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Plats och tid

Hellqvistsalen, kommunhuset onsdagen den 29 augusti 2018, klockan 16.030-17.55

Beslutande

Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S), Mikael Peterson (S), Gunilla Wolinder (L),
Hans Carlsson (M) och Margareta Barkselius (C).

Tjänstgörande
ersättare

Peter Åkesson (MP), Ronja Lund Wall (M) och Sussanne Söderström (SD).

Ersättare

Marina Ribaric (S) och Barbro Olausson (L).

Övriga
deltagande

Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, biträdande förvaltningschef Lars-Erik Lindvall och
sekreterare Ann-Katrin Öijwall.
§ 38 Psykolog Ulf Andersson, specialpedagog Tommy Carlén, projektledare Annika
Westling, rektor Sahar Mustafa och rektor Camilla Eriksson.

Utses att justera

Hans Carlsson

Ersättare för
justerare

Margareta Barkselius

Justeringens
plats och tid

Kansliet 2018-09-03, klockan 16.00

Underskrifter
Sekreterare

....................................................................................
Ann-Katrin Öijwall

Paragrafer 38-41

Ordförande

....................................................................................
Mikael Peterson
Justerande

.................................................................................................................................................................................................
Hans Carlsson

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Barn- och utbildningsnämnde6

Sammanträdesdatum

2018-08-29, §§ 38-41

Datum då
protokollet anslås

2018-09-03

Förvaringsplats
av protokollet

Sekretariatet för barn- och utbildningsförvaltningen

Underskrift

....................................................................................

Datum då anslag tas
bort

Utdragsbestyrkande

2018-09-27

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2018-08-29

§ 38
Informationer (BUN 2018/3)
Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Psykolog Ulf Andersson informerar om diagnoser inom
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Ulf beskriver de vanligaste neuropsykiatriska
funktionsnedsättningarna som är och hur de påverkar individen
samt hur diagnoserna skiljer sig åt, speciella svårigheter och
styrkor.
Uppmärksamhets- och hyperaktivitetsproblem:
- ADHD, (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
- Aspergers syndrom
- Autism och
- Tourettes syndrom.
Generella och specifika inlärningsstörningar brukar räknas till
denna grupp.
Beslut

Justerandes sign

Barn- och utbildningsnämnden tackar Ulf för en intressant
föredragning och lägger informationen till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 38
Informationer (BUN 2018/3)
Projekt ”nyanländas lärande”, ett samarbete med Skolverket
Förvaltningschefen Fredrik Bergh informerar att ledningsgruppen i
förvaltningen har genomfört en behovs- och utvecklingsanalys
inom förskolan, grundskolan, gymnasie- och vuxenutbildningen
under vårterminen 2018.
Utvecklingsområden inom förskolan, grundskolan, gymnasie- och
vuxenutbildningen är följande:
- Bemötande och ledarskap i barngruppen/klassrummet.
- Digitalisering
- Gemensam målbild.
- Språkutvecklande arbetssätt
- Samverkan och utveckling
- Ämnesutveckling
- Bedömning, kartläggning och validering.
- Studie och yrkesvägledning.
- Fritidshem.
Läraren och projektledaren Annika Westling berättar om vilka
insatser man kommer att jobba med inom de olika
utvecklingsområdena.
Beslut

Justerandes sign

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

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 40
Ansökan om att utöka verksamhet –
Pedagogisk omsorg (BUN 2018/127)
Barn- och utbildningsnämnden beviljade Annika Ahlgren tillstånd
att bedriva pedagogisk omsorg för max 15 barn i eget hem
avseende både dag- och nattverksamhet från och med den 1
augusti 2017.
Följande villkor ställdes:
- det ska alltid finnas minst två vuxna i verksamheten om det är
fler än 8 barn närvarande
- att verksamheten håller den kvalitet och säkerhet som
kommunen kräver samt följer kommunens riktlinjer och
Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg.
Annika Ahlgren har den 18 augusti 2018 lämnat in en ny ansökan
med önskemål om att även bedriva fritidshem.
Inkommen ansökan stöds av Skollagen 25 kap 2§.
”Kommunen ska sträva efter att i stället för förskola eller
fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets
vårdnadshavare önskar det”
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Ansökan om att bedriva fritidshem i befintlig verksamhet,
2018-08-18
• Komplettering till ansökan om att starta pedagogisk omsorg i
Kungsör, 2018-08-20

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beviljar Annika Ahlgren tillstånd
att inom den befintliga verksamheten, pedagogiska omsorg, även
bedriva fritidshemsverksamhet med samma villkor som i tidigare
fattat beslut.
Tillståndet gäller tillsvidare, förutsatt att:
- verksamheten håller den kvalitet och säkerhet som kommunen
kräver
- kommunens riktlinjer efterlevs
- verksamheten följer Skolverkets allmänna råd för pedagogisk
omsorg.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, Annika Ahlgren, Förskolechef Gun Åslund
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun
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§ 41
Meddelanden delegationsbeslut
Barn- och utbildningschefen Fredrik Bergh har den 21 juni 2018, §
1, besluta förordna följande personer att utöver egen tjänst vara
barn- och utbildningschef under barn- och
utbildningsförvaltningschefens semester:
• Förskolechefen Gun Åslund 2018-06-25—2018-06-29
• Bitr. barn- och utbildningschefen Lars-Erik Lindvall 201807-02—2018-07-06
• Ekonomichefen Bo Granudd 2018-07-09—2018-07-13
• Rektor Linda Körner 2018-07-30—2018-08-10.
Förskolechefen Gun Åslund har den 5 juli 2018, § 2, förordnat
specialpedagogen Inge Karlsson att utöver egen tjänst även vara
förskolechef under förskolechefens semester 2018-07-09—201807-13, 2018-08-06—2018-08-10.
Beslut

Justerandes sign

Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena till
handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande
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