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Plats och tid

  
Hellqvissalen, Kommunhuset, onsdagen den 23 september 2020, klockan 16.00-19.40, 
ajournering 18.00-18.10. 

 

Beslutande Angelica Stigenberg (S), Marie Norin Junttila (S) §§ 56-61, Anna-Karin Tornemo (V), 
Gunilla Wolinder (L) §§ 56-60, Ewa Granudd (M), Margareta Barkselius (C), Sussanne 
Söderström (SD) och Margareta Johansson (S). 

Tjänstgörande  
ersättare Madelene Lund (M), Barbro Olausson (L) §§ 61-68 och Monica Lindgren §§ 62-68. 
 

Ersättare  Elisabeth Strengbom (S), Monica Lindgren (S) §§ 56-61, Barbro Olausson (C)§§ 56-60, 
Jenny Andersson (KS), och Robert Redenkvist (SD). 

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

rektor Kristin Fernerud §§56-59 och nämndsekreterar Ann-Katrin Öijwall.  
 
 

 

Utses att justera Margareta Barkselius 
Ersättare för 
justerare Sussanne Söderström 
Justeringens  
plats och tid Kansliet för barn- och utbildning, fredagen den 25 augusti 2020, kl. 13.00 

Underskrifter 

 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer       56-68 
 Ann-Katrin Öijwall 

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Angelica Stigenberg 
 
Justerande  
 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 Margareta Barkselius 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdes-  
datum 2020-09-23, §§ 56-68 
Datum då 
protokoll anslås 2020-09-25  Datum då anslag  

tas bort 2020-10-19 

Förvaringsplats 
av protokollet Kansliet 
 Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 56 
Ändring av dagordning  
 
Ordförande Angelica Stigenberg meddelar att beslut om 
närvarorätt av personalföreträdare tas som första punkt på dagens 
sammanträde. 
 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till 
handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
 

Akten, Personalorganisationerna inom nämndens 
ansvarområde 

Utdragsbesty  

 

 
§ 57 
Personalföreträdare i barn- och 
utbildningsnämnden (BUN 2020/) 
Kommunallagen ( 2017:725), ger personalföreträdare rätt att 
närvara vid sammanträden med andra nämnder än styrelsen. 
Formerna för detta finns reglerad dels i kommunallagen, dels via 
lokala bestämmelser i arbetsordningen för styrelse och nämnder. 
Av de senare framgår att nämnderna ska fastställa 
personalföreträdare genom särskilt beslut för varje mandatperiod 
och att detta endast görs om facklig organisation initierat 
namnförslag. 
 
Maximalt tre personalföreträdare och en ersättare får finnas i en 
nämnd.  
 

Underlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Arbetsordning för styrelse och nämnder 
• Kommunallag (2017:725)  

 
Beslut Nämnden fattar beslut om personalföreträdare genom särskilt 

beslut för resterande mandatperiod vid nästa sammanträde. I 
avvakta på att personalorganisationerna lämnat namnförslag till 
personalföreträdare föreslår nämnden ge; 

 
Lärarförbundets personalföreträdare Karin Ryding närvarorätt till 
dagens sammanträde.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 58 
Information från förvaltningen september 
2020 (BUN 2020/7) 
Information om händelser från enheterna inom förvaltningen under 
september 2020 har sammanställts. 
 
Det informeras bland annat om: 
- Förkylningar - Vikariebrist  
- Smittspårning av Covid 19 i skolan 
- Aktuella fortbildningsinsatser 
- Samverkan med Regionen 
 
Rektor Kristin Fernerud lämnar information om 
verksamhetsområdet för VIVA och dess budget. Ansvarsområden 
är följande: 
- Vuxenutbildning: grundläggande vux, gymnasial och 

yrkesvux, särvux, SFI 
- Integration och samhällsorientering 
- Kommunalt aktivitetsansvar (KAA) 
- Gymnasieutbildning: studie- och yrkesvägledning, 

introduktionsprogram i egen regi, gymnasieplatser nationell 
nivå i andra kommuner. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Förvaltningschef Fredrik Berghs skrivelse 2020-09-16 med 
bilagor från enheterna 

• Verksamhetsområdet VIVA inför 2021 
 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger informationerna till 

handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Kommunrevisionen  

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 59 
Presentation av KPMG´s rapport om 
granskning av den kommunala 
vuxenutbildningen (BUN 2020/98) 
De förtroendevalda revisorerna har lämnat en rapport över 
granskning av den kommunala vuxenutbildningen som utförts 
under 2020. Den sammanfattande bedömningen är att Kungsörs 
kommun erbjuder och bedriver vuxenutbildning och särskild 
utbildning för vuxna i enlighet med lag.  Enheten VIVA har en 
ändamålsriktig organisation som gör att verksamheten kan 
bedrivas effektivt.  
 
Revisorerna ser utifrån genomförda intervjuer ett engagemang och 
drivkraft för hög måluppfyllelse genom stor flexibilitet. Det är av 
stor betydelse att barn- och utbildningsnämnden känner till 
kostnader knutna till respektive utbildning som bedrivs i 
förhållande till måluppfyllelsen. 
 
Revisorerna rekommenderar att: 
- Låta säkerställa att kostnaderna för respektive utbildning inom 

vuxenutbildningen redovisas i enlighet med SCB´s direktiv 
- Stärka det systematiska kvalitetsarbetet så att avsatta resurser 

sätts i förhållande till uppfyllda mål för att kunna bedöma 
verksamhetens effektivitet i förhållande till exempelvis andra 
driftsformer. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Granskning av kommunal vuxenutbildning – Rapport, 2020-
08-19 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden tackar för presentationen och 

lägger den till handlingarn. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 60 
Delårsbokslut per 31 augusti 2020 (BUN 
2020/77) 

 Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh redogör för 
delårsbokslutet och visare en PowerPoint innehållande bland annat 
enheternas;  
- måluppfyllelse, prestationer och kvalitet 
- väsentliga händelser, ett axplock från enheterna 
- framtidsperspektiv 
- personal 
- jämställdhetsarbete 
- miljöarbete 
- ekonomi, resultat per verksamhet 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet. 
 

• Delårsbokslut 2020, tertial 2 
 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsbokslutet per den 

31 augusti 2020 och överlämnar det till kommunstyrelsen. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 61 
Återrapport musikskolan – Möjligheten att 
samverkan i Västra Mälardalen  
(BUN 2018/171) 

 Barn- och utbildningsförvaltningens har utifrån det 
utredningsuppdrag som kommunfullmäktige gav förvaltningen den 
24 maj 2020 kompletterat tidigare yttrande 2020-02-03 och 2019-
10-01 (inkl. bilagor från 2015). Utveckling av musikskolan genom 
samverkan med övriga kommuner i Västra Mälardalen. 

 
Förvaltningen har uppdaterat och kompletterat 
tidigare utredningar om samverkan av 
musikskolan/kulturskolan med Arboga och Köping.  

 Om kommunens elever ska beredas plats i Arboga (musik, dans 
och film) gäller att:  
- lediga platser finns, Arbogas elever går först, 
- vid utökade kostnader för lärare i Arboga får Kungsör stå för 

den utökade faktiska kostnaden, 
- eleverna betalar samma avgift som eleverna som spelar i 

Kungsör,  
- resorna mellan Arboga och Kungsör får eleverna själva 

ombesörja,  
 Samarbete sker redan idag. 
  

Om kommunens elever ska beredas plats i Köping (musik, dans 
och teater) gäller att:  
- lediga platser finns, Köpings elever går först, 
- eleven anmäler sig direkt till Köpings kommun och betalar 

kostnaden till Köping.  
- eleven skrivs in i Kungsörs musikskola men spelar i Köping 

eleven betalar samma avgift som eleverna som spelar i 
Kungsör, Kungsör betalar utökade kostnader till Köping 

- resorna mellan Köping och Kungsör får eleverna själva 
ombesörja,  

 
 Om Kungsörs musikskola, Arboga Kulturskola och Köpings 

Kulturskola skulle slås ihop skulle det ge alla elever i våra tre 
kommuner samma möjlighet till musik, dans, film och teater.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 Kostnaden för Kungsörs musikskola, Arboga Kulturskola och 
Köpings Kulturskola tillsammans är nästan 16 miljoner kronor, år 
2020. 

 
Kungsörs musikskola har år 2020 en kommunal 
årsbudget på 929 000 kr. 
En sammanslagning skulle innebära kraftigt ökad 
kostnad för Kungsör.   
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Jenny Andersson 2018-06-18 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-06-18, § 78 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-12-19, § 60 
• Tjänsteskrivelse från biträdande barn- och utbildningschef 

Lars-Erik Lindvall 2018-11-28 
• Kompletterande yttrande från biträdande barn- och utbild-

ningschef Lars-Erik Lindvall 2019-10-01, inklusive bilagor 
från 2015  

• Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 170 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-02-26, § 20 
• Yttrande barn- och utbildningsförvaltningen 2020-02-03 
• Tjänsteskrivelse kommundirektör Claes-Urban Boström 2020-

03-11 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-23, § 19 
• Möjligheten att få till en utveckling av musikskolan genom 

samverkan med övriga kommuner i Västra Mälardalen. -
Tjänsteskrivelse 2020-08-28 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens 

komplettering till tidigare yttrande över möjligheten att få till en 
utveckling av musikskolan genom samverkan med övriga 
kommuner i Västra Mälardalen och lämnar över  till 
kommunstyrelsen. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 62 
Budget 2021 för barn- och 
utbildningsförvaltningen (BUN 2020/78) 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tidigare arbetat fram ett 
arbetsmaterial som underlag för de satsningar, behov och äskanden 
nämnden har inför fördelningen av ramarna i budget 2021. 
 
På barn- och utbildningsnämndens sammanträde i augusti 
redovisades bland annat följande:  
- omvärldsfaktorernas påverkan på förvaltningens verksamheter 
- demografins påverkan på behov av platser i förskola, 

grundskola och gymnasium 
- prioriteringar inför 2021 
- effektiviseringar/besparingar 
- ekonomi för integration och Komvux 
- konsekvenser av de preliminära ramarna 
 
Förvaltningen redogör förslag till åtgärder för att klara det totala   
sparkravet.  

 
BUN överläggning  Konkreta åtgärder diskuteras och analyseras.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Protokollsutdrag kommunstyrelsen budget- och 
bokslutsberedning 2020-06-15, § 05 – Budget 2021 med plan 
2022-2023 

• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2020-08-29, § 
50 – Budget 2021 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden tackar för en tydlig 

budgetredogörelse och bra diskussioner och lägger den till 
handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 62 
Barn- och utbildningsnämndens mål 2021 
(BUN 2020/134) 
Barn- och utbildningsnämnden fastställde den 18 december 2019 
nämndens mål för 2020 det beslutades även att målen skulle gälla 
fram till den 31 december 2022.  
 
Beslutade mål för 2020 

Verksamhetsområde Nämndmål till och med 
2022-12-31 

Koppling till fullmäktigemål 

Övergripande mål för alla 
verksamheter inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Andelen barn och elever som 
upplever skolan som trygg ska 
öka.  
Jämfört med basåret 2017.  

Genom att ha en trygg förskola och skola för  
barn och elever bidrar det till att barn och  
elever får en trygg uppväxt i Kungsör. Det gör 
kommunen ännu attraktivare som bostadsort i 
enlighet med fullmäktigemålet: 

1. Kommunen ska ha minst 9 000 
invånare år 2025 

Övergripande mål för alla 
verksamheter inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Barnkonventionen ska vara  
känd och implementerad i 
förskola och skola. 

 

Förskola och pedagogisk omsorg  
1-5 år 

”Andelen män som arbetar inom 
förskolan, ska öka jämfört med 
andelen vid basåret 2017”. 
Förutsatt att männen har 
likvärdig kompetens som 
kvinnliga sökanden. 
  

 

Grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet. 

Kunskapsresultaten i grundskolan 
ska öka. Jämfört med basåret 
2017.   

Genom att öka kunskapsresultaten ökar och 
förutsättningarna för att fler elever blir  
behöriga till nationella program på gymnasiet. 
Fullmäktigemål:  
     2. Andel elever i åk. 9 som är behöriga till 
program på gymnasiet ska öka varje år med  
2017 som basår. 2017: 81,6 %. Detta mål gäller 
alla styrelser och nämnder.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
 

 
Revidering av tidigare beslut gällande måltidsverksamheten måste 
göras då ansvaret för verksamheten flyttats över till 
kommunstyrelsens förvaltning. Det innebär också att det enligt 
Kungsörs kommuns modell för målstyrning finns utrymme för 
nämnden att lägga till ett nytt mål. 
 
Förslag till mål 2021-2022 

Verksamhetsområde Nämndmål till och med  Koppling till fullmäktigemål 

Övergripande mål för alla 
verksamheter inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Andelen barn och elever som 
upplever skolan som trygg ska 
öka.  
Jämfört med basåret 2017.  

Genom att ha en trygg förskola och skola för  
barn och elever bidrar det till att barn och  
elever får en trygg uppväxt i Kungsör. Det gör 
kommunen ännu attraktivare som bostadsort i 
enlighet med fullmäktigemålet: 

1. Kommunen ska ha minst 9 000 
invånare år 2025 

Övergripande mål för alla 
verksamheter inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Barnkonventionen ska vara  
känd och implementerad i 
förskola och skola. 

 

Skolgemensamma verksamheter.  
Centrala elevhälsan, musikskolan, 
förebyggande arbete med 
ungdomar, fritidsgårdar. 

Alla elever ska få fyra (fyra) 
hälsosamtal under sin tid i 
grundskolan.  

 

VIVA.  
Vuxenutbildning, studievägledning, 
SFI, integration, gymnasium – IM 
språk 

Antalet elever som läser SFI eller 
svenska som andra språk i 
kombination med att de har 
språkpraktik ska öka jämfört med 
basåret 2017 

Genom att elevernas studier bedrivs på ett 
målinriktat och effektivt sätt ökar deras  
möjlighet till framtida egen försörjning.  
Fullmäktigemål: 
     3. Kommunen ska i samverkan med 
Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för 
att minska arbetslösheten de närmaste två åren 
med en procentenhet årligen. Utgångsläge: 
Arbetslöshet december 2018, 10,4 %  a. 
Arbetslöshetsmål december 2020, 8,3 % b. 
Arbetslöshetsmål december 2019, 9,3 % Detta 
mål gäller alla styrelser och nämnder. 

Måltidsverksamheten Minst 88 % (85 %) av skolmaten 
ska lagas från grunden. 
Minst  40%  (30 %) av 
råvarorna ska vara ekologiska. 

Genom att öka andelen ekologiska råvaror 
förbättrar Kungsör sin ranking i årets 
miljökommun. 
Fullmäktigemål: 
        4. Kungsör ska förbättra sitt resultat i 
rankingen årets miljökommun. Vi ska vara  
bland de 100 bästa 2020. Utgångsläge är 138 år 
2019.  
Detta mål gäller alla styrelser och nämnder.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

Förskola och pedagogisk omsorg  
1-5 år 

”Andelen män som arbetar inom 
förskolan, ska öka jämfört med 
andelen vid basåret 2017”. 
Förutsatt att männen har 
likvärdig kompetens som 
kvinnliga sökanden. 
  

 

Grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet. 

Kunskapsresultaten i grundskolan 
ska öka. Jämfört med basåret 
2017.   

Genom att öka kunskapsresultaten ökar och 
förutsättningarna för att fler elever blir  
behöriga till nationella program på gymnasiet. 
Fullmäktigemål:  
     2. Andel elever i åk. 9 som är behöriga till 
program på gymnasiet ska öka varje år med  
2017 som basår. 2017: 81,6 %. Detta mål gäller 
alla styrelser och nämnder.  

Skolgemensamma verksamheter.  
Centrala elevhälsan, musikskolan, 
förebyggande arbete med 
ungdomar, fritidsgårdar. 

Alla elever ska få fyra (fyra) 
hälsosamtal under sin tid i 
grundskolan. 
 

 

VIVA.  
Vuxenutbildning, studievägledning, 
SFI, integration, gymnasium – IM 
språk 

Antal elever som läser SFI eller 
svenska som andra språk i 
kombination med att de har 
språkpraktik ska öka jämfört med 
basåret 2017 

Genom att elevernas studier bedrivs på ett 
målinriktat och effektivt sätt ökar deras  
möjlighet till framtida egen försörjning.  
Fullmäktigemål: 
     3. Kommunen ska i samverkan med 
Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för 
att minska arbetslösheten de närmaste två åren 
med en procentenhet årligen. Utgångsläge: 
Arbetslöshet december 2018, 10,4 %  a. 
Arbetslöshetsmål december 2020, 8,3 % b. 
Arbetslöshetsmål december 2019, 9,3 % Detta 
mål gäller alla styrelser och nämnder. 

 
 

BUN överläggning Under barn- och utbildningsnämndens överläggning yrkar 
ordförande Angelica Stigenberg (S) att ärendet återremitteras.  
 
Med anledning av att målet för måltidsverksamheten tas bort finns 
möjligheten att tillföra ett nytt ekonomiskt mål. Ordförande 
uppmanar alla ledamöter att i sina respektive partigrupper tänka ut 
ett ekonomiskt mål för beslut på nästa möte. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Protokollsutdrag 2019-12-31, § 95 - Mål för 2020 
• Mål för barn- och utbildningsnämnden inför 2021. 

Tjänsteskrivelse 2020-09-16 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden återremitterar ärendet till nästa 
nämndmöte.   
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Akten 
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§ 64 
Ekonomisk uppföljning januari-augusti 2020 
(BUN 2020/64) 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat en ekonomisk 
uppföljning för perioden januari till augusti samt årsprognos för 
2020. 
 
Det förväntade ekonomiska resultatet för barn- och 
utbildningsnämnden för 2020 är en positiv avvikelse om 250 tusen 
kronor bortsett från den delvis ofinansierade integration och SFI. 
Underskottet inom integration och SFI beräknas bli – 3 miljoner 
kronor. Enligt tidigare besked kommer den posten att justeras i 
samband med årsbokslutet. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Ekonomisk uppföljning för barn- och utbildningsförvaltningen, 

januari-augusti 2020. 
 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom 

budgetuppföljning per den 31 augusti 2020 och lägger den till 
handlingarna. 
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Akten 
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§ 65 
Lägesrapport – Fördjupad samverkan  
(BUN 2020/6) 
Aktuellt läge gällande fördjupad samverkan presenteras: 
- nytt gemensamt IT system för skola och skoladministration 
- elevadministrationssystem (EAS) - Systemet som främst 

skoladministratörerna jobbar i 
- skolplattform - Systemet som främst elever, lärare och 

vårdnadshavare använder sig av 
- lärplattform - Systemet för den dagliga uppgiftshanteringen i 

klassrummet  
- kartläggning om behov/funktion pågår med olika 

referensgrupper  
 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och 

lägger den till handlingarna 
 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 66 
Lägesrapport ny förskolan (BUN 2020/99) 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade i juni 2020 att föreslå 
kommunstyrelsen att besluta att Kungsörs Kommunteknik AB får i 
uppdrag att fortsätta processen med att i samverkan med barn- och 
utbildningsförvaltningen uppföra en förskola enligt förslaget, som 
inte innebär någon kostnadsökning för hyra och drift. Och att hos 
kommunstyrelsen begära ett investeringsutrymme av 41 550 000 
kr för uppförandet av en ny förskola. 
 
På det senaste kommungemensamma elevrådet diskuterades 
utformning av gården för den nya förskolan. Eleverna är delaktiga 
i processen och kommer att lämna förslag till utformning av 
gården för den nya förskolan i november. 
 
Syftet med det kommunala elevrådet är bl.a. att : 
• stärka elevers och ungdomars delaktighet i den demokratiska 

processen 
• öka ungdomars engagemang i samhällsfrågor och visa på 

möjligheten att bli delaktiga och kunna påverka 
• få med uppgifter som är ”på riktigt” i skolans arbete 
• göra ungas röster hörda i den demokratiska processen 

 
  

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-11-26, § 194 
• Framtida behov för förskolan i Kungsörs kommun, 2020-06-

08 
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2020-06-17 § 

40 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-08-31 § 127 – Ny 

förskola Kinnekulle 
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-09-14 § 111 – Ny 

förskola Kinnekulle 
 

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

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 67 
Meddelanden delegationsbeslut (BUN 
2020/11) 
Barn- och utbildningsförvaltningen har fattat beslut enligt 
delegation.  
 
Skolskjuts av särskilda skäl, skollag (2010:800) 
 

 Bifall Avslag 
HT 20 19 3 

 
Rektor Kristin Fernerud har lämnat yttrande på tillsynsrapport över 
rapportering av utbildning för yrkesförare, dnr TSTT 2020/1201. 
Dnr BUN 2020/142 
 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Ansökan och beslut om skolskjuts av särskilda  
• Transportstyrelsen – Tillsynsrapport, TSTT 2020/1201 

 
Beslut  Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga meddelandena 

om delegationsbeslut till handlingarna. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-23  17 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 68 
Meddelanden 
Region Västmanlands redovisning Liv och hälsa ung – Resultat 
Kungsörs kommun. Dnr BUN 2020/104 
 
Transportstyrelsen har genomfört en tillsyn på enheten VIVA om 
utbildning för yrkesförare, yttrande på tillsynen ska lämnas.   
Dnr BUN 2020/142 
 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2020-09-14, § 137 – 
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. BUN 2020/60 
 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena till 
handlingarna. 
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