
 

 
KALLELSE 

Datum 
2018-05-09 

 
 

Sammanträdande organ Barn- och utbildningsnämnden 
Tid Onsdagen den 16 maj 2018, kl. 16.00 
Plats VIVA, Skolgatan 5. 
  

Förslag till justerare: Carina Sjölund 

Förslag till ersättare för justerare: Monica Lindgren 

Förslag till tid och plats för justering: Måndagen den 21 maj 2018, klockan 15.00 på 
sekretariatet för barn- och utbildning 

 
 

Sida Information  
- 

- 

Information från förvaltningen BUN 2018/3 

Tema: Integration, rektor Kristin Fernerud 

 Ärenden till barn- och utbildningsnämnden  
1 

2 

 

3 

4 

 

Revisionsrapport- Uppföljning av internkontroll BUN 2018/55 

Revisionsrapport- Uppföljning av  

kommunens modell för målstyrning BUN 2018/56 

Revisionsrapport- Grundläggande granskning BUN 2018/57 

Förordnande av dataskyddsombud BUN 2018/76 

 Ärenden till kommunstyrelsen  
  

 Anmälningsärenden  
  

 Övrigt  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mikael Peterson 
Ordförande Ann-Katrin Öijwall 
 Nämndsekreterare 
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 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-05-16    
 
 
 

§  
Svar på revisionsrapport – Uppföljning av 
intern kontroll (BUN 2018/55) 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i 
Kungsörs kommun har KPMG de granskningar som 
genomfördes 2013-2016 avseende kommunens arbete 
med hur den interna kontrollen bedrivs.   
  
Revisorerna ser fortfarande vissa brister och rekommenderar att: 

- barn- och utbildningsnämnden lyfter ur uppföljningen av 
den interna kontrollen från bokslutsärendet till ett eget 
ärende för att göra det tydligare att den interna kontrollen 
följts upp.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Uppföljning av intern kontroll – Kommunrevisorerna, 2018-03-
27 

• Svar på revisionsrapport: Internkontrollen, 2018-05-03 
 
Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens svar på 

revisionsrapporten Uppfölning av intern kontroll som sitt eget och 
översänder svaret till Kommunrevisionen. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Kommunstyrelsen, Kommunrevisionen 

Utdragsbestyrkande 

 



 

 
 Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2018-05-03 BUN 2018/55 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
 Kommunrevisorerna i Kungsörs kommun 
  
Vår handläggare  
Fredrik Bergh  
  
 
 
 

Svar på revisionsrapport: Internkontrollen 
Kungsörs kommuns revisorer har följt upp de granskningar som genomförts 
2013-2016 med avseende på kommunens arbete med hur den interna kontrollen 
bedrivits. Rapporten i sin helhet finns i bilaga 1. 
 
I den sammanfattande kommentaren ges rekommendationen att: 
  
• Kommunstyrelsens ledamöter ges större delaktighet i risk- och   
väsentlighetsanalysen. 
• Barn- och utbildningsnämnden lyfter ur uppföljningen av den interna kontrollen 
från bokslutsärendet till ett eget ärende för att göra det tydligare att den interna 
kontrollen följts upp. 
• Kommunstyrelsen, in enlighet med reglementet för intern kontroll, årligen 
utvärderat kommunens samlade system för intern kontroll och gör en bedömning 
av hur arbetet med den interna kontrollen bedrivits i kommunen under 
föregående år. 
 
Barn- och utbildningsnämndens internkontroll för 2017 redovisades som ett 
separat ärende inför kommunstyrelsen den 26/3 2018. Separat redovisning av 
internkontrollen kommer att ske även kommande år. 
 
 
 
 
 
Förslag till beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta svaret på revisionsrapporten och 
översända den till Kommunrevisionen. 
 
 
 
Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Barn- och utbildningsnämnden 2018-05-16    
 
 
 

§  
Svar på revisionsrapport – Uppföljning av 
kommunens modell för målstyrning (BUN 
2018/56) 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i 
Kungsörs kommun har KPMG granskat kommunens 
modell för målstyrning.  
Syftet med genomförd granskning är att se hur 
kommunens modell för målstyrning implementerats i 
kommunstyrelse och nämnderna.  
  
Granskningen visar att det skett en positiv utveckling i 
målstyrningsarbetet.  
 
Revisorernas sammanfattade bedömning är bland annat att 
Kommunstyrelsen och nämnderna fortsätter arbetet med 
utveckling av målstyrningen genom att vara tydliga i sina 
målformuleringar samt beslut om hur måluppfyllelsen ska mätas. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Uppföljning av kommunens modell för målstyrning, 
Kommunrevisorerna 2018-03-27 

• Svar på revisionsrapport: Uppföljning av målstyrning, 2018-05-
08 

 
Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens svar på 

revisionsrapporten Uppfölning av kommunens modell för 
målstyrning som sitt eget och översänder svaret till 
Kommunrevisionen. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Kommunstyrelsen, Kommunrevisionen 

Utdragsbestyrkande 

 



 

 
 Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2018-05-08 BUN 2018/56 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
 Kommunrevisionen i Kungsörs kommun 
  
Vår handläggare  
Fredrik Bergh  
Barn- och utbildningschef  
 
 
 

Svar på revisionsrapport: Uppföljning av 
målstyrningen 
Kungsörs kommuns revisorer har genomfört en uppföljning av de granskningar 
som genomfördes under 2014, 2016 och 2016 avseende kommunens modell för 
målstyrning och hur den implementerats i kommunstyrelse och nämnder. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017. Rapporten i sin helhet finns i 
bilaga 1. 
 
Revisorernas sammanfattande bedömning av kommunens modell för målstyrning 
är att det skett en positiv utveckling. Genom en tydligare modell och redovisning 
av mål och måluppfyllelse bedömer revisorerna att styrningen har stärkts och att 
det har blivit lättare se kopplingen från fullmäktiges mål till nämnderna. Det 
finns dock fortfarande behov av utveckling avseende bland annat hur målen 
formuleras. 
Revisorerna rekommenderar att: 
• Kommunstyrelsen och nämnderna fortsätter arbetet med utvecklingen av 
målstyrningen genom att vara tydliga i sina målformuleringar samt beslut om hur 
måluppfyllelsen ska mätas. 
• Kommunstyrelsen säkerställer att det till mål för 2019 finns en gemensam 
modell i kommunen för hur aktivitetsplaner ska utformas. 
 
 
Förslag till beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av revisionsrapporten och beslutar att 
anta svaret på rapporten samt översända svaret till Kommunrevisionen. 
 
 
 
 
Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-05-16    
 
 
 

§  
Svar på revisionsrapport – Grundläggande 
granskning (BUN 2018/57) 
De förtroendevalda revisorerna i Kungsörs kommun genomför 
varje år en grundläggande granskning av styrelse och nämnder. 
Syftet med den grundläggande granskningen är att 
översiktligt bedöma om styrelsen och nämnderna har skapat 
förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten.  
 
I grundläggande granskning för 2017 önskar 
revisorerna barn- och utbildningsnämndens svar på vilka åtgärder 
nämnden har för avsikt att vidta med anledning av nedanstående 
synpunkter. 

- Att nämndens uppföljning av arbetsmiljön bör stärkas. 

- Revisorernas oro på att meritvärdena i skolan sjunker. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Grundläggande granskning, Kommunrevisorerna, 2018-03-27 
• Svar på revisionsrapport: Grundläggande granskning, 2018-05-

02 
 
Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens svar på 

revisionsrapporten Grundläggande granskning som sitt eget och 
översänder svaret till Kommunrevisionen. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Kommunstyrelsen, Kommunrevisionen 

Utdragsbestyrkande 

 



 

 
 Sida 1 (3) 

Datum Vår beteckning 
2018 05 02  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
  
  
Vår handläggare  
Fredrik Bergh  
  
 
 
 

Svar på revisionsrapport: Grundläggande 
granskning. 
Kungsörs kommuns revisorer genomför varje år en granskning av den 
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde. Rapporten i sin 
helhet finns i bilaga 1. 
 
I revisorernas kommentar till granskningen av barn- och utbildningsnämndens 
verksamhet skriver revisorerna: 
 ”Från de svar som lämnas uppfattar vi att nämndens uppföljning av 
arbetsmiljön bör stärkas. Vi ser också med oro på att meritvärdena i skolan 
sjunker.” 
 
Uppföljning av arbetsmiljön 
Nämndens uppföljning av arbetsmiljöansvaret sker både via delårs- och 
årsbokslut samt via samtal med förvaltningens chefer. Medarbetarenkäter 
genomförs regelbundet, vart annat år, inom hela Kungsörs kommun. 
I medarbetarenkäten från 2017 framgår det bland annat att anställda inom barn- 
och utbildningens verksamhetsområde i större utsträckning övriga anställda inom 
Kungsörs kommun anser att de måste arbeta i ett högt tempo men också att de i 
högre grad anser att förebyggande åtgärder genomförs. Ett utdrag ur 
medarbetarenkäten finns i bilaga 2. 
Arbetsmiljön kommer även i fortsättningen att vara ett område som följs upp av 
barn- och utbildningsnämnden. 
 
Meritvärdena i skolan.  
I barn- och utbildningsförvaltningens årsbokslut framgår det att det 
genomsnittliga meritvärdet har minskat med 1 %. Däremot har andelen elever 
som är behöriga till gymnasieskolan har ökat med cirka 2 %. 

  

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 



   
  Sida 2 (3) 
 Datum Vår beteckning 
   
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

Bilden nedan visar den senaste officiella statistiken och en jämförelse mellan 
meritvärden från elever i Kungsörs kommun och i Västmanland totalt. 

 
 
Ju mindre en population är desto större blir påverkan av varje individ på det 
gemensamma medelvärdet. Det är därför troligt att det även i framtiden blir 
fluktuationer eftersom meritvärdet beräknas för en relativt liten grupp. 
De åtgärder som nyligen genomförts för grundskolans organisation bör på sikt 
vara gynnsamma för resultatet beträffande både trivsel, trygghet och 
kunskapsresultat. Den samlade bilden av elevers kunskapsutveckling är 
naturligtvis mycket mer komplex och mångfacetterad än att den går att mäta 
enbart genom att se på meritvärden och behörighet till gymnasieskolan. Det krävs 
målmedvetna uppföljningar och analyser av undervisande personal, skolledning 
och förvaltningsledning. Utvecklingen kommer noga att följas av barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
 
 
Förslag till beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta svaret på revisionsrapporten och 
översända den till Kommunrevisionen. 
 
 
 
 
Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

 
  

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 



   
  Sida 3 (3) 
 Datum Vår beteckning 
   
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

 
Utdrag ur 2017 års medarbetarenkät.   Bilaga 2 
 
I medarbetarenkäten finns det bland annat frågor om hur den anställde uppfattar 
sin arbetsmiljö. 
 
Arbetsmiljö 
Ta ställning på en skala 1-5 om hur du uppfattar din arbetsmiljö.  
I enlighet med Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren förebygga ohälsa och 
olycksfall och skapa en god arbetsmiljö. * 
1 står för: instämmer inte alls. 5 står för: instämmer helt. 
 

• På min arbetsplats diskuterar vi arbetsmiljöfrågor. 
• Om arbetsmiljöproblem uppstår på min arbetsplats åtgärdas dessa. 
• Jag måste arbeta i ett högt tempo. 
• Om det förekommer stress i mitt arbete klarar jag att hantera det. 
• Jag är nöjd med de personalutrymmen som finns, ex. pausrum och 

liknande. 
• Jag är nöjd med min fysiska arbetsmiljö, dvs miljön jag jobbar i. 
• Jag är nöjd med den tekniska utrustning som finns för att jag ska kunna 

utföra mitt arbete. 
• På min arbetsplats genomförs skyddsronder. 
• På min arbetsplats diskuterar vi säkerhetsfrågor. 
• På min arbetsplats har vi ett fungerande brandskyddsarbete. 

 
I grafen nedan redovisas sammanställningen för ansällda inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde respektive hela Kungsörs kommun. 
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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04    
 
 
 

§  
Förordnande av dataskyddsombud (BUN 
2018/76) 
Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (GDPR) 
tillämpas. Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig vilket 
innebär att den kommer att gälla som lag i Sverige och ersätta 
personuppgiftslagen. Dataskyddsförordningen kommer även att 
kompletteras med nationella lagar.  
Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de 
personuppgifter som behandlas inom myndigheten. Enligt artikel 
37 dataskyddsförordningen ska varje personuppgiftsansvarig 
utnämna ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska utses på 
grundval av yrkesmässiga kvalifikationer och ska ha förmågan att 
fullgöra de uppgifter som dataskyddsombudet har enligt 
förordningen.  

 
Dataskyddsombudet kommer att ersätta personuppgiftsombudets 
roll och ansvar. Den övergripande och viktigaste uppgiften för 
dataskyddsombudet är att övervaka att organisationen följer 
dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att: 
samla in information om hur organisationen behandlar 
personuppgifter, kontrollera att organisationen följer bestämmelser 
och interna styrdokument, samt informera och ge råd inom 
organisationen. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tjänsteskrivelse 2018-04-17 – Förordnande av 
dataskyddsombud, Kommunstyrelsen 

• Tjänsteskrivelse 2018-05-07 – Förordnande av 
dataskyddsombud, Barn- och utbildningsförvaltningen 

 
Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

- entlediga Ann Karlsson, Västra Mälardalens 
Kommunalförbund, som personuppgiftsombud, 

- utse Per Wadlin, Köpings kommun, som dataskyddsombud, 
- anmäla beslutet till Dataskyddsinspektionen.  

 
Beslutet gäller från 2018-05-25 då dataskyddsförordningen 
ersätter personuppgiftslagen. 
  

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Kommunstyrelsen, Dataskyddsförordningen 

Utdragsbestyrkande 

 



 

 
 Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2018-05-03 BUN 2018/76 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
 Barn- och utbildningsförvaltningen 
  
Vår handläggare  
  
  
 
 
 

Förordande av dataskyddsombud 
I gällande förbundsordning för Västra Mälardalens Kommunalförbund ska 
förbundet tillhandahålla en för förbundsmedlemmarna gemensam 
specialistfunktion som personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (PuL).  

Den 25 maj 2018 upphör personuppgiftslagen och ersätts av 
dataskyddsförordningen (GDPR). Detta innebär att uppdraget som 
personuppgiftsombud upphör och att respektive personuppgiftsansvarig 
myndighet (nämnd, bolag, förbund) ska utse ett dataskyddsombud.  

Dataskyddsombudets uppgifter är mer omfattande än personuppgiftsombudets, 
bland annat ställs större krav på kontroll av dataskyddsförordningens efterlevnad. 
Initialt krävs också stora insatser för att säkerställa att samtliga 
personuppgiftsansvariga anmäler sina personuppgiftsbehandlingar till 
dataskyddsombudet. 

Kommuncheferna i Köping, Arboga och Kungsör samt förbundschef har enats 
om att föreslå kommunernas gemensamma IT-strateg Per Wadlin som 
dataskyddsombud för Köpings, Arbogas och Kungsörs nämnder, bolag och 
förbund. 

 

  Förslag till beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
- entlediga Ann Karlsson, Västra Mälardalens Kommunalförbund, som 

personuppgiftsombud, 
- utse Per Wadlin, Köpings kommun, som dataskyddsombud, 
- anmäla beslutet till Dataskyddsinspektionen.  

 
Beslutet gäller från 2018-05-25 då dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen. 

 

 
 
Fredrik Bergh 

Barn- och utbildningschef    

 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 
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