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Plats och tid

  
Hellqvistsalen, kommunhuset onsdagen den 12 juni 2018, klockan 18.30-18.00. 
 
 

 

Beslutande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S), Mikael Peterson (S), Gunilla Wolinder (L), 
Joel Petersson (V), Hans Carlsson (M), Carina Sjölund (-) och Margareta Barkselius (C). 

Tjänstgörande  
ersättare Sussanne Söderström (SD). 

 

Ersättare  Elisabeth Strengbom (S), Barbro Olausson (L), Peter Åkesson (MP) och Sivert Karlsson (C). 

Övriga  
deltagande  Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, biträdande förvaltningschef Lars-Erik Lindvall och 

sekreterare Ann-Katrin Öijwall. 

 

Utses att justera Gunilla Wolinder 
Ersättare för 
justerare Joel Petersson 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2018-06-18, klockan 8.00 

Underskrifter 
 
Sekreterare  
 
 .................................................................................... Paragrafer 32-37 
 Ann-Katrin Öijwall 
  
Ordförande  
 
 ....................................................................................  
 Mikael Peterson 
 
Justerande  
 
 .................................................................................................................................................................................................  
 Gunilla Wolinder     

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- och utbildningsnämnde6 
Sammanträdes-  
datum 2018-06-12, §§ 32-37 
Datum då 
protokollet anslås 2018-06-18 Datum då anslag tas 

bort 2018-07-07 

Förvaringsplats 
av protokollet Sekretariatet för barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Underskrift 

 
 
.................................................................................... 
  Utdragsbestyrkande 
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§ 32 
Informationer (BUN 2018/3) 

 Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh informerar om ett 
utvecklingsprojekt som på kort och lång sikt syftar till att höja 
måluppfyllelsen i Kungsörs skolor och att bidra till en ökad 
likvärdighet inom kommunen. Insatserna innefattar förskolan, 
grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Det inkluderar 
även barn och elever som är flerspråkiga men som inte är 
nyanlända. 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till 

handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 33 
Stadieindelad timplan för grundsärskolan 
(BUN 2018/90) 
Regeringen har tagit fram ett förslag till stadieindelade timplaner 
som anger den minsta garanterade undervisningstiden för varje 
ämne respektive ämnesområde för grundsärskolan, specialskolan 
och sameskolan.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att ny stadieindelad 
timplan för grundsärskolan börjar gälla från och med höstterminen 
2018 för årskurserna 1-6. Tidigare beslutad timplan forsätter att 
gälla för eleverna i årskurserna 7-9 under nästa läsår och därefter 
den nya timplanen.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Ny stadieindelad timplan för grundsärskolan, 2018-05-04. 
• Timplan för grundsärskolan läsåret 2018-2019 och tillsvidare 
 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt barn- och 
utbildningsförvaltningens förslag. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Rektorerna, akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 34 
Revidering av barn- och 
utbildningsnämndens delegationsordning 
(BUN 2017/133) 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och 
utbildningsnämndens delegationsordning delas upp i två delar; 
- en kommungemensam del 
- en nämndspecifik del. 
 
Kommunstyrelsen har antagit den kommungemensamma delen 
och uppmanar nämnderna och bolagen att omstrukturera delega-
tionsordningarna på motsvarande sätt och att den kommungemen-
samma delen ska antas i den nu föreslagna lydelsen. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har reviderat och 
omstrukturerat barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga 2017-10-24 
• Komplettering till förslaget till reviderad delegationsordning 

2017-10-31 
 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden antar den reviderade 
delegationsordningen för barn- och utbildningsnämnden i enlighet 
med förvaltningens förslag: 
- en kommungemensam del, (A) och 
- en nämndspecifik del, (B).  

  
Reviderad delegationsordning gäller från och med den 1 augusti 
2018. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Rektorerna (inklusive delegationsordning för 
vidareinformation), akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 35 
Delårsbokslut tertial 1 2018 (BUN 2018/91) 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till 
delårsbokslut per den 30 april 2018 (tertial 1).  
 
Följande redovisas: 
- aktiviteter och händelser för perioden från enheterna 
- framtidsperspektiv 
- måluppfyllelse, prestationer och kvalitet 
- internkontrollplan 
- ekonomi (resultat per verksamhet). 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Delårsbokslut tertial 1, 2018 
 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsbokslut tertial 1, 

2018. 
 
 
 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, Kommunstyrelsen (inkl. delårsbokslut) 

Utdragsbestyrkande  

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-06-12  6 
 
 
 

§ 36 
Rapporter (BUN 2018/4) 

 Mikael Peterson (S) lämnar rapport från möte med barn- och 
utbildningsberedningen.   

 
 Hans Carlsson (M) lämnar rapport från ett besök på Kung Karls 

skola.  
 
 Protokollsutdrag: 

Kommunfullmäktige 2018-05-14 § 53 – Brandskyddspolicy för 
Kungsörs kommun. Dnr BUN 2018/ 

 
 Kommunfullmäktige 2018-05-14 § 51 – Svar på motion – Utred 

möjligheten till tvålärarsystem. Dnr BUN 2018/ 
  
 Kommunfullmäktige 2018-05-14 § 52 – Svar på motion – 

Förskoleutredning. Dnr BUN 2018/ 
 
 Ekonomichef Bo Granudd har undertecknat en upphandling som 

avser leveranser av gymnastik- och idrottsmaterial för inomhus- 
och utomhusbruk till skolor och övriga idrottsanläggningar. Dnr 
BUN 2018/97. 

 
 Biträdande förvaltningschef har tecknat ett avtal med MoraParks 

Läkepedagogiska Institut om utbildning. Dnr BUN 2018/96 
 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporterna  till 

handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 37 
Hälsningsord 
Ordföranden Mikael Peterson (S) tackar ledamöter, ersättare och 
tjänstemän för arbetet under första halvåret och önskar trevlig 
sommar.  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande 
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