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Plats och tid

  
Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15 november 2017, klockan 16.00 – 18.30  
 
 

 

Beslutande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S), Mikael Peterson (S) ordförande, Gunilla 
Wolinder (L) § 47-50, Hans Carlsson (M), Carina Sjölund (M) och Margareta Barkselius (C). 

Tjänstgörande  
ersättare Sussanne Söderström (SD) § 47, Marina Ribaric (S) § 48-50. 
 

Ersättare  Marina Ribaric (S) § 47, Elisabeth Laestander (S), Barbro Olausson (L), Peter Åkesson 
(MP), Ronja Lund Wall (M), och Sivert Karlsson (C).  

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

Katrin Öijwall nämndsekreterare och Anna Öhlin bitr. förskolechef. 

 

Utses att justera Gunilla Wolinder 
Ersättare för 
justerare Hans Carlsson 
Justeringens  
plats och tid Kansliet för barn- och utbildningsförvaltningen 2017-11-21 

Underskrifter 
 
Sekreterare  
 
 .................................................................................... Paragrafer 47-51 
 Ann-Katrin Öijwall  
 
 
Ordförande  
 
 ....................................................................................  
 Mikael Peterson 
 
Justerande  
 
 .................................................................................................................................................................................................  
 Gunilla Wolinder    Hans Carlsson 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdes-  
datum 2017-11-15, §§ 47-51 
Datum för 
anslags  
uppsättande 

2017-11-21 Datum för anslags  
nedtagande 2017-12-19 

Förvaringsplats 
av protokollet Sekretariatet för barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Underskrift 

 
 
.................................................................................... 
  Utdragsbestyrkande 
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§ 47 
Förvaltningsinformation (BUN 2017/16) 
Barn- och utbildningsnämndens sammanträde inleds med ett 
studiebesök på nya skolan. Efter avslutat studiebesök tackar 
ordförande Mikael Peterson fastighetschef Maria Stridfeldt för 
information och visning av skolan. 
 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och 
lägger den med godkännande till handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 48 
Informationer (BUN 2017/16) 
Biträdande förskolechef Anna Öhlin lämnade en redovisning 
över inkomna och avslutade anmälningar om kränkande 
behandling för perioden 22 augusti 2017 till och med den 31 
oktober 2017. I redovisningen framgår även: 
- typ av kränkningar 
- när kränkningarna sker, veckodag och tid 
- var kränkningarna sker. 

 
Förvaltningschef Fredrik Bergh gick igenom både kända och 
tillkommande förändringar inför budget 2018.  
Tillkommande förändringar som inte tidigare varit kända inför 
budget 2018 är: 
- ökat behov av stöd för elever 
- behov av fler förskoleplatser både i Valskog och Kungsör 
- fritidsgård i Valskog 
- matsal på Västerskolan. 

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

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 49 
Reviderat beslut om nationella 
idrottsutbildningar, NIU (BUN 2017/159) 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 28 mars 2012 att 
Kungsörs kommun inte ska teckna separata avtal med andra 
skolhuvudmän om nationellt godkända idrottsutbildningar. 
 
Begreppet nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU, är nytt sedan 
2011. Syftet har varit att ersätta de tidigare regionala 
idrottsgymnasierna. De vänder sig till de elever som har nationell 
elit som mål medan riksidrottsgymnasierna har som mål att 
utveckla internationell elit. 
 
För de elever som söker en plats på en nationellt godkänd 
idrottsutbildning utanför den egna kommunen eller 
samverkansområdet finns det ingen skyldighet för hemkommunen 
att betala för utbildningen. Möjligheten att fritt söka nationella 
program inom ramen för ”frisöket” finns dock, men där ingår inte 
ämnet specialidrott.  
 
Kommuner har möjlighet att upprätta samverkansavtal med andra 
kommuner som driver nationellt godkända idrottsutbildningar då 
tillkommer en merkostnad för idrottsdelen.   
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-28, § 

16 – Nationella idrottsutbildningar NIU. 
• Extra avtal om nationella idrottsutbildningar, NIU. 

Tjänsteskrivelse 2017-11-07. 
    
Beslut  Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delegera till rektor för 

VIVA (där ansvar för gymnasie- och vuxenutbildningsfrågor 
hanteras) att utreda och besluta i varje enskilt fall som rör en 
ansökan till nationellt godkänd idrottsutbildning samt i 
förkommande fall teckna samverkansavtal om eventuellt 
tilläggsbelopp för ämnet specialidrott med de huvudmän som 
bedriver nationella godkända idrottsutbildningar. 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Rektor för enheten VIVA 

Utdragsbestyrkande 
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§ 50 
Sammanträdestider för barn- och 
utbildningsnämnden 2018 (BUN 2017/132) 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till 
sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden 2018.  
 
Barn- och utbildningsnämndens sammanträden som föreslås;  
- 24 januari, 21 februari, 21 mars, 25 april, 16 maj, 13 juni, 29 
augusti, 26 september, 24 oktober, 28 november och 19 december. 
 
Barn- och utbildningsnämndens presidium träffas onsdagar 14 
dagar före barn- och utbildningsnämnden, klockan 08.00. 
- 10 januari, 7 februari, 7 mars, 11 april, 2 maj, 4 juni, 15 
augusti, 12 september, 10 oktober, 14 november och 6 december. 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden fastställer föreslagna 

sammanträdestiderna för 2018 för barn- och utbildningsnämnden 
och presidieberedningen. 

 24 januari,  
 21 februari,  
 21 mars,  
 25 april,  
 16 maj,  
 13 juni,  
 29 augusti 
 26 september,  
 24 oktober, 
 28 november och  
 19 december 
 

Barn- och utbildningsnämndens sammanträden börjar klockan 
16.00 om inget annat beslutas. 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 51 
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. 
 

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 

    
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. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 
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- 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 Hans 

Carlsson (M) bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag.  

   Mikael Peterson (S) yrkar att ärendet bordläggs och att beslut 
fattas vid kommande nämndsammanträde.  

 

   Ordföranden ställer proposition på Hans Carlsson (M) yrkande om 
bifall till barn- och utbildningsnämndens föreslag mot Mikael 
Peterson (S) yrkande om bordläggning av ärendet och finner att 
barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt Mikael Petersons (S) 
förslag innebärande att ärendet bordläggs och att beslut fattas vid 
kommande nämndsammanträde. 

 

Beslut   Barn- och utbildningsnämnden beslutar bordlägga ärendet och att 
beslut fattas vid kommande nämndsammanträde.    

  

 
 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 
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