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Plats och tid

  
Kung Karls skola onsdagen den 26 februari 2020, klockan 16.00-18.10. 

 

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),  
Sussanne Söderström (SD) och Margareta Johansson (S). 

Tjänstgörande  
ersättare  
 

Ersättare  Elisabeth Strengbom (S), Barbro Olausson (L), Jenny Andersson (KD), Madelene Lund  
(M) och Agneta Andersson (C).  

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

Lindvall och nämndsekreteraren Eva Kristina Andersson.  
 
Under § 14 även rektor Camilla Eriksson, biträdande rektor Merima Elezovic och biträ- 
dande rektor Jennifer Sembrant. 
 

 

Utses att justera Anna-Karin Tornemo 
Ersättare för 
justerare Gunilla Wolinder 
Justeringens  
plats och tid I anslutning till mötets slut. 

Underskrifter 

 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer       14-21 
 Eva Kristina Andersson 

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Angelica Stigenberg 
 
Justerande  
 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 Anna-Karin Tornemo 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdes-  
datum 2020-02-26, §§ 14-21 

 Datum då 
protokoll anslås 2020-02-27  Datum då anslag  

tas bort 2020-03-20  

Förvaringsplats 
av protokollet Kansliet 
 Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 14 
Presentation av biträdande rektorer och 
rektor på Kung Karls skola (BUN 2020/7) 
Presentation av rektorerna på Kung Karls skola. 
- Biträdande rektor Merima Elezovic åk 4-6  
- Biträdande rektor Jennifer Sembrant åk 7-9 
- Rektor Camilla Eriksson åk 4-9  

 
Rektorerna informerar bl.a. om  
- att Kung Karls skola idag har 85 medarbetare och ca 600 

elever i fyra parallella klasser (utom åk 7) 
- utvecklingsområden för grundskola, gymnasie- och vuxenut-

bildning och hur man jobbar med de olika områdena på Kung 
Karls skola 

- arbetet med samsyn i hela verksamheten 
- vad som styr arbetet i skolan 
- långsiktiga och kortsiktiga mål på skolan och särskilt de 

åtgärder som används för att höja måluppfyllelsen i 
grundskolan. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen (inklusive tjänsteskrivelse med bilaga), 
akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 15 
Lägesrapport – Modell för samarbete för tidi-
ga och samordnade insatser kring ungdomar 
(BUN 2019/88) 
Nämnden har bett om återkoppling om hur samverkan mellan soci-
alförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen fortskrider. 
Verksamheterna har nu arbetat fram ett gemensamt dokument 
Offensivt Drogförebyggande Initiativ Nu (ODIN), som är färdigt 
för beslut av de båda förvaltningarna.   
 
Förvaltningarna kommer att fortsätta arbeta med ett helhetsgrepp 
om vilka tidiga och samordnade insatser som ska utvecklas för att 
säkerställa att det inte blir ett glapp mellan de båda förvaltningar-
na.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Samverkansdokumentet ODIN 
 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden tackar för rapporten och lägger 

den till handlingarna. 
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Kommunstyrelsen (inkl tjänsteskrivelse med bilaga), 
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§ 16 
Uppföljning – Internkontroll 2019 
(BUN 2019/86) 
Förvaltningen har gjort en uppföljning av interkontrollen som 
barn- och utbildningsnämnden antog den 20 mars 2019. 
 
På följande punkter har kontroll genomförts:  
- registerutdrag från belastningsregistret vid anställning inom 

förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsär-
skola 

- egenkontroll inom måltidsenheten 
- hantering av specialkost inom måltidsenheten 
- förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och vuxenut-

bildning/gymnasium 
- arbetsmiljö 
- elevers frånvaro i grundskolan 
 
För de brister som upptäckts finns beskrivning av hur detta han-
terats och vad som görs för att rätta till bristerna. I förvaltningens 
uppföljning redovisas vad och hur uppföljning genomförts av den 
planerade internkontrollen 2019. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-
16 – Uppföljning av barn- och utbildningsförvaltningens 
internkontrollplan för 2019  

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen och kom-

mer att beakta resultatet i samband med revidering av internkon-
trollplanen inför 2020 samt inför beslut om mål och budget för 
kommande budgetår. 
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 17 
Internkontrollplan 2020 för barn- och 
utbildningsförvaltningen (BUN 2020/22) 
Intern kontroll har till mål att åtgärder som bidrar till att utveckla 
och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter 
och därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel. 
 
Internkontrollplanen syftar till att säkerställa att den politiska och 
den professionella ledningen samt övrig personal i kommunen 
samverkar för att med en rimlig grad av säkerhet kunna uppnå 
följande mål med den interna kontrollen. 

   
Förvaltningen tillsammans med barn- och utbildningsnämndens 
presidium har gjort en riskanalys där kontrollmoment definierats 
och värderats utifrån  
- hur stor sannolikhet det är att något skulle inträffa och 
- i så fall hur stor konsekvens detta skulle få 
 
Detta resulterar i ett riskvärde. Händelser med ett riskvärde på 10 
eller högre har tagits med i förslaget till internkontrollplan för 
barn- och utbildningsnämnden 2020.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-
12 med bilagor 

• Reglemente för intern kontroll, antagen av KF 2015-03-09 
 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att internkontrollen 2020 
ska genomföras enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-26  6 
 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, rektor för enheten VIVA 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 18 
Introduktionsprogram (IM) i Kungsör  
(BUN 2020/33) 
Introduktionsprogrammen, IM, ska ge obehöriga elever möjlighet 
att komma in på ett nationellt program, eller leda till att de kan få 
ett arbete. 
 
Det finns fyra introduktionsprogram 
- Programinriktat val 
- Yrkesintroduktion 
- Individuellt alternativ 
- Språkintroduktion 
 
I Kungsörs kommun finns IM – Språkintroduktion  
 
Under barn- och utbildningsnämndens presidieberedning den 12 
februari 2020 diskuterades om möjligheter finns att bedriva fler 
delar av introduktionsprogrammet på hemmaplan.   

 
Barn- och utbildningsnämndens presidium gav i uppdrag till barn- 
och utbildningschefen att undersöka om det inom befintlig ekono-
misk ram går att genomföra gymnasiets introduktionsprogram i 
anslutning till VIVA och samtidigt öka kvaliteten i genomförande 
och uppföljning. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-
17 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till barn- och 

utbildningschefen samt rektor för VIVA att förbereda för att utbild-
ning inom gymnasiets introduktionsprogram ska kunna genomfö-
ras i anslutning till VIVA:s befintliga verksamhet, så att start kan 
ske höstterminen 2020. 
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§ 19 
Yttrande över motion – Utvärdering av 
Kungsörs skolorganisation (BUN 2020/17) 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 januari 2020, §19, 
ställdes en motion där Centerpartiet föreslår en utvärdering av 
Kungsörs skolorganisation. 
 
Som ett led i beredningen önskas barn- och utbildningsförvalt-
ningens yttrande. 

   
Det har genomförts granskningar av barn- och utbildningsför-
valtningen samt barn- och utbildningsnämndens verksamhet och 
funktioner under 2017 och 2019. Dessa granskningar har genom-
förts av KPMG på uppdrag av Kungsörs kommuns revisorer. 
 
Förvaltningen föreslår att motionen ska avslås. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-
17 

• Yttrande över motion – Utvärdering av skolorganisationen i 
Kungsör 

• Motion C – Utvärdering av skolorganisationen 
 

BUN överläggning Under nämndens överläggning noteras att om en eventuell utvär-
dering ska göras måste en viss tid passera med den nya organisa-
tionen.  

 
Beslut Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
 

Kommunfullmäktige avslår motionen i nuläget med motivationen 
att det nyligen gjorts utvärderingar av extern aktör och att förslag 
och åtgärder i samband med dessa utvärderingar bör beaktas. En 
utvärdering kan aktualiseras om ett par år. 

 
Reservation Mot beslutet reserverar sig Ewa Granudd (M) och Margareta 

Barkselius (C) skriftligt. 
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§ 20 
Yttrande över motion – Utveckla musiksko-
lan (BUN 2019/154) 

 Kommunstyrelsens återremitterar den 11 november 2019 motion, 
från Jenny Andersson (KD), om utveckling av musikskolan för 
vidare utredning kring andra möjligheter att samverka än de som 
hittills redovisats av barn- och utbildningsnämnden.  

  
Barn- och utbildningsförvaltningen har undersökt ytterligare 
möjligheter till samverkan utöver det som redovisades 2019-10-01. 
Förvaltningen kompletterar tidigare utredning med alternativa 
möjligheter till samverkan samt uppdatering i tidigare uppgifter.   
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Förvaltningens förslag till yttrande 2020-02-03 
• Remiss – Utveckla musikskolan 
• Motion – Utveckla musikskolan 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
 

Kommunfullmäktige ställer sig bakom barn- och utbildningsför-
valtningens utredning och anser därmed motionen utredd och 
bevarad. 
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§ 21 
Meddelanden 

 Överenskommelse 
Kommunfullmäktige har godkänt överenskommelsen mellan Re-
gion Västmanland och skolhuvudmän i Västmanlands län angå-
ende hjälpmedel från förskola till gymnasieskola.  
Dnr BUN 2019/167 

 
Remiss- Meddelande från Regeringskansliet 
Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och 
samlevnad i lärarutbildningarna. Dnr BUN 2020/8 
 
Rapport 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har den 16 januari 2020 
gjort en livsmedelskontroll på Kinnekulle förskola. Den visar inga 
avvikelser. Dnr BUN 2020/9 
 
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, Cirkulär 20:09 
Överenskommelse om Krislägesavtal med Lärarförbundets och 
Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Dnr BUN 2020/25 
 
Remiss från Skolinspektionen 
Nordens Teknikerinstitut AB har hos Skolinspektionen ansökt om 
godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig 
fristående gymnasieskola vid NTI Gymnasiet Eskilstuna kommun 
från och med läsåret 2021/2022.  

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena till 

handlingarna. 
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