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§ 78 
Fastställande av dagordning 
Ordföranden Angelica Stigenberg föreslår att 
informationspunkterna om GDPR och information från 
förvaltningen utgår från dagordningen och att dagordningen komp-
letteras med inkommen fråga från Centerpartiet.  
  

Beslut   Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen med de av 
ordföranden föreslagna förändringarna. 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande 
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§ 79 
Revisorerna besöker nämnden (BUN 
2019/146) 

 Kommunens revisorer Lars Wigström (S), Ingegerd Granath (S) 
och Thomas Göransson (S) tillsammans med Caroline Garelius 
från KPMG och Ida Larsson, praktikant på KPMG besöker 
nämnden. 

 
 Revisorerna presenterar sig och beskriver revisionens roll. Reviso-

rerna ska granska och pröva om; 
- verksamheten är ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredstäl-

lande 
- den interna kontrollen är tillräcklig 
- räkenskaperna är rättvisande 
 

 Huvuddelen av besöket ägnas åt grundläggande granskning – en 
pågående granskning. Förvaltningen har svarat på ett antal frågor 
som revisionen skickat ut. Svaren kompletteras utifrån revisorer-
nas frågor kring  
- mål och måluppfyllelse 
- ekonomistyrning  
- internkontrollplan  
- riskanalys 
- utmaningar 2019/2020 
- övriga frågor, bl.a. resultat i skolan och samverkan med andra 

kommuner 
 
Avslutningsvis framför revisorerna ett tack till förvaltningsled-
ningen och nämnden för ett bra samtal.  
 
Revisorerna önskar göra ett nytt besök hos nämnden i januari 
2020. 
 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden välkomnar revisorerna till 
nämnden i januari, dag och tid meddelas senare.  

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 80 
Utvecklingsinsatser inom förskolan 
Förskolechef Gun Åslund informera, via länk, bl.a. följande; 
 
a) Förskolans nya läroplan (Lpfö18) 

- I förskolans utbildning bedrivs undervisning i skolans 
kärnämnen från morgon till kväll 

- Förskollärares undervisningsuppdrag 
- Arbetslagets uppdrag 
- Likvärdig förskola för alla barn 

b) Förskolan mål 
c) Lärande och utveckling 
d) Kompetensförsörjning inom förskolan 
e) Utvecklande och Lärande organisation 
f) Tidplan för ny förskola i Kungsör 
g) Förutsättningar – Behov av ökad ram 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden tackar förskolechef Gun Åslund för 

en bra presentation av förskolans uppdrag, det pågående 
utvecklingsarbetet och framtida planeringsarbetet. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 81 
Fråga från Centerpartiet 
Centerpartiet Margareta Barkselius och Agneta Andersson har 
lämnat in frågor till förvaltningen där både skriftligt och muntligt 
svar på frågorna önskas. 
 
Följande frågor har ställts; 
 
1) Hur många lektioner har ställts in under höstterminen 2019 på 

Kung Karl årskurs 4-6 och 7-9Å 
2) Vad gör det i förlorade utbildningstimmar för eleverna? 
3) Är det något ämne som har råkat mer illa ut i frånvaron? 
4) Åk 4-6 får inte lämna skolan vid lärares frånvaro, hur löser ni 

problemet med vikarietillsättning, finns undervisning under 
den tiden eller har eleverna endast tillsyn? 

 
   Rektor för Kung Karl 79, Ulf Carlsson, är inbjuden att bemöta 

frågorna.  
1) Det är totalt 205 lektioner som ställts in under hösten 2019 för 

årskurs 7-9, fram till den 22/11. Inga lektioner har ställts in för 
årskurs 4-6. 

2) Andelen lektioner som ställts in för årskurs 7-9 är knappt 3,5%. 
3) Kemiämnet har haft flest inställda lektioner, 65 st. Skolans 

rektor har under hösten genom en lyckad rekrytering åtgärdat 
situationen. Eleverna bedöms kunna få det stöd som behövs 
innan läsåret är slut. 

4) Inga lektioner har ställts in för årskurs 4-6.  
 

Ordförande frågar frågeställarna om de är tillfredställda med de 
svar som presenterats och finner att så är fallet. 
 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden tackar rektor Ulf Carlsson för 
tydligt svar på frågorna.  

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Margareta Barkselius (C), Agneta Andersson (C) 

Utdragsbestyrkande  
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§ 82 
Utredning – Öppna tillagningskök i 
Björskogsskolan (BUN 2017/43) 
Hans Carlsson (M) har tidigare i en motion till 
kommunfullmäktige föreslagit att Björskogs skola får blir ett eget 
tillagningskök som lagar all mat till förskola, skola och fritidshem.  
 
Som ett led i beredningen lämnade barn- och 
utbildningsförvaltningen den 5 augusti 2017 ett yttrande till 
kommunstyrelsens förvaltning. Av det framgick bl.a. att 
- nuvarande kök i Björskogs skola är ett mottagningskök och 

tillagning görs i köket vid Kung Karls skola 
- i den nya skolan son nu uppförs byggs ett kök med kapacitet 

för att laga mat till förskolor och samtliga grundskolor i 
Kungsörs kommun 

- om ett tillagningskök startas i anslutning till Björskogs skola 
blir det lättare att klara de lagstadgade reglerna för varmhåll-
ning av mat, något fler arbetstimmar i köket i Björskogs skola, 
minskat antal och kostnad för transporter mellan Kungsör och 
Valskog samt krav på en viss upprustning av köket i Björskogs 
skola. 

 
Förslaget om tillagningskök i Björskogs skola är praktiskt genom-
förbart. En grundligare utredning av kostnadsaspekterna bör göras 
om kommunfullmäktige väljer att gå vidare med förslaget. 

  
 Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till barn- och 

utbildningsnämnden med uppdrag om att en utredning av 
förutsättningarna för ett tillagningskök i Björskogsskolan inklusive 
effekter för effektivisering och minskade transporter innan 
motionen besvaras.  

 
 Kungsör Kommunteknik AB, KKTAB, har gjort en preliminär 

uppskattning av förutsättningar för ombyggnation av det befintliga 
mottagningsköket till ett produktionskök. Kostnaderna för 
ombyggnation av köket, ventilation och avloppsstammar m.m. 
utgör en mycket hög kostnad som innebär att det inte är någon 
ekonomisk vinst att bygga om mottagningsköket till ett 
produktionskök.  

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Hans Carlsson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-13, § 30 
• Yttrande från barn- och utbildningsförvaltningen 2017-05-08 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-22 
• Tjänsteskrivelse, 2019-11-20 – Svar på återremiss 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå 

motionen. 
 
 Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att titta på 

möjligheten och kostnaden för att sätta in en kombiugn i befintligt 
kök. 

 
Reservation Genom Ewa Granudd (M), reserverar sig moderaterna muntligt 

mot beslutet. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 83 
Sammanträdestider 2020 (BUN 2019/136) 
Kommunstyrelsen har beslutat om sina sammanträdestider för 
2020. Nämnderna uppmanas att anpassa sina sammanträden efter 
kommunstyrelsens tider. Justerade protokoll bör finnas klara till 
beredningen inför kommunstyrelsen. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag på tider 
för sammanträden 2020. Innevarande mandatperiod har grund-
principen varit att nämndens möten är på en onsdag i slutet av 
månaden. Utifrån kommunstyrelsens fastlagda tider skulle fjärde 
onsdagen i månaden fungera i de flesta fall.  
 
- Barn- och utbildningsnämndens möten är som grund klockan 

16.00 den fjärde onsdagen i månaden – 29 januari, 26 februari, 
25 mars, (28) 29 april, 27 maj, 17 juni, 26 augusti, 23 
september, 21 oktober, 25 november och 16 december. 

 
- Barn- och utbildningsnämndens presidieberedning träffas 

onsdagar 14 dagar före barn- och utbildningsnämnden, klockan 
08.00 – 15 januari, 12 februari, 11 mars, 15 april, 13 maj, 3 
juni, 12 augusti, 9 september, 7 oktober, 11 november och 2 
december. 

 
BUN överläggning  Under barn- och utbildningsnämndens överläggning föreslår 

ordföranden att nämndens sammanträde i april hålls onsdagen den 
29 april.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-
20 med bilaga 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden antar de sammanträdestider för 

2020 som förvaltningen förordat och att mötet i april hålls den 29 
april. 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 84 
Barn- och utbildningsnämndens mål 2020 
(BUN 2019/95) 
Barn- och utbildningsnämnden beredde målen genom en workshop 
vid sammanträdet i september. Förvaltningen sammanställde 
materialet från detta arbete.  
Måldiskussionerna fortsatte vid sammanträdet i oktober.  Under 
diskussionerna framkom förslag om reviderade mål för enheten 
VIVA och för förskolan. Under barn- och utbildningsnämndens 
överläggning framkom även förslag om att målen ska gälla en 
längre period än bara ett år.  

BUN överläggning Under barn- och utbildningsnämndens överläggning föreslår 
ordföranden att målen för 2020 tas i december. Ledamöterna 
uppmanas att fortsätta måldiskussionerna inom sina respektive 
partigrupper. 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att måldiskussionerna 
fortsätter i respektive partigrupp för att sedan beslutas i december. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 85 
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2019 
(BUN 2019/75)  

 Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh redogör för det 
ekonomiska läget.  

 I nuläget visar förvaltningens budget ett + - 0 resultat med stöd av 
tidigare inkomna statsbidrag.  

 
 
 Under barn- och utbildningsnämndens överläggning framför 

ordföranden m.fl. bl.a. följande synpunkter; 
- det ekonomiska läget ska fortsättningsvis redovisas vid varje 

nämndsammanträde  
- den ekonomiska redovisningen ska finnas med vid utskick av 

kallelsen 
- förvaltningen har ett utmärkt stöd av ekonom men då 

ekonomen har många andra uppdrag får inte rektorerna alltid 
det stöd som de önskar  

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 86 
Meddelanden delegationsbeslut  
(BUN 2019/5) 
Rektor Kristin Fernerud har avslagit en ansökan om kurs till 
akutsjukvård och vård och omsorg vid demens då personen inte 
tillhör den prioriterade målgruppen.  
Förordning (2011:1108) 6 kap. 7 § - Utbildning 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 87 
Meddelanden (BUN 2019/4) 
 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige  
2019-11-11, § 173 – Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden. 
 
2019-11-25, § 192 – Budgetramar för 2020 med plan för 2021-
2022 Kungsörs kommun 
 
KPMG 
Rapport - Uppföljning av samverkan mellan skola och individ- och 
familjeomsorg avseende barn och unga. Dnr BUN 2019/149 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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 Blad 

1 (12) 

  
 
 

Plats och tid

  
Hellqvistsalen, kommunhuset onsdagen den 27 november 2019, klockan 16.00-18.40, 
ajournering klockan 17.00-17.10. 

 

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

Tjänstgörande  
ersättare  
 

Ersättare  Elisabeth Strengbom (S), Monica Lindgren (S), Barbro Olausson (L), Madelene Lund (M), 
Agneta Andersson (C), Robert Redenkvist (SD) och Gunnar Uggelfors (SD). 

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

Lindvall och nämndsekreteraren Ann-Katrin Öijwall. Tf. rektor Ulf Carlsson § 81,  
Under § 79 även företrädare för revisionen: Lars Wigström (S), Ingegerd Granath (S), 
Thomas Göransson (S), Caroline Garelius från KPMG och Ida Larsson praktikant på KPMG. 

 

Utses att justera Susanne Söderström 
Ersättare för 
justerare Margareta Johansson 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2019-11-29, klockan 14.00 

Underskrifter 

 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer       78-87 
 Ann-Katrin Öijwall 

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Angelica Stigenberg 
 
Justerande  
 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 Susanne Söderström 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdes-  
datum 2019-11-27, §§ 78-87 
Datum då 
protokoll anslås 2019-12-02  Datum då anslag  

tas bort 2019-12-27  

Förvaringsplats 
av protokollet Kansliet 
 Utdragsbestyrkande 
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