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Plats och tid

  
Ulvesund, Kung Karl 46, onsdagen den 20 september 2017, klockan 16.00-17.45. 

 

Beslutande Margareta Johansson (S), Mikael Peterson (S), Gunilla Wolinder (L), Hans Carlsson (M), 
Carina Sjölund (M) och Margareta Barkselius (C) 

Tjänstgörande  
ersättare Elisabeth Laestander (S), Barbro Olausson (L) och Sussanne Söderström (SD)  

 

Ersättare  Ronja Lund Wall (M) och Sivert Karlsson (C)  

Övriga  
deltagande  Sekreterare Ann-Katrin Öijwall, barn- och utbildningschef Fredrik Bergh och rektor Camilla 

Eriksson. 
 

Utses att justera Gunilla Wolinder 
Ersättare för 
justerare Joel Pettersson 
Justeringens  
plats och tid Sekretariatet barn- och utbildningsförvaltningen 2017-09-22, klockan 08.00 

Underskrifter 
 
Sekreterare  
 
 .................................................................................... Paragrafer        41-42 
 Ann-Katrin Öijwall  
  Ordförande  
 
 ....................................................................................  
 Mikael Peterson 
 
Justerande  
 
 .................................................................................................................................................................................................  
 Gunilla Wolinder    

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdes-  
datum 2017-09-20, §§ 41-42- 
Datum för 
anslags  
uppsättande 

2017-09-22 Datum för anslags  
nedtagande 2017-10-20 

Förvaringsplats 
av protokollet Kansliet för barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Underskrift 
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  Utdragsbestyrkande 
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§ 41 
Informationer (BUN 2017/16) 

Inledningsvis lämnas en presentation av ny rektor för Kung Karl 
46, Camilla Eriksson. Nämnden får bland annat information om 
utmaningen med att jobba på Kung Karl 46 då verksamheten för 
närvarande är lokaliserad på tre olika skolor. Eleverna i åk 6 är 
lokaliserade på Ulvesund, eleverna i åk 4-5 finns både på 
Västerskolan och på Hagaskolan. Alla medarbetare är positiva 
och kreativa och med viljan att det ska fungera och spänningen är 
stor inför flytten till nya skolan. 

   
Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh lämnade följande 
informationer: 
• Förskolan i Valskog är trångbodda. 
• Pågående arbete med flytten till nya skolan samt möbleringen i 

skolan. 
• Kommande byggnation av matsal på Västerskolan 
• Svårigheten att få in vikarier till verksamheterna 
• Rektorsrekryteringen till Kung Karl 79 är avslutad 
• Rektorsrekrytering till Västerskolan F-3 ska påbörjas. 

 
Ordförande Mikael Peterson (S), har deltagit på ett möte med 
regionsgruppen för Barn och Unga, BoU. Bland frågorna som 
diskuterades var:  
• Tidiga förebyggande insatser för tandhälsan. 
• Liv Hälsa och Ung 2017 – Statistik om hälsoutveckling bland 

barn och unga i länet. 
• Hur några av länets skolor har infört telefonförbud i 

klassrummen för elever i mellanstadiet. 
• Samordningsfunktioner inom elevhälsan i Västmanlands län.

   
 
   

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 42 
Delårsbokslut 2017, tertial 2, barn- och 
utbildningsförvaltningen (BUN 2017/76) 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till 
delårsbokslut för perioden januari – augusti 2017, tertial 2.  
Delårsbokslut behandlar händelser från enheterna, 
framtidsperspektiv, måluppfyllelse- prestationer och kvalitet, 
jämställdhet, miljöarbete, interkontroll och ekonomi.  

Händelser från enheterna 
Förskolan 
- Öppnat ny förskola ”Smultrongården” 2017-01-16 
- Rekryterat förskollärare och specialpedagog 
- Utbildat en egen HLR/DHLR-utbildare inom enheten. 

Björskogsskolan 
- Eleverna i årskurs 2 har under vårterminen varit med i 
Mattematchen.  
- ”Äventyrsdagen” – En utomhus aktivitet där eleverna får lära sig 
om jorden, t.ex. hur kontinentalplattorna rör sig och hur 
vulkanutbrott kan ske.  
- En trafikdag har anordnats på skolan.  

Hagaskolan 
- Fritidshemmens dag tisdagen den 8/5 
- Hela skolan har haft en heldag med värdegrundsövningar. 
- Kompetensutvecklingsdag - Sambedömning av nationella prov. 
Lärare från åk 1-3 på Hagskolan och Västerskolan gick igenom de 
nationella proven.  

Västerskolan 
- Arbete med ASL - Att Skriva sig till läsning. 
- Ny organisation har införts med ett ”tre-lärarsystem” och ny 
ledning. 
- Kompetensutvecklingsdag - Sambedömning av nationella prov. 
Lärare från åk 1-3 på Hagskolan och Västerskolan gick igenom de 
nationella proven.  

Kung Karls skola 
- Omorganisationen av Kung Karls skola från en 6-9 skola till en 
7-9 skola.   
- Rekrytering rektor  
- No Hate-projektet som omfattade skolans alla klasser i årskurs 6-
9. Projektets syfte - att förebygga näthat. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande  
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VIVA 
- Yrkesvux – Vård och omsorgscollege. Utbildningen bekostas 
helt av statliga medel. Ändrade förutsättningar för bidragen inför 
2017. Bidraget söks i samverkan med Arboga och Köping. 
- Fler ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret, KAA, 
under 2017.  
- SFI – Kartläggning av eleverna inför skolstart, språkpraktik, 
utökad undervisningen på kvällstid. 

Skolgemensamma verksamheter 
- Rekrytering av skolsköterska och kurator. 
-Integrationsarbetet på kommunens fritidsgårdar. 
- Framtida lokal - Fritidsgården i Valskog.  

Måltidsenheten 
- Planering inför Västerskolans kök och matsal är färdigställd. 
- Planering inför flytten till nytt kök.  
-Nya rutiner för samarbete- Misteln kök slås samman med 
Centralköket. 

Framtidsperspektiv 
Lokaler och organisation 
På gång just nu – Förberedelser inför flytten till den nya skolan 
som kommer att ske kring årsskiftet 2017/2018. Planering inför 
vuxenutbildningen och gymnasiets flytt till Ulvesund. Det som 
återstår är en långsiktigt hållbar lösning för förskolans 
lokalförsörjning. 

Personal 
Kungsörs skolor och förskolor har en hög andel komptent och 
utbildad personal, men det blir svårare att rekrytera behörig 
personal.   

Migration och integration 
Det krävs stora insatser inom både grundskola och gymnasiet av 
nyanlända elever. Arbetet med att ta fram en kommungemensam 
integrationsplan pågår. 

Trivsel, trygghet och kunskaper 
Det övergripande målet från kommunfullmäktige handlar om 
trivsel, trygghet och kunskaper. Det är de mest centrala delarna i 
skolans uppdrag.  

 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande  
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Måluppfyllelse, presentationer och kvalitet 
Sammanfattning av måluppfyllelsen för de kommunala målen 
2017. 

 
Verksamhetsområde Nämndmål för 2017 Prognos för måluppfyllelse vid 

årsslutet 

Övergripande mål för 
alla verksamheter 
inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Andelen barn, elever 
och studenter som 
upplever skolan som 
trygg ska öka. Jämfört 
med basåret 2015. 

Prognos kan inte lämnas än. 

Förskola och pedagogisk 
omsorg 
1-5 år 

Andelen 
högskoleutbildad 
personal ska vara 
lägst 67 %. 
 
 

Målet kommer sannolikt inte att 
kunna nås. 

Grundskolan, 
förskoleklassen och 
fritidshemmet. 

Kunskapsresultaten i 
grundskolan ska öka. 
Jämfört med basåret 
2015. 

Andelen elever som är behöriga 
till gymnasieskolan har ökat med 
5,5 %. 
Det genomsnittliga meritvärdet 
har minskat med 3,2 %. 

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

Alla elever ska få 
fem hälsosamtal 
under sin tid i 
grundskolan. 

Målet kommer att nås. 

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

Minst 85 % av 
eleverna ska 
tillsammans med 
SYV upprätta en 
individuell 
studieplan inom 
en månad efter 
sin skolstart. 

Det är sannolikt att 
målet kommer att 
kunna nås. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande  

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-20  6 
 
 

Måltidsverksamheten Minst 80 % av 
skolmaten ska lagas 
från grunden. 
Minst 30 % av 
råvarorna ska vara 
ekologiska. 

Målet att 80 % av 
skolmaten ska lagas 
från grunden 
kommer inte att nås. 
Målet att 30 % av 
råvarorna ska vara 
ekologiska kommer 
sannolikt att nås. 

Personal 
Hittills under innevarande år är sjukfrånvaron drygt 5,4% vilket är 
en liten sänkning från förra året. Inom de närmaste fem åren 
beräknas 28 personer gå i pension. 

Jämställdhetsarbete 
Jämställdhetsarbetet inom förskolan ingår i utvecklingsområdet 
”Normer, värden och inflytande”.  

De viktigaste åtgärderna som förskolan gjort för att nå målen är 
att: 
- Vara uppmärksamma på och ha återkommande diskussioner om 
hur förskolans miljö och innehåll ger flickor och pojkar samma 
möjligheter att utveckla förmågor och intressen utan att begränsas 
av stereotypa könsroller. 

- Ge utrymme för barnens intressen men samtidigt medvetet 
motverka traditionella könsmönster genom att visa på alternativ 
och inspirera till nya upptäckter. 

Jämställdhetsarbetet inom grundskolan är integrerat i skolornas 
verksamheter och ingår som en viktig och naturlig del i de olika 
ämnena liksom i likabehandlingsarbetet. 

Miljöarbete 
Förskolornas gemensamma resultat i Skolverkets 
skattningsverktyg BRUK (Bedömning, Reflektion, Utveckling, 
Kvalitet) visar att måluppfyllelsen generellt har ökat under första 
halvår.  

Miljöarbetet inom grundskolan är integrerat i skolans 
verksamheter och ingår som en viktig och naturlig del i 
grundskolans olika ämnen. 

Internkontrollplan 
Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan har följts upp. 
Ingen avvikelse finns att rapportera. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande  
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Ekonomi 
Budgetuppföljning på verksamhetsnivå perioden januari-augusti 
2017 
  Utfall Budget Årsbudget         Avvik. årsbud. 
Verksamhet BUN  134 369 138 741 207 751 810 
Nämnd- och styrelse 495 613 919 60 
Musikskola  666 679 1 018 0 
Fritidsgårdar  1 404 1 505  2 257 100 (1) 
Förskola  30 108 30 156 44 760 0 
Familjedaghem 0-12 år 482 695 1 042 250 (2) 
Grundskola  63 090 63 715 95 697 -900 (3) 
Gymnasieskola  22 248 26987 40 469 2 700 (4) 
Särskola  6 034 4 442 6 663 -2 300 (5) 
Vuxenutbildning 4 061 3 676 5 515 0 
Äldreomsorg  2 080 1 908 2 862 0 
Kommungemensamma 3 701 4 366 6 549 900 (6) 
 
1) Ej tillsatta vikarier 
2) Färre barn än prognostiserat 
3) Stödinsatser samt skolflytt 
4) Färre barn än prognostiserat samt fler avhopp 
5) Fler elever än prognostiserat 
6) Ännu ej aktiverade medel för investeringar 
  
Sammantaget indikerar bokslutet ett positivt resultat för nämnden 
på årsbasis med ca 810 000 kronor. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till delårsbokslut 

2017, tertial 2. 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-05-08, § 81-Förändringar 

i budget 2017 enligt uppdrag från kommunfullmäktige 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-12, § 208 - 

Budgetramar för 2017 med plan 2018-2019 
 
Beslut  Barn- och utbildningsnämnden lägger delårsbokslut 2017, tertial 

2, med godkännande till handlingarna och ger förvaltningen i 
uppdrag att fortsätta arbeta för en budget i balans. 

 
 Godkänd delårsrapport överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande  
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