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Plats och tid

  
Hellqvistsalen, kommunhuset onsdagen den 29 januari 2020, 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), Sussanne 
Söderström (SD) och Margareta Johansson (S). 

Tjänstgörande  
ersättare  
 

Ersättare  Elisabeth Strengbom (S), Monica Lindgren (S), Barbro Olausson (L), Madelene Lund (M), 
Agneta Andersson (C), Robert Redenkvist (SD) och Gunnar Uggelfors (SD). 

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

nämndsekreterar Ann-Katrin Öijwall och kanslichef Josephune Härdin § 1.  
 

 

Utses att justera Marie Norin Junttila 
Ersättare för 
justerare Anna-Karin Tornemo 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2020-01-31, klockan 14.00 

Underskrifter 

 
Sekreterare  
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 Ann-Katrin Öijwall 

 
Ordförande  
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BEVIS 
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§ 1 
Information om GDPR  
Kanslichef Josephine Härdin besöker nämnden och informerar om 
Dataskyddsförordningen - The General Data Protection Regulation 
(GDPR), och berättar bl.a. om 
- vad GDPR är och dess syfte 
- organisation av GDPR-arbetet i kommunen där det särskilt 

noteras att det är nämnden som är personuppgiftsansvarig och 
därmed bär det juridiska ansvariget 

- vad som gjorts i kommunen kring GDPR med bl.a. styrdoku-
ment och utbildning samt 

- vad som är nästa steg  
 
GDPR har ersatt tidigare personuppgiftslagen, PuL, och är en 
integrerad del av kommunens informationssäkerhetsarbete. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 2 
Information från förvaltningen (BUN 2020/7) 
Förvaltningschef Fredrik Bergh lämnar information om: 
 
a) Lägesrapport förskolan 

Planering och tidplan för en ny förskola samt aktuell kö 
 
b) Avtal om interkommunal ersättning, IKE, gymnasiet  

Diskussioner förs med närkommunerna 
 
c) Kameraövervakning på Kung Karls skola  

Förvaltningen har ansökt om att få ha kameraövervakning inne 
på skolan. Om det ska finnas kameror på utsidan diskuteras.  

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger informationerna till 

handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 3 
Lägesrapport – Fördjupad samverkan  
(BUN 2020/6) 
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, just nu genomförs en 
kommunövergripande systeminventering. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Västra Mälardalen i samverkan- Sammanställning 2019-12-11 
 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 4 
Svar på revisionsrapport – Uppföljande 
granskning av samverkan mellan skola och 
individ- och familjeomsorg avseende barn 
och unga (BUN 2019/149) 
Revisorerna har återigen följt upp de brister som konstaterades i 
tidigare granskningar kring samverkan mellan skola och individ- 
och familjeomsorg kring barn och unga som far illa, riskerar att 
fara illa eller är i behov av extra stöd har åtgärdats.  
 
Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningens 
syfte är att  
- socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har agerat 

för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig samverkan 
- det för närvarande är tydliggjort hur samverkansarbetet ska 

följas upp och återkopplas till respektive nämnd, men att 
ytterligare utvecklingsarbete bör ske avseende internkontroll. 

 
Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen och granskade 
nämnder att fortsatt följa och säkerställa att samverkansarbetet ut-
vecklas mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 
samt att säkerställa att nämnderna har tillräckligt utrymme för 
egna kontrollmoment i sin internkontroll. 
 
Revisorerna önskar  
- svar på vilka konkreta åtgärder kommunstyrelsen och nämn-

derna har för avsikt att vidta med anledning av revisionens 
synpunkter och på det som för övrigt redovisas i rapporten 

- en tidsplan för när åtgärderna kommer att genomföras. 
 
Kommundirektören har tagit fram ett förslag till svar. 
 

BUN överläggning Lars-Erik Lindvall informerar om att den plan och aktuella 
styrdokument som finns för psykisk hälsa fungerar bra.  
 
Med samordnad individuell plan, SIP, samordnas vården och 
stödet så att den enskilde, närstående och personal kan känna sig 
trygga i vetskapen om att rätt stöd ges från rätt håll. SIP syftar till 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Revisorerna, akten 

Utdragsbestyrkande 
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att säkerställa samarbetet mellan huvudmännen så att alla oavsett 
ålder, ska få sina behov tillgodosedda av vård och omsorg.  

 
Offensivt drogförebyggande initiativ nu, ODIN, är en arbetsmodell 
som syftar till att i ett tidigt skede upptäcka drogmissbruk. Detta 
för att skyndsamt sätta in åtgärder, stöd och hjälp till den drabbade.  
 
Samarbetsdokumentet kring ODIN diskuteras fortfarande mellan 
barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. 

 Uppföljning och återkoppling till nämnden i arbetet ”samverkan 
mellan skola och individ- och familjeomsorg avseende barn och 
unga” fortlöper.  
 
I förvaltningens interkontrollplan finns även två kontrollpunkter 
gällande elevers hälsa med och som dessutom följs upp 
kontinuerligt. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Revisorernas skrivelse, inkommen 2019-11-25 
• Kommundirektörens förslag till svar 2020-01-17 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden antar kommundirektörens förslag till svar 

och överlämnar det till revisorerna som sitt eget.  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Revisorerna, akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 5 
Svar på revisionsrapport – Grundskolans 
måluppfyllelse (BUN 2019/154) 
Revisorerna har genomfört en granskning där kunskapsresultaten i 
grundskolan och utveckling av desamma under de senaste åren 
översiktligt redovisas. Granskningen syftade också till att bedöma 
om barn- och utbildningsnämndens styrning är tillfredsställande 
för att eleverna i grundskolan ska nå målen för utbildningen. Även 
resultaten i gymnasieskolan har studerats. 
 
Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningen är 
att barn- och utbildningsnämnden  
- ska tillgodose att redovisningen per kostnadsslag genomförs  
- ska tillse att elevhälsan främst är förebyggande och 

hälsofrämjande  
- ska tillse att elever i behov av studiehandledning på modersmål 

får det 
- bör utveckla sin uppföljning av aktivitetsansvaret och 

utbildningen vid gymnasieskolan 
- bör besluta om riktlinje för uppföljning av kommunens elever i 

gymnasieskolan anordnad av annan huvudman, i vilket det bör 
framgå vilka krav på återkoppling som hemkommunen 
förutsätter att den får samt hur frånvaron ska hanteras inom 
förvaltning och rapporteras till nämnd 

- bör följa upp att elever i behov av särskilt stöd får det. 
 

Revisorernas sammanfattande bedömning är bl.a. att barn- och 
utbildningsnämnden brister i  
- styrning av utbildningen inom grundskolan   
- uppföljning  av elever i gymnasieskola och inom det 

kommunala aktivitetsansvaret.  
 
Revisorerna önskar  
- svar på vilka konkreta åtgärder barn- och utbildningsnämnden 

har för avsikt att vidta med anledning av revisionens 
synpunkter och på det som för övrigt redovisas i rapporten.  

- en tidsplan för när åtgärderna kommer att genomföras. 
 
Barn- och utbildningschefen har tagit fram ett förslag till svar. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Revisorerna (inklusive barn- och utbildningschefens 
skrivelse), akten 

Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Revisorernas skrivelse, inkommen 2019-11-27 
• Tjänsteskrivelse, 2020-01-21 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden antar barn- och utbildningschefens 

förslag till svar och överlämnar det till revisorerna som sitt eget. 
  

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Revisorerna (inklusive barn- och utbildningschefens 
skrivelse), akten 

Utdragsbestyrkande 

 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-01-29  9 
  

 
 

§ 6 
Yttrande på motion – Två lärarsystem på 
Kung Karl 79 (BUN 2019/157) 
Gunilla Wolinder (L) föreslår i en motion att kostnaderna för ett 
tvålärarsystem på Kung Karls skola utreds. 
Som ett led i beredningen önskas barn- och utbilningsnämndens 
yttrande. 
 

 Med tvålärarsystem menas oftast att två lärare arbetar tillsammans 
i klassrummet. De planerar, undervisar och har ett gemensamt an-
svar för att lägga upp undervisningen för att eleverna ska utvecklas 
på bästa sätt.  
 
I en tidigare motion från november 2017 föreslog Liberalerna att 
kostnaderna för ett tvålärarsystem i kommunens grundskolor 
skulle utredas. Som ett led i den beredningen lämnade barn- och 
utbildningsnämnden den 24 januari 2018 ett yttrande på motionen. 
Barn- och utbildningschefen kompletterade yttrandet med underlag 
om kostnader och effektiviseringar. 
 

 Kommunfullmäktige förklarade motionen besvarad den 14 maj 
2018 med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande 
inklusive kompletterande underlag från barn- och 
utbildningschefen. 

 
Barn- och utbildningschefen har tagit fram ett förslag till svar. 

  
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion – 2 lärarsystem på Kung Karl 79 
• Yttrande på motion – 2 lärarsystem på Kung Karls 79, 2020-

01-20  
• BUN dnr 2018/1 

 
BUN överläggning Under överläggning görs förtydligande om att i tidigare ställd 

motion om tvålärarsystem omfattades alla skolor i kommunen. 
 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningschefens förslag 
till yttrande, två lärarsystem på Kung Karl 79, med hänvisning till 
tidigare utredning om ett tvålärarsystem i kommunens grundskolor 
(Dnr BUN 2018/1).  Ärendet lämnas till kommunstyrelsen för 
vidare hantering.   

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Kommunstyrelsen (inkl. tjänsteskrivelse) 

Utdragsbestyrkande  
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§ 7 
Yttrande på medborgarförslag – Upprustning 
av förskolan Fridas uteplats (BUN 2019/168) 

 Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 november, § 144, 
ställdes ett medborgarförslag där Jennie Ström föreslår att 
förskolans uteplats rustas upp med nya lekredskap. 
Förslagsställaren menar att de lekredskap som finns är gamla och 
slitna.  

  
 Som ett led i beredningen önskas barn- och 

utbildningsförvaltningens yttrande. 
  
 Förvaltningens förslag till yttrande 
 Det sker en kontinuerlig översyn över uteplatser och lekredskap 

vid Kungsörs förskolor och skolor. Inför 2020 är 
investeringsäskandet för utemiljön vid Kungsörs förskolor avsatt 
till 500 000kr. Verksamhetschefen och rektorerna för förskolorna i 
Kungsör kommer utifrån den ekonomiska ramen att få göra de 
prioriteringar som de anser är mest nödvändiga. Exakt vad det 
kommer att innebära för utemiljön vid Frida förskola är för tidigt 
att säga. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag – Upprustning av förskolan Fridas uteplats 
• Yttrande på medborgarförslag – Upprustning av förskolan 

Fridas uteplats 
 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till 
yttrande på medborgarförslaget ”Upprustning av förskolan Fridas 
uteplats. Ärendet lämnas till kommunstyrelsen för vidare 
hantering. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande  
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§ 8 
Bokslut 2019 för barn- och 
utbildningsförvaltningen (BUN 2019/75) 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till 
årsbokslut för 2019. Årsbokslutet beskriver vad verksamheterna 
ägnat sig åt under det gångna året i form av en 
verksamhetsberättelse.  
 
Dokumentet innehåller bland annat: 
- Viktigare händelser från enheterna  
- Framtidsperspektiv  
- Personal 
- Jämställdhetsarbete.  
- Miljöarbete  
- Ekonomi 
- Redovisning av mål och måluppfyllelse 

 
Endast delar av dokumentet kommer att ingå i kommunens 
årsredovisning. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till årsbokslut 
2019 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden tackar för presentationen och 

godkänner årsredovisning 2019 för barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 9 
Revidering av beslutsattestanter jämte 
ersättare för barn- och utbildningsnämnden 
och barn- och utbildningsförvaltningen 2020  
(BUN 2020/1) 
På grund av personalförändringar har barn- och 
utbildningsförvaltningen lämnat ett förslag på revidering av 
beslutsattestanter jämte ersättare. 
 
Förvaltningen föreslår följande revidering 
Kung Karls skola åk 4-9 
- beslutsattestant rektor Camilla Eriksson 
- ersättare för Kung Karl 46 bitr. rektor Merima Elezovic  
- ersättare för Kung Karl 79 bitr. rektor Jennifer Sembrant 
Förskolorna  
- beslutsattestant rektor Annica Gellerstedt för Kinnekulle och 

Kungsladugården 
- beslutsattestant rektor Susann Jonsson för Malmberga och 

Täcklunda 
- beslutsattestant rektor Cecilia Larsson för Björkliden, 

skogsudden och Solbacken 
- beslutsattestant rektor Maria Lucas för Frida och 

Västergårdarna 
- ersättare för samtliga förskolor förskolechef Gun Åslund 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Barn- och utbildningsförvaltnings tjänsteskrivelse 2020-01-10 
med bifogad lista över föreslagna beslutsattestanter och 
ersättare för 2020. 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden fastställer beslutsattestanter och 

ersättare för dessa för barn- och utbildningsnämnden och barn- 
och utbildningsförvaltningen 2020 enligt förvaltningens förslag. 

 
Om underskrift görs för hand görs en särskild kontroll av att 
namnteckningen är riktig. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Ekonomikontoret, akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 10 
Revidering läsårtider för läsåret 2020/2021 
(BUN 2019/35) 
Barn- och utbildningsnämnden fastställde ramarna för läsåret 
2020/2021 den 20 mars 2019. Fastställda ramar bygger på 
samordning mellan kommunerna Köping, Arboga och Kungsör, 
KAK-kommunerna.  
 
Nytt förslag på ramtider har samordnats inom KAK-kommunerna.  
Skoldagar för eleverna 179 skoldagar. Skolförordningen 
föreskriver minst 178 skoldagar. 

 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår följande:  
• Läsåret startar för eleverna tisdagen den 18 augusti 2020 
• Vecka 44 (26 oktober – 30 oktober) 2020 är lovvecka för 

eleverna 
• Terminsavslutning (julavslutning) för eleverna är fredagen den 

18 december 2020 
• Vårterminsstart för eleverna är måndag den 11 januari 2021 
• Sportlov för eleverna är vecka 9 (1 mars – 5 mars) 2021 
• Påsklov för eleverna är vecka 14 (6 april – 9 april, d.v.s. 

veckan efter påsk) 2021 
• Läsåret avslutas för eleverna den 11 juni 2021. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tjänsteskrivelse, 2019-02-11 
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2019-03-20, § 

21 
• Tjänsteskrivelse 2020-01-09 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa ramar för 

läsåret 2020/2021 enligt förvaltningens förslag. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Rektorerna, akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 11 
Meddelanden delegationsbeslut (BUN 
2020/8) 

Barn- och utbildningsförvaltningen har fattat beslut enligt 
delegation.  
 
Rektor Kristin Fernerud har lämnat avslag på ansökan om 
yrkesvux inom VVS pga att sökande ej tillhör den prioriterade 
målgruppen. 
 
Beslutet är taget i enlighet med: 
20 kapitlet 2 § tredje stycket Skollagen, 3 kapitlet 7 § förordningen 
(2011:1108) om vuxenutbildning, samt 10 § förordningen 
(2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad 
vuxenutbildning. Dnr BUN 2020/3 

 
Beslut  Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena om 

delegationsbeslut till handlingarna. 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 12 
Meddelanden (BUN 2020/9) 
Förvaltningen har tecknat avtal med Kungsfoto AB om 
skolfotografering 2020. Dnr BUN 2020/13 
 
Förvaltningen har tecknat avtal med Digital Fox AB om system för 
åtgärder mot kränkande behandling. Dnr BUN 2020/4 
 
Överenskommelse om skolhjälpmedel 
Sjukvårdshuvudman och skolhuvudman har ett delat ansvar för 
barn/elever med funktionsnedsättning som är i behov av 
hjälpmedel i skolan. 
Överenskommelsen innebär inga nya åtagande för huvudmännen 
utan förtydligar de ansvar respektive huvudman redan idag har. 
Överenskommelsen omfattar alla hjälpmedel utom ortopediska 
hjälpmedel som alltid är personligt förskrivna och regionens 
ansvar. Dnr. BUN 2019/167 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden tackar för meddelandena och 

lägger dem till handlingarna.  
 
  

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 13 
Övrigt 
Ewa Granudd (M) framför önskemål om återkommande 
redovisning av skolresultaten. 
- Förvaltningschefen svarar att redovisning kommer att 

presenteras vid ett kommande möte. 
 
Ronja Lund Wall (M) ställer fråga om uppdraget som 
kontaktpolitiker. 
- Ordförande Angelica Stigenberg svara att frågan om 

verksamhetsbesök som kontaktpolitiker kommer att tas upp för 
diskussion under våren. 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena till 

handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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