärenden till egen instans 
3 Skolinspektionen - Granskning grundskolan BUN 2020/195 
4 Förenklad granskning - Vuxenutbildningen BUN 2021/5 
5 Fördjupad samverkan i KAK BUN 2020/6 
6 Samverkan mellan skola och individ- och familjeomsorg avseende barn 

och unga 
BUN 2019/149 

7 Nya förskolan Kinnekulle BUN 2020/99 
8 Dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden BUN 2021/4 

Anmälningsärenden 
9 Delegationsbeslut BUN 2021/10 
10 Meddelanden BUN 2021/9 

Angelica Stigenberg 
Ordförande

Dokumenttyp 
Kallelse 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Datum 
2021-01-20 
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Vår handläggare 
Ann-Katrin.Oijwall@kungsor.se 
Förvaltningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
  

Informationer lämnade på barn- och 
utbildningsnämnden 2021 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen  

Sammanfattning 
Information från förvaltningen - januari 2021  
Utgrävningen av skolgården i Valskog har gått över förväntan, trots att 
omfattningen blev mycket större än man trodde att den skulle bli. En del av 
utomhuspedagogiken är i gång igen.  

Multiarenan är nästan färdig och bara snön är 
nu i vägen för att det sista ska färdigställas så 
att is kan spolas.   
Under slutet av v.4 får Björskogsskolans 
matsal nya matsalsmöbler, av samma slag som 

på övriga grundskolor i kommunen. 

Projekt - Skapande skola  
Skapande skola är en nationell satsning för att främja att konst och kultur 
integreras i förskolan och grundskolan på lång sikt. Barn och elever får 
möjlighet att möta kulturer i alla former. Med eget skapande inom olika 
konstområden ges möjlighet att utforska och fördjupa sig i konstnärliga  
uttryck som en del i undervisningen. Skapande skola är ett statsbidrag som 
förmedlas genom Kulturrådet.       
 

  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-01-19 
Ert datum 
 

Diarienummer 
BUN 2021/8 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 52 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
BUN 2021/8 
Er beteckning 
 

Distansundervisning för elever i årskurs 7-9 från måndagen den 
11 januari 
Kungsörs kommun har gått över till distansundervisning för eleverna i 
årskurs 7-9 från vecka 2, 11-15 januari. Beslutet kan komma att förlängas. 
Bakgrunden till beslutet om distansundervisning är att Kungsör har haft en 
relativt hög smittspridning. Vi följer utvecklingen och tar beslut om 
eventuell fortsatt distansundervisning vecka för vecka. 
För elever i lägre årskurser, upp till årskurs 6, sker undervisning i skolan 
enligt planering.  
Musikskolan har distansundervisning för eleverna i åk 7-9 under samma tid 
som distansundervisningen sker i grundskolan, det gäller även för 
gymnasieeleverna vilket är beslutat sedan tidigare. 

Mat till elever med distansundervisning  
Skolmåltider erbjuds för elever i åk 7-9 och på gymnasiet med 
distansundervisning. Kylda matlådor utlämnas mellan kl. 11.15 och 12.15 
vid Kung Karls skola, Björskogs skola, Torpa bygdegård och Granhammars 
bygdegård. Elever med gymnasiestudier beställer maten en dag innan 
hämtning. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

Ann-Katrin Öijwall 
Nämndsekreterare 
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Vår handläggare 
angelica.stigenberg@kungsor.se 
Barn- och utbildningsnämnden 

Adressat 
  

Covid 19 - Distansundervisning 2021 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att undervisningen för 
årskurs 7-9 ska bedrivas på distans under perioden 2021-01-11 
till 2021-01-15. 

 

Sammanfattning 
I enlighet med barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning, BUN: A8.4 som innebär att ordförande har 
rätt att fatta beslut i akuta ärenden ”Övriga ärenden som inte kan 
vänta på beslut vid kommande styrelsemöte/nämndmöte” 

 
 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut  
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

Angelica Stigenberg 
Ordförande                                        
Barn- och utbildningsnämnden 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

Skickas till 
Rektorerna 

Dokumenttyp 
Delegation 
Datum 
2021-01-11 
Ert datum 
 

Diarienummer 
BUN 2021/3 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 52 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
fredrik.bergh@kungsor.se 
Ledningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
  

Covid 19 - Distansundervisning 2021 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att undervisningen för årskurs 7-9 
ska bedrivas på distans under perioden 2021-01-11 till 2021-01-15. 

Sammanfattning 
Regeringen beslutade 2021-01-08 att ”Högstadieskolor får möjlighet till 
fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel och minska 
smittspridning”. Kungsörs kommun har enligt senaste statistiken (v53) en 
ökande smittspridning av Covid 19, antalet covid-19-fall per 10000 invånare 
är näst högst i Västmanland. Mot den bakgrunden föreslås att 
undervisningen för åk 7-9 ska genomföras på distans under perioden 2021-
01-11 till 2021-01-15. Beslut om eventuell förlängning tas 2021-01-14. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

  
  

Skickas till 
Här listar du alla som ska få ta del av beslutet, en mottagare/rad. 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-01-11 
Ert datum 
 

Diarienummer 
BUN 2021/3 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 02 22 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
BUN 2021/3 
Er beteckning 
 

Ärendebeskrivning 
Nytt regeringsbeslut 
Regeringen beslutade 2021-01-08 att ”Högstadieskolor får möjlighet till 
fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel och minska 
smittspridning”. 
 
Aktuellt läge i Kungsör 
Kungsörs kommun har enligt senaste statistiken (v53) en ökande 
smittspridning av Covid 19, antalet covid-19-fall per 10000 invånare är näst 
högst i Västmanland.  

 
 
Smittspridning är hög i alla åldersgrupper från 10 till 59 år. 
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Diarienummer 
BUN 2021/3 
Er beteckning 
 

Åtgärder som genomförts på Kung Karls skola sedan vecka 47, 2020. 
Raster 

 Åk 4–6 har sin förmiddagsrast utomhus. För övrigt uppmanas 
samtliga elever att vara utomhus på rasterna. 

Klassrum /Hygien 
 Eleverna uppmanas tvätta händerna med tvål och vatten  

alternativt sprita dem innan de kommer in i klassrummen samt efter 
att de varit på rast, lunch, eller haft lektion på annat ställe. 

 Vi ser över om det är praktiskt möjligt med klassplacering där 
eleverna kan hålla avstånd. 

 För de elever där det är möjligt - ha lektionerna i sina hemklassrum. 
 
Matsalen 

 Mentor, vuxen eller undervisande lärare följer sin klass och 
uppmanar eleverna att hålla avstånd och att eleverna tvättar händerna 
innan de går in och tar sin mat. 

 Att eleverna sitter klassvis i matsalen, där det är möjligt, för att 
minska kontakten med andra elever. 

 
Information till elever och vårdnadshavare 

 Alla elever och vårdnadshavare har informerats och uppmanats om 
att hjälpa till att begränsa smittspridningen. ”Vi har alla ett 
gemensamt ansvar för att begränsa smittspridningen och är 
tacksamma om ni som vårdnadshavare pratar med era barn om att 
respektera detta.” 

 
Övervägande 
Smittspridningen av Covid-19 har ökat i Västmanland under hösten från 
vecka 43. I Västmanland är det totalt sett en minskning av antalet Covid-19 
fall från vecka 49 till 53. Det gäller dock inte i Kungsör där det är en viss 
ökning i den senaste sammanställning från vecka 53. Det finns i dagsläget 
inte någon aktuell statistik för smittspridningen som gäller för endast 
åldersgruppen 10-16 år i Kungsör. Det går därför inte med säkerhet att 
avgöra hur mycket den åldersgruppen avviker från övriga åldersgrupper. 
 
För att bromsa smittspridningen föreslås att undervisningen för åk 7-9 i 
Kungsörs kommun ska genomföras på distans under perioden 2021-01-11 
till 2021-01-15. Beroende på hur smittspridningen utvecklas kan det bli 
aktuellt med en förlängning av beslutet. Det beslutet bör i så fall tas 2021-
01-14. 
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Vår handläggare 
angelica.stigenberg@kungsor.se 
Barn- och utbildningsnämnden 

Adressat 
  

Covid 19 - Distansundervisning 2021, även 
vecka 3. 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att undervisningen för årskurs 7-9 
ska bedrivas på distans under perioden 2021-01-18 till 2021-01-22. 
 

 

Sammanfattning 
I enlighet med barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning, BUN: A8.4 som innebär att ordförande har 
rätt att fatta beslut i akuta ärenden ”Övriga ärenden som inte kan 
vänta på beslut vid kommande styrelsemöte/nämndmöte” 

 
 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut  
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

Angelica Stigenberg 
Ordförande                                        
Barn- och utbildningsnämnden 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

Skickas till 
Rektorerna 

Dokumenttyp 
Delegation 
Datum 
2021-01-14 
Ert datum 
 

Diarienummer 
BUN 2021/3 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 52 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
fredrik.bergh@kungsor.se 
Ledningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
  

Covid 19 - Distansundervisning 2021, även 
vecka 3. 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att undervisningen för årskurs 7-9 
ska bedrivas på distans under perioden 2021-01-18 till 2021-01-22. 

Sammanfattning 
Regeringen beslutade 2021-01-08 att ”Högstadieskolor får möjlighet till 
fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel och minska 
smittspridning”. Kungsörs kommun har enligt senaste statistiken (v53) en 
ökande smittspridning av Covid 19, antalet covid-19-fall per 10000 invånare 
är näst högst i Västmanland. Mot den bakgrunden beslutades att 
undervisningen för åk 7-9 ska genomföras på distans under perioden 2021-
01-11 till 2021-01-15.  
Under senaste veckan har smittspridningen av Covid 19 ökat i Västmanland. 
Inom Kungsörs kommun är läget endast något lägre än förra veckan. Med 
tanke på den utvecklingen föreslås att beslutet om distansundervisning för 
elever i årskurs 7-9 i Kungsörs kommun förlängnings till och med 2020-01-
22. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

  
  

Skickas till 
Här listar du alla som ska få ta del av beslutet, en mottagare/rad. 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-01-14 
Ert datum 
 

Diarienummer 
BUN 2021/3 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 02 22 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
BUN 2021/3 
Er beteckning 
 

Ärendebeskrivning 
Nytt regeringsbeslut 
Regeringen beslutade 2021-01-08 att ”Högstadieskolor får möjlighet till 
fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel och minska 
smittspridning”. 
 
Aktuellt läge i Kungsör 
Under senaste veckan har smittspridningen av Covid 19 ökat i Västmanland. 
Inom Kungsörs kommun är läget endast något lägre än förra veckan. 

 
 
Under jul- och nyårsveckorna var det färre personer som testade sig för 
Covid 19. Den tendensen fanns både i Kungsör och resten av riket. Det 
innebär att det är svårt att få fram riktigt bra statistiska underlag för den 
faktiska smittspridningen. Det är dock tydligt att andelen positiva fall av 
Covid 19 har ökat för åldersgruppen 13-15 år i Kungsör. 
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Diarienummer 
BUN 2021/3 
Er beteckning 
 

Åtgärder som genomförts på Kung Karls skola sedan vecka 47, 2020. 
Raster 

 Åk 4–6 har sin förmiddagsrast utomhus. För övrigt uppmanas 
samtliga elever att vara utomhus på rasterna. 

Klassrum /Hygien 
 Eleverna uppmanas tvätta händerna med tvål och vatten  

alternativt sprita dem innan de kommer in i klassrummen samt efter 
att de varit på rast, lunch, eller haft lektion på annat ställe. 

 Vi ser över om det är praktiskt möjligt med klassplacering där 
eleverna kan hålla avstånd. 

 För de elever där det är möjligt - ha lektionerna i sina hemklassrum. 
 
Matsalen 

 Mentor, vuxen eller undervisande lärare följer sin klass och 
uppmanar eleverna att hålla avstånd och att eleverna tvättar händerna 
innan de går in och tar sin mat. 

 Att eleverna sitter klassvis i matsalen, där det är möjligt, för att 
minska kontakten med andra elever. 

 
Information till elever och vårdnadshavare 

 Alla elever och vårdnadshavare har informerats och uppmanats om 
att hjälpa till att begränsa smittspridningen. ”Vi har alla ett 
gemensamt ansvar för att begränsa smittspridningen och är 
tacksamma om ni som vårdnadshavare pratar med era barn om att 
respektera detta.” 

 
Övervägande 
Smittspridningen av Covid-19 har ökat i Västmanland under hösten från 
vecka 43. I Västmanland är det totalt sett en minskning av antalet Covid-19 
fall från vecka 49 till 53. Under första veckan i januari 2020 har dock 
smittspridningen ökat i Västmanland. I Kungsör är det endast in marginell 
minskning jämfört med förra veckan. Den generella rekommendationen från 
regionens smittskyddsläkare till åtta av länets tio kommuner är att införa 
partiell distansundervisning eller som ett alternativ kunna utnyttja fler 
lokaler till undervisning för att på så sätt motverka trängsel i sina 
högstadieskolor. 
 
För att bromsa smittspridningen föreslås att undervisningen för åk 7-9 i 
Kungsörs kommun ska genomföras på distans även under perioden 2021-
01-18 till 2021-01-22.  
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Dnr 2020:7662 

Skolinspektionen. Telefon: vx 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se, 
skolinspektionen@skolinspektionen.se  

Nu startar Skolinspektionen inspektion i 
er verksamhet 
Skolinspektionen kommer att genomföra en regelbunden kvalitetsgranskning på 
huvudmannanivå hos er under vårterminen år 2021. Den aktuella granskningen gäller 
huvudmannens ansvarstagande för grundskola och gymnasieskola. 

Skolinspektionens uppdrag 
Skolinspektionens målbild har fokus på alla barns och elevers lika värde. En skola där 
alla barn och elever oavsett könstillhörighet får en god kvalitet i sin utbildning, en 
likvärdig utbildning och kunskaper i en stimulerande och trygg miljö. Alla barn och 
elever ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. 
I myndighetens verksamhet finns ett jämställdhetsperspektiv integrerat. 

Inför inspektionen 
Inför inspektionen kommer vi efterfråga viss dokumentation. 

Vad innebär en regelbunden kvalitetsgranskning på huvudmannanivå? 

Skolinspektionens syfte med regelbunden kvalitetsgranskning är att höja utbildningens 
kvalitet i svensk skola och bidra till en god utbildning i en trygg miljö för alla elever. 

Inom den regelbundna kvalitetsgranskningen på huvudmannanivå, gällande 
grundskola och gymnasieskola, granskar vi två områden: Huvudmannens analys av 
studieresultat och trygghet och Huvudmannens kompensatoriska arbete. Nationella 
mål och riktlinjer såväl som forskning och beprövad erfarenhet ligger till grund vid 
granskningen.  

Om Skolinspektionen identifierar ett behov av att höja kvaliteten inom ett område 
kommer vi att föreslå ett utvecklingsområde. Syftet är att utvecklingsområdet ska 
stödja huvudmannens arbete inom de områden där det största behovet av utveckling 
finns.  

Kontaktperson hos huvudmannen 
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Skolinspektionen. Telefon: vx 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se, 
skolinspektionen@skolinspektionen.se  

För att underlätta den fortsatta kommunikationen kring granskningen önskar vi så 
snart som möjligt få uppgift om en kontaktperson för huvudmannen. Uppgift om 
kontaktperson sänds per e-post till nedanstående adress senast den 9 november 
2020.  

Att. dnr: 2020:7662 
clara.sjosten@skolinspektionen.se 

När vi fått besked om kontaktperson från er kommer ansvarig inspektör att 
återkomma med närmare besked om vårt besök. 

Om du har frågor 
Vid frågor om vår inspektion är du välkommen att kontakta undertecknad, Clara 
Sjösten, tfn: 08-586 082 81, e-post: clara.sjosten@skolinspektionen.se  

Med vänlig hälsning,  
 
Clara Sjösten 
Föredragande 
 
 

Regelbunden kvalitetsgranskning
Syftet är att ge mer stöd och återkoppling än tidigare till skolor, kommuner och 
enskilda huvudmän – både kring sådant som behöver utvecklas och det vi bedömer 
som styrkor och goda arbetssätt. 
Beslut: Rådgivande och stödjande återkoppling. Regelbunden tillsyn sätts in vid 
större brister. 
Webb: Skolinspektionens inspektionsformer

Undervisning
Trygghet och studiero
Bedömning och betygssättning
Rektors ledarskap

Regelbunden tillsyn
Syftet med tillsynen är att se att skolverksamheten följer de lagar, regler och 
läroplaner som finns för  verksamheten. 
Beslut: I våra beslut uppmärksammar vi brister och ger förslag på åtgärder vilket 
kan leda till krav på förändring.
Webb: Skolinspektionens inspektionsformer

Tematisk kvalitetsgranskning
Syftet är att granska kvaliteten i skolväsendet och bidra till utveckling genom att 
lyfta fram viktiga utvecklingsområden och framgångsfaktorer.
Beslut: I våra beslut uppmärksammar vi utvecklingsområden vilket kan leda till krav 
på förändring. 
Omfattning: ca 12 tematiska kvalitetsgranskningar/år, ca. 200 skolor berörs
Webb: Skolinspektionens inspektionsformer

Information om Skolinspektionens olika granskningsmodeller:
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2021-01-07

Kartläggning av anordnare inom vuxenutbildningen kommun 
 
Till: skolchef/motsvarande 
 
 
Skolinspektionen kommer under första halvan av 2021 att genomföra en förenklad 
granskning avseende anordnare inom vuxenutbildningen angående möjligheter och 
utmaningar att bedriva undervisningen under pandemin. Granskningen kommer att 
genomföras via telefon eller digitalt – vi gör inga besök.  

Er kommun har valts ut för att vi i en första kartläggning ska ta reda på vilka anordnare som 
är verksamma inom den kommunala vuxenutbildningen. Kartläggningens syfte är att ta reda 
på vilka delar av vuxenutbildningen som kommunen bedriver i egen regi, vilka delar som 
anordnas genom entreprenadavtal och vilka delar som anordnas genom samverkansavtal 
med andra kommuner. 

Nedan följer några frågor som vi vill att ni svarar på avseende hur vuxenutbildningen på 
olika nivåer anordnas i er kommun, det vill säga när det gäller på grundläggande nivå 
(GRUV), på gymnasial nivå (GYV), inom yrkesvux och sfi. 

1. Vilka anordnare är verksamma i kommunen?  
 

2. Hur erbjuds vuxenutbildningen i er kommun?  
dvs. om den erbjuds i egen regi; av annan kommun (ange i så fall vilken/vilka); via 
entreprenad (ange i så fall vilket/vilka utbildningsföretag).  
 

3. Ingår kommunen i något kommunalförbund? 
 

4. Har ni något samverkansavtal med andra kommuner?  
 

5. Slutligen vill vi också ha namn på och kontaktuppgifter (telefon/mejl) till rektorn/rektorerna 
(alternativt ansvarig person). Dessa kommer sedan att kontaktas i själva granskningen under 
våren 2021. 

 

Ni kan med fördel använda er av bifogad mall för att fylla i de uppgifter vi efterfrågar. Om 
ni istället har en egen lista med anordnare knutna till er kommun tar vi tacksamt emot den.  

Om det är möjligt skulle vi vilja ha uppgifterna senast den 15 januari.  

Det går också bra att återkomma om ni har frågor eller om ni har någon uppgift som ni 
skulle vilja förtydliga. Kontakta i så fall mig på telefonnummer 08-586 08 147eller e-post 
karin.persson.gode@skolinspektionen.se 

Vänliga hälsningar 

Karin Persson Gode, utredare 

 

Sida 14 (18)



Sida 
1 (2)

Vår handläggare 
Ann-katrin.oijwall@kungsor.se 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Nytt dataskyddsombud för barn- och 
utbildningsnämnden 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden 

 entledigar Per Wadlin, Köpings kommun från uppdraget som data-
skyddsombud

 förordnar Carl Björnberg, Köpings kommun som nytt dataskydds-
ombud

Beslutet anmäls till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Sammanfattning 
Dataskyddsförordningen kräver att alla offentliga myndigheter så som kom-
muner och regioner utser ett dataskyddsombud.  
Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den person-
uppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt 
dataskyddsförordningen. Men ombudet ska också bevaka att reglerna följs 
och fungera som kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten. 
Personuppgiftsansvarig nämnd ansvarar för att dataskyddsförordningens 
regler följs. Det är alltså inte ombudet som ansvarar för att reglerna följs, 
utan organisationen.  
För Köping, Arboga och Kungsörs kommuner har IT-strategen Per Wadlin, 
Köpings kommun utsetts till dataskyddsombud. Per har nu lämnat sin tjänst 
och ett nytt ombud ska utses. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-13 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

Ann-Katrin Öijwall 
Nämndsekreterare 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-01-13 
Ert datum 

Diarienummer 
BUN 2021/4 
Er beteckning 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 58 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
BUN 2021/4 
Er beteckning 
 

Skickas till 
Carl Björnberg 
Integritetsskyddsmyndigheten, inkl. blankett 
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Vår handläggare 
Ann-Katrin.Oijwall@kungsor.se 
Förvaltningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
  

Meddelande delegationsbeslut 2021 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena om delegationsbeslut 
till handlingarn. 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut är beslut som egentligen ska fattas av barn- och 
utbildningsnämnden men där nämnden har beslutat att flytta över 
beslutanderätten till någon annan.  
Barn- och utbildningschefen har med stöd av gällande delegation förordnat 
tillfällig rektor på enheten VIVA under ordinarie rektors sjukskrivning. 
Barn- och utbildningsnämndens ordförandes delegationsbeslut 2021-01-11 
och 2021-01-14 gäller distansundervisning för elever i årskurserna 7-9. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 
Delegation – Förordnade som rektor på enheten VIVA 
Delegation – Ordförandebeslut om distansundervisning, 2021-01-11 
Delegation – Ordförandebeslut om distansundervisning, 2021-01-14 
 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

Ann-Katrin Öijwall 
Nämndsekreterare 

  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-01-20 
Ert datum 
 

Diarienummer 
BUN 2021/10 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 52 

Organisationsnr 
212000-2056 
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