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Plats och tid

  
Aulan på enheten VIVA, Ulvesund, Kungsör onsdagen den 28 augusti 2019, klockan 16.00-
18.40. 

 

Beslutande Angelica Stigenberg (S), Marie Norin Junttila (S), Anna-Karin Tornemo (V), Gunilla 
Wolinder (L), Ewa Granudd (M), Ronja Lund Wall (M), Margareta Barkselius (C) och 
Sussanne Söderström (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Annicka Eriksson (SD) 

 

Ersättare  Elisabeth Strengbom (S), Monica Lindgren (S), Barbro Olausson (L), Jenny Andersson 
(KD), Madelene Lund (M) och Robert Redenkvist (SD). 

Övriga  
deltagande  Barn- och utbildningschefen Fredrik Bergh, bitr. barn- och utbildningschefen Lars-Erik 

Lindvall, rektor Kristin Fernerud § 56, säkerhetssamordnare Andreas Ahlsén §§ 56-57 och 
nämndsekreteraren Eva Kristina Andersson.  

 

Utses att justera Gunilla Wolinder 
Ersättare för 
justerare Ewa Granudd 

Justeringens  
plats och tid Kansliet 2019-08-30, klockan 08.00 

Underskrifter 

 
Sekreterare  

 .................................................................................... Paragrafer       56-59 
 Eva Kristina Andersson 

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Angelica Stigenberg 

 
Justerande  
 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 Gunilla Wolinder 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- och utbildningsnämndenp 
Sammanträdes-  
datum 2019-08-28, §§ 56-59 
Datum då 
protokoll anslås 2019-08-30  Datum då anslag  

tas bort 2019-09-21  

Förvaringsplats 
av protokollet Kansliet 

Utdragsbestyrkande 
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§ 56 

Presentation – VIVA 
Rektor Kristin Fernerud hälsar nämnden välkommen till VIVA.  

 
Hon informerar om VIVA:s olika delar och deras verksamhet: 
- Integrationsenheten 
- Studie- och yrkesvägledning/kommunala aktivitetsansvaret 
- Gymnasieansvaret och Kungsörs gymnasium (IM språk) 
- Vuxenutbildningen 
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§ 57 

Presentation av säkerhetssamordnaren 
Andreas Ahlsén är kommunens säkerhetssamordnare. Han är 
anställd av Västra Mälardalens kommunalförbund och jobbar för 
Kungsörs och Arboga kommuner. 
 
Han presenterar sig och sitt uppdrag. 
 
Stor tyngd läggs på förebyggande arbete, men han deltar även och 
stöttar vid incidenter. Samverkan är en förutsättning så att priori-
tering kan göra och en gemensam inriktning skapas. 
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Utdragsbestyrkande  

 

 

§ 58 

Fullmakt att hämta försändelser hos Postens 
ombud (BUN 2019/106) 

 Kommunstyrelsen har bemyndigat personal på kansliavdelningen 
att för kommunens räkning hämta försändelser som ställt till 
Kungsörs kommun eller någon förvaltning/enhet i kommunens 
organisation.  
 
Alla avier kommer inte till kansliavdelningen och viss post har 
kansliavdelningen inte rätt att öppna (skolsköterskornas post). För 
att förenkla hanteringen kan barn- och utbildningsnämnden be-
myndiga personer att för kommunens räkning hämta försändelser 
som ställts till Barn- och utbildningsnämnden i Kungsörs kommun 
eller någon enhet i förvaltningens organisation. 
 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden ger följande personer bemyndi-
gande att hämta försändelser hos Postens ombud som ställt till 
barn- och utbildningsnämnden/förvaltningen enligt följande: 

 
Nämnden eller 
förvaltningen 
med underliggande 
enheter 

Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh,  
bitr barn- och utbildningschef Lars-Erik 
Lindvall och nämndsekreterare Ann-
Katrin Öijwall

Kung Karl skola 4-6 
och 7-9 

Rektor Camilla Eriksson och administra-
törerna Susanne Andersson och Lovis 
Lundh

Hagaskolan Rektor Linda Körner och administratör 
Anneli Olsson

Björskogsskolan Rektor Karin Roberthson och administ-
ratörerna Lovis Lundh och Anneli Olsson

Västerskolan Rektor Sahar Mustafa och administratör 
Catrin Karlsson

Gymnasium och 
vuxenutbildning

Rektor Kristin Fernerud och administratör 
Kerstin Söderberg

Skolsköterska Skolsköterska Victoria Hermansson och 
skolsköterska Catharina Öhman 

Kurator Kurator Marina Lindell och kurator Eva 
Svansbo
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Försändelser som adresserats till barn- och utbildningsförvalt-
ning/enhet i förvaltningen med angivande av namn på befatt-
ningshavare kan också hämtas av befattningshavaren själv. 
 
Även personal på kommunstyrelsens kansliavdelning, har rätt att 
hämta ut handlingar till barn- och utbildningsnämnden/förvalt-
ningen och dess enheter, enligt kommunstyrelsens bemyndigande. 
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§ 59 

Information från förvaltningen 
Barn- och utbildningschefen Fredrik Bergh tar upp följande: 
 
a) En lyckad utbildning – Traumamedveten omsorg – har ge-

nomförts via Rädda Barnen 
 

b) Det råder nationellt sett en brist på personal legitimerad per-
sonal i landets skolor. En framgångsrik kompetensförsörjning 
förutsätter att arbetsgivare bland annat kan erbjuda en god 
arbetsmiljö, konkurrenskraftiga löner, tillit till lärarprofes-
sionen och en ändamålsenlig organisation. 
 
SKL (Sveriges kommuner och Landsting), Lärarförbundet och 
Lärarnas Riksförbund har i sin Huvudöverenskommelse (HÖK 
18) åtagit sig att stödja och inspirera lokala parter till att arbeta 
aktivt med strategisk kompetensförsörjning. 
 
Vi kommer i Kungsörs kommun att gemensamt med Lärarnas 
riksförbund,  Lärarförbundet och skolledning att fortsätta med 
att på kort och lång sikt arbeta för en god kompetensförsörj-
ning inom skola och förskola. 
 

a) Under hösten kommer Ulf Karlsson att vara rektor på Kung 
Karl 79.  
 
Camilla Eriksson kommer att bli rektor för hela Kung Karls 
skola med en biträdande rektor för Kung Karl 46 och en för 
Kung Karl 79.  
 
Rekrytering av en nu biträdande rektor för Kung Karl 79 
kommer att genomföras. 
  

b) Ny förskola i Kungsör planeras mellan Ishallen och Kungs-
ringen. Den ska ersätta Västergårdarnas och Kinnekulle för-
skolor. Beslut om detaljplanen väntas tas i kommunstyrelsen 
den 2 september. Samråd om utformningen har redan påbör-
jats. Ett beslut väntas före årsskiftet och byggprocessen 
beräknas till ca ett år. 
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c) Budget 2020-2023 (Dnr BUN 2019/72) 
Kommunfullmäktige beslutade om ekonomiska ramar för 
2020-2023 vid mötet i juni. Förvaltningen arbetar med att be-
skriva konsekvenser av dem. Detta redovisas på nästa nämnd 
och handlingar kommer att skickas ut i förväg.  
 
Nämnden fattar beslut om inriktning för det fortsatta arbete 
med nämndens budget och eventuella synpunkter lämnas till 
kommunstyrelsen.  
 
Boksluts- och budgetberedningen bereder budgetärendet i 
början av oktober inför beslut i kommunstyrelsen/kommun-
fullmäktige under hösten. 
 

d) Mål för 2020 (Dnr BUN 2019/95)  

Kommunfullmäktige har antagit fem mål. Enligt kommunens 
modell för målstyrning får nämnden ha maximalt sju mål.  
 
Fredrik Bergh går igenom kommunfullmäktiges nya mål för 
2020 och de mål nämnden har för 2019. Nämndens mål har 
riktats till respektive verksamhetsområde. 
 
Noteras även att barnkonventionen snart kommer att vara lag 
och att mål med anledning av det kan vara aktuellt. 
 
För att nämnden ska enas om målen för 2020 kommer arbete 
att ske i tre steg: 
 
a) Vad är viktigt för oss – detta gör vi idag och resultatet 
sammanställs av presidiet som återkommer med förslag till mål 
 
b) Hur ser resultatet ut? – arbete vid nästa möte 
 
c) Vad tillåter ekonomin? – görs vid oktobermötet 
 
Resten av dagens möte ägnas åt att var och en funderar och 
noterar vad som är viktigt att skriva mål kring. 
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