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Plats och tid

  
Matsalen på Västerskolan, onsdagen den 21 mars 2018, klockan 16.00-17.45  
 
 

 

Beslutande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S9, Mikael Peterson (S) ordförande, Gunilla 
Wolinder (L), Joel Petersson (V), Hans Carlsson (M), Carina Sjölund (M) och Margareta 
Barkselius (C). 

Tjänstgörande  
ersättare Sussanne Söderström (SD). 

 

Ersättare  Marina Ribaric (S), 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, 

sekreterare Ann-Katrin Öijwall och rektor Sahar Mustafa. 

 

Utses att justera Hans Carlson 
Ersättare för 
justerare Margareta Barkselius 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2018-03-26, klockan 15.00 

Underskrifter 
 
Sekreterare  
 
 .................................................................................... Paragrafer 15-21 
 Ann-Katrin Öijwall 
  
Ordförande  
 
 ....................................................................................  
 Mikael Peterson 
 
Justerande  
 
 .................................................................................................................................................................................................  
 Hans Carlsson    

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdes-  
datum 2018-03-21, §§ 15-21 
Datum då 
protokollet anslås 2018-03-26 Datum då anslag tas 

bort 2018-04-16 

Förvaringsplats 
av protokollet Sekretariatet för barn- och utbildningsförvaltningen 
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  Utdragsbestyrkande 
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§ 15 
Informationer från förvaltningen (BUN 
2018/3) 
Ordföranden Mikael Peterson (S) hälsar ledamöter och tjänstemän 
välkomna till barn- och utbildningsnämndens sammanträde som 
för dagen hålls i Västerskolans matsal. Extra varm välkommen till 
nämndens sammanträde hälsas rektor Sahar Mustafa.  

Sahar Mustafa informerar bl.a. om:  
- obligatorisk skolgång för elever i förskoleklass hösten 2018 
- ökat samarbete mellan kommunens skolor 
- skolutveckling bl.a. i form av kollegialtlärande, trelärarsystem 
och digitalisering 
- nytt kök och matsal som beräknas stå klart till höstterminens start 

Barn- och utbildningschefen Fredrik Bergh informerar om: 
- lokalsituationen för förskolan verksamhet 
- utvecklingsprojekt för nyanländas lärande 
- Skolinspektionens granskning av IM-språk. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 16 
Internkontrollplan 2018 (BUN 2018/2) 
Barn- och utbildningsförvaltningen har i samarbete med nämndens 
presidium gjort en riskanalys inför internkontrollplanen 2018. En 
inventering av ett antal områden där intern kontroll kan vara aktu-
ellt har genomförts. 
 
En risk- och väsentlighetsanalys har genomförts genom att en be-
dömning har gjorts av hur stor sannolikhet det är för att något ska 
inträffa och hur stor konsekvens det skulle få. 
 
Händelser med ett riskvärde på 12 eller över har tagits med i för-
slaget till internkontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 
2018. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-
09 med bilagor 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till 

internkontrollplan för 2018. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kommunstyrelsen (inkl. tjänsteskrivelse och bilagor), 
akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 17 
Ramtider för läsåret 2019/2020 (BUN 2018/38) 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till 
ramtider för läsåret 2019/2020. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-

15 
 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa ramtider för 
läsåret 2019/2020. 

   
• Läsåret startar för eleverna onsdagen den 21 augusti 2019 
• Vecka 44 (28 oktober – 1 november) 2019 är lovvecka för 

eleverna 
• Terminsavslutning (julavslutning) för eleverna är torsdagen 

den 19 december 2019 
• Vårterminsstart för eleverna är torsdag den 9 januari 2020 
• Sportlov för eleverna är vecka 9 (24 februari – 28 februari) 

2020 
• Påsklov för eleverna är vecka 15 (6 april – 9 april, d.v.s. 

veckan före påsk) 2020 
• Läsåret avslutas för eleverna den 12 juni 2020. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, rektorerna 

Utdragsbestyrkande 
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§ 18 
Begäran om ramökning för att täcka ökade 
driftkostnader för iordningsställande av 
Västerskolans matsal (BUN 2018/39) 
I samband med att vår nya skola tagits i bruk och att den gamla 
utrymts har serveringen av lunchen för Västerskolans elever 
flyttats till Västerskolan. 
 
Västerskolans tidigare matsal har under de senaste åren använts 
som undervisningslokal. Den verksamhet som fram till årsskiftet 
2017/2018 bedrivits i matsalen har nu flyttats till ett par av de 
klassrum som i samband med flytten av årskurs fyra och fem blev 
tillgängliga. 
 
För att åter kunna använda Västerskolans tidigare matsal för 
lunchservering och mottagningskök behöver anpassningar göras 
till de bygg- och miljönormer som nu gäller. Det innebär att vissa 
förändringar i inredning och installationer behöver göras. 
 
Iordningsställandet av Västerskolans matsal och mottagningskök 
behöver ske i två steg: 
• Provisorisk lösning som ska fungera under våren 2018 så att 

eleverna på Västerskolan F-3 kan äta i matsalen på 
Västerskolan istället för matsalen i ”Högdelen”. 

• Permanent lösning som ska genomföras under sommaren 2018. 
 

Den totala kostnaden beräknas till ca 3,6 miljoner kronor vilket 
uppskattas ge en ökad hyreskostnad av 180 000 kronor per år för 
barn- och utbildningsnämnden. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-

13 
 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen 
äska om en ramökning av 180 000 kr för att täcka den ökade 
hyreskostnaden för Västerskolan. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen, akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 19 
Remiss av motion – Förskoleutredning  
(BUN 2018/27) 
Kommunstyrelsen har remitterat motionen Förskoleutredning till 
barn- och utbildningsnämnden/-förvaltningen.  
 
Motionen ställdes av Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och 
Jenny Andersson (KD) med förslag att kommunen ska se över och 
lämna förslag på  
- Hur förskola ska utvecklas i Kungsör för att möta upp 

barnantal samt 
- kompetens- och lokalbehov. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till 
svar på remissen. Av det framgår bl.a. att de frågeställningar som 
lyfts i motionen är centrala och att förvaltningen instämmer i att de 
bör ligga till grund för framtida planering och beslut. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-

13 
 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till 
yttrande och översänder det till kommunstyrelsen.  

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen (inkl. tjänsteskrivelse), akten  

Utdragsbestyrkande 
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§ 20 
Meddelanden (BUN 2018/4) 
Skolverket och Kungsörs kommun har tecknat en 
överenskommelse om samverkan avseende nulägesanalys och 
åtgärdsplan inom ramen för uppdraget om att genomföra insatser 
för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever 
och vid behov för barn och elever med annat modersmål än 
svenska. Dnr BUN 207/156 

 

Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer och rutiner för hantering av 
kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier 
som har samband med diskrimineringsgrunderna. Dnr BUN 
2018/24 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandet till hand-

lingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 21 
Övrigt 
Hans Carlsson (M) informerar från verksamhetsbesök på: 
- Fritidsgården i Valskog 
- Förskoleklassen på Björskogsskolan 
- Fritidsgården i Kungsör 
- Björskogsskolan 
 

Gunilla Wolinder (FP) ställer fråga om elevhälsan har upprättat 
någon patientsäkerhetsberättelse?   
 - Biträdande förvaltningschef Lars-Erik Lindvall svarar att någon 
patientsäkerhetsberättelse inte är upprättad men att hela den 
medicinska delen kommer att ses över utifrån ny lagstiftning. 

Ordföranden Mikael Peterson (S) informerar om att han under en 
period kommer att tjänstgöra som riksdagsledamot. 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande  
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