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Beslutande organ

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2021-01-27

Barn- och utbildningsnämndens protokoll
Tid

Onsdagen den 27 januari 2021, klockan 16:00–17:45

Plats

Hellqvistsalen - Ledamöter och ersättare via Teams

Paragrafer

1–12

Protokollet

Anslås: 2021-01-29 till och med 2021-02-19
Förvaras: Kansliet, kommunhuset

Ledamöter

Angelica Stigenberg (S) Ordförande, Marie Norin Junttila (S), AnnaKarin Tornemo (V), Gunilla Wolinder (L) 2:e vice ordförande, Ewa
Granudd (M) 1:e vice ordförande, Yrjö Björkqvist (M), Margareta
Johansson (S)

Tjänstgörande ersättare

Jenny Andersson (KD), Robert Redenkvist (SD)

Ersättare

Elisabeth Strengbom (S), Monica Lindgren (S), Barbro Olausson (L),
Madelene Lund (M)

Övriga deltagare

Fredrik Bergh Bar- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall Bitr. barnoch utbildningschef, Rune Larsen VD / Teknisk chef KKTAB, Tomas
Svanström LR§ 1-11, Karin Ryding Lärarförbundet § 1-11

Justerare

Ordinarie: Anna-Karin Tornemo
Ersättare: Anna-Karin Tornemo

Justering

Kansliet BUF, 2021-01-29, kl 13.00

Sekreterare
Ann-Katrin Öijwall

Ordförande
Angelica Stigenberg

Justerare
Anna-Karin Tornemo
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§ 1 Information från förvaltningen
Diarienummer BUN 2021/8

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning
Information från förvaltningen - januari 2021
Aktuell från Björskogsskola
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.
Multisportplanen vid Björskogsskolan invigdes, onsdagen den 27 januari.
Rektor Kristoffer Olofsson och barn- och utbildningsnämndens ordförande
Angelica Stigenberg (S) höll invigningstal och klippte band, därefter blev
det varm choklad och bullar till eleverna.
I slutet av vecka 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.
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, 11-22 januari. Från den 25 januari kommer skola
att ha partiell undervisning till den 29 januari. För att ytterligare säkerställa
smittspridning så kommer ett extra ärende om ytterligare en vecka med
partiell undervisning för beslut under gällande sammanträde.
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.
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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
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§ 2 Nya förskolan Kinnekulle
Diarienummer BUN 2020/99

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för rapporten.

Sammanfattning
VD/Teknisk chef för Kungsörs Kommun Teknik AB, KKTAB, Rune Larsen
lämnade en lägesrapport om den nya förskolan, allt går enligt plan.
Bygglovshandlingar ska inom kort lämnas till byggnadsnämnden. Rune
berättar om olika tillval som kan göras, tex solceller på taket. Efter
diskussionen föreslår ordförande Angelica Stigenberg att frågan om
solceller lyfts för beslut på nästa möte.
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§ 3 Covid 19 - Distansundervisning
Diarienummer BUN 2021/3

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar informationen.

Sammanfattning
Regeringen beslutade 2021-01-08 att ”Högstadieskolor får möjlighet till
fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel och minska
smittspridning”. Kungsörs kommun hade enligt senaste statistiken, vecka
53, en ökande smittspridning av Covid 19, antalet covid-19-fall per 10000
invånare är näst högst i Västmanland. Mot den bakgrunden beslutades då att
undervisningen för åk 7-9 skulle genomföras på distans, perioden 2021-0111 till 2021-01-15.
Under årets första veckor ökade smittspridningen av Covid 19 i
Västmanland. Inom Kungsörs kommun var läget endast något lägre än
veckan innan. Utifrån den utveckling som var vid årets början beslutade
ordföranden om att distansundervisning för elever i årskurs 7-9 i Kungsörs
kommun skulle förlängas. Nytt beslut om förlängning till och med 202001-22 fattades.
Efter samråd med smittskyddsläkaren i Västmanland fattades ytterligare
ordförandebeslut om partiell distans undervisning för eleverna i åk 7-9,
perioden 2021-01-25- till 2021-01-29.
Partiell undervisning innebär att eleverna turas om att vara på plats i skolan
och att ha undervisning på distans. Syftet är att färre elever ska vara på plats
samtidigt, för att öka möjligheterna att hålla avstånd.
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§ 4 Covid 19 – Partiell distansundervisning för
eleverna i åk 7-9
Diarienummer BUN 2021/3

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att undervisningen för eleverna åk
7-9 ska bedrivas partiell distansundervisning under perioden 2021-01-25 till
2021-02-05.

Sammanfattning
Regeringen beslutade 2021-01-08 att ”Högstadieskolor får möjlighet till
fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel och minska
smittspridning”. Kungsörs kommun hade under v53 en ökande
smittspridning av Covid 19, antalet covid-19-fall per 10000 invånare var
näst högst i Västmanland. Mot den bakgrunden beslutades att
undervisningen för åk 7-9 ska genomföras på distans under fram till 202101-22. Därefter ökom beslut om partiell undervisning till 2021-01-29.
Av försiktighetsskäl föreslå förvaltningen att det nuvarande beslutet om
partiell distansundervisning för åk 7-9 förlängs till och med 2021-02-05 .

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse

Skickas till
Rektor på Kung Karls skola
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§ 5 Skolinspektionen - Granskning grundskolan
Diarienummer BUN 2020/195

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för rapporten.

Sammanfattning
Skolinspektionen genomför under vårterminen 2021 en kvalitetsgranskning
på huvudmannanivå. Granskningen gäller huvudmannens ansvarstagande
för grundskola och gymnasieskola. Skolinspektionens syfte med
kvalitetsgranskningen 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, granskas 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.
Några av de frågor som Skolinspektionen önskar svar på är bland andra:
hur ledningen av grundskolan och gymnasieskolan är organiserad
om det för närvarande arbetas med några prioriterade
utvecklingsområden inom grundskolan och/eller gymnasieskolan
om huvudmannen gör egna uppföljningar och analyser per skolenhet
och/eller på en övergripande nivå av elevernas upplevelser av
trygghet
huvudmannen analyserar studieresultaten
tillförs det till särskilda skolenheter personella och/eller materiella
resurser utifrån elevers olika förutsättningar och behov på
skolenhetsnivå
det finns resurser för kompensatoriska åtgärder som är centralt
organiserade på förvaltningen/på huvudmannanivå?
på vilket sätt och hur ofta följer huvudman upp och utvärderar de
personella och materiella resurser som finns att tillgå för de olika
skolenheterna.
Om Skolinspektionen identifierar ett behov av att höja kvaliteten inom ett
område kommer Skolinspektionen att föreslå ett utvecklingsområde. Syftet
är att utvecklingsområdet ska stödja huvudmannens arbete inom de områden
där det största behovet av utveckling finns.
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§ 6 Förenklad granskning - Vuxenutbildningen
Diarienummer BUN 2021/5

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för rapporten.

Sammanfattning
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.
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.
Skolinspektionen önskar som del av kartläggningen svar på frågor om hur
vuxenutbildningen på olika nivåer anordnas i kommunen, när det gäller på
grundläggande nivå (GRUV), på gymnasial nivå (GYV), inom yrkesvux och
sfi.
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§ 7 Fördjupad samverkan i KAK
Diarienummer BUN 2020/6

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för rapporten.

Sammanfattning
En sammanställning över läget i arbetet med fördjupad samverkan i Västra
Mälardalen har gjorts under december 2019. Av sammanställningen framgår
14 olika tänkta samverkansområden.
Inom utbildningsområdet bedrivs sedan tidigare samverkan inom flera
verksamheter. Ett exempel på samverkan är pågående utbildning som
barnskötare på vuxenutbildningen. Även inom IT- området pågår det
samverkan.
En kommunövergripande systeminventering har genomförts inom barn- och
utbildningsområdet. Inventeringen visade att de samverkande kommunerna
använder olika IT- system för samma ändamål.
I samverkan kommer kommunerna göra en gemensam kravlista
innehållande SKA-krav och BÖR-krav inför upphandling av nytt
elevadministrativt system.
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§ 8 Samverkan mellan skola och individ- och
familjeomsorg avseende barn och unga
Diarienummer BUN 2019/149

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för rapporten.

Sammanfattning
Biträdande barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall informerar om att
arbetet med att färdigställa styrdokument för samverkan som ska stärkas
mellan skola och individ- och familjeomsorg avseende barn och unga pågår.
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§ 9 Dataskyddsombud för barn- och
utbildningsnämnden
Diarienummer BUN 2021/4

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden
entledigar Per Wadlin, Köpings kommun från uppdraget som
dataskyddsombud
förordnar Carl Björnberg, Köpings kommun som nytt
dataskyddsombud
Beslutet anmäls till Integritetsskyddsmyndigheten.

Sammanfattning
Dataskyddsförordningen kräver att alla offentliga myndigheter så som
kommuner och regioner utser ett dataskyddsombud.
Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den
personuppgiftsansvariga 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

Skickas till
Kommunstyrelsen
Carl Björnberg, Köpings kommun
Integritetsskyddsmyndigheten
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§ 10 Delegationsbeslut
Diarienummer BUN 2021/10

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 2021-01-22 gäller distansundervisning för elever i årskurserna 7-9.
Barn- och utbildningsnämndens ordförandes delegationsbeslut 2021-01-29
gäller partiell distans undervisning för elever i årskurserna 7-9.
Barn- och utbildningschefen har med stöd av gällande delegation förordnat
tillfällig rektor på Västerskolan under ordinarie rektors sjukskrivning.

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
Delegation - Ordförande beslut om partiell undervisning,
Delegation - Förordnade som rektor på Västerskolan
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§ 11 Meddelanden
Diarienummer BUN 2021/9

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena till handlingarn.

Sammanfattning
Meddelanden som lämnas på barn- och utbildningsnämndens
sammanträde januari 2021.
Uppsägning av lokal – Hornsgatan, Smultrongården BUN 2021/11
Uppsägning av lokal - Halmstigen , BUN 2020/186
Uppsägning av lokal – Kinnekullevägen 9, BUN 2020/185
Uppsägning av lokal – Ulvesund, Solbacken, BUN 2021/2
Tecknat avtal om träslöjdsvirke för perioden 2020-12-15—2022-12-14.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse
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§ 12 Årsbokslut 2020
Diarienummer BUN 2020/77

Beslut
Barn-och utbildningsnämnden tackar för redovisningen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har antagit Anvisningar till årsredovisning för Kungsörs
kommun och dess förvaltningar för 2020.
Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån dessa anvisningar upprättat
förslag till verksamhetsberättelse/årsbokslut för 2020. Dokumentet är dock
inte helt färdigställt till nämndens sammanträde den 27 januari 2021 varpå
nämndens ledamöter inte fått handlingen till sammanträdet.
I årsbokslut 2020 lämnas en redovisning av:
årets viktigaste händelser
framtidsperspektiv
resultatredovisning mål
personalredovisning
jämställdhetsarbete
miljöarbete och
resultatredovisning ekonomi
Något exakt ekonomiskt resultat kan inte redovisas då det inte ännu är
sammanställt.
När årsbokslut för 2020 är färdigställt kommer det att skickas ut till
nämndens ledamöter.

Beslutsunderlag
Årsbokslut 2020
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