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Plats och tid

Gymnasieenhetens lokal vid Ulvesund, onsdagen den 25 april 2018, klockan 16.00-18.20

Beslutande

Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S), 1:e vice ordförande Gunilla Wolinder (L),
Hans Carlsson (M), Carina Sjölund (-) och Margareta Barkselius (C).

Tjänstgörande
ersättare

Elisabeth Strengbom (S), Peter Åkesson (MP) och Sussanne Söderström (SD).

Ersättare

Barbro Olausson (L), Ronja Lund Wall (M) och Lars Gustavsson (KD).

Övriga
deltagande

Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, biträdande förvaltningschef Lars-Erik Lindvall,
sekreterare Ann-Katrin Öijwall och förskolechef Gun Åslund. § 22, kvalitetssamordnare
Johanna Raland, kommundirektör Claes-Urban Boström och utvecklingsstrateg Stefan
Lejerdahl.

Utses att justera

Margareta Barkselius

Ersättare för
justerare

Monika Lindgren

Justeringens
plats och tid

Kansliet 2018-04-27, klockan 15.00

Underskrifter
Sekreterare

....................................................................................
Ann-Katrin Öijwall

Paragrafer 22-25

Ordförande

....................................................................................
Gunilla Wolinder
Justerande

.................................................................................................................................................................................................
Margareta Barkselius

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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§ 22
Informationer
Följande informationer lämnas:
a) Dataskyddsförordnigen (GDPR) ersätter Personuppgiftslagen
EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection
Regulation GDPR) ska börja tillämpas 25 maj 2018.
Förordningen kommer att gälla som lag i Sverige och ersätter
person-uppgiftslagen (PUL). Syftet med förordningen
är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom hela EU samt att
stärka den personliga integriteten.
Kvalitetssamordnare Johanna Raland informerar bl. a. om förändringen med den nya förordningen och om de förberedelser
som pågår inför införandet av den nya
dataskyddsförordningen. Varje nämnd och styrelse måste utses
ett personuppgiftsombud.
Styrelsen/nämnd är dataskyddsansvarig. I rollen som
dataskyddsansvarig ingår att
- se till att bestämmelserna i dataskyddslagen uppfylls,
- utse och ta beslut om dataskyddsombud och
- det yttersta ansvaret för att aktuell registerförteckning finns.
b) Strategiskt planeringsdokument
Kommundirektör Claes-Urban Boström och utvecklingsstrateg
Stefan Lejerdahl informerar om ett strategiskt
planeringsdokument som är framtaget med syfte att underlätta
för förvaltningarna och bolagen att långsiktigt planera sina
verksamheter.
Det som styr kommunens utveckling är bland annat
- befolkningsutvecklingen
- arbeten
- kommunikationer
- bostäder
- näringsliv
- skola och
- sjukvård.
Justerandes sign
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c) Framtidens behov av platser i förskolan

Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh och förskolechef Gun
Åslund informerar om framtidens behov av förskoleplatser i
kommunen. Förvaltningen har fått i uppdrag att göra en
omfattande kort och långsiktiga planeringsarbete för
förskoleverksamheten för kommunen med sikte på år 2025
utifrån hur kommunen växer.
Beslut

Justerandes sign

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationerna till
handlingarna.
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Respektive akt
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§ 23
Revidering av Krishanteringsplan för barnoch utbildningsförvaltningen (BUN 2018/54)
Nuvarande krishanteringsplan antogs i december 2011.
Enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, SFS
2006:544. Lagen syftar till att kommuner och landsting ska minska
sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera
krissituationer i fred.
Krishanteringsplanen ska användas och ge vägledning när barnoch utbildningsförvaltningen riskerar att drabbas eller drabbats av
en extraordinär händelse.
Den kommunövergripande krishanteringsplanen träder i kraft när
Kungsörs kommun riskerar att drabbas eller drabbats av en
extraordinär händelse eller en samhällsstörning. Planen kan även
användas som utgångspunkt för hantering av höjd beredskap och
krig.
Ett förslag till revidering av förvaltningens plan inkl. bilagor har
nu tagits fram.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tjänsteskrivelse 2018-04-09 – Revidering av förvaltningens
krishanteringsplan med bilagor
• Krishanteringsplan för Kungsörs kommun, antagen av
kommunfullmäktige 2016-12-12, § 214

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar föreslagen revidering av
förvaltningens ”Krishanteringsplan med bilagor”.
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att
bilagorna uppdateras vid in aktualitet utifrån gällande
delegationsordning.
Vid större principiella förändringar i planen tas ärendet upp för
beslut av nämnden.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 24
Rapporter (BUN 2018/4)
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 februari 2018
återremitterades motion – ”Utred möjligheten till tvålärarsystem”
till barn- och utbildningsnämnden/-förvaltningen för komplettering
med mer fakta.
Förvaltningschef Fredrik Bergh har lämnat kompletterande svar på
remissen till kommunstyrelsen. Dnr BUN 2018/1
Verksamhetsbesök som kontaktpolitiker
Carina Sjölund (-), Barbro Olausson (L) och Susanne Söderström
(SD) lämnar rapport från möte med Lärarförbundet den 18 april
2018.
Hans Carlsson (M) har deltagit på ett personalmöte på förskolan
Frida i Valskog den 26 mars 2018.Hans har även besökt alla
avdelningar på förskolan den 23 mars 2018.
Beslut

Justerandes sign

Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporterna till
handlingarna.

Protokollsutdrag till

Akt
Utdragsbestyrkande
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§ 25
Meddelanden
Revisionen har lämnat tre revisionsrapporter:
a) Grundläggande granskning
Kungsörs revisorer har gjort en grundläggande granskning.
Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan.

Revisorerna
-

uppföljning av arbetsmiljön bör stärkas inom barn- och utbildningsnämnden

-

ser också med oro på att meritvärdena i skolan sjunker.

b) Uppföljning intern kontroll
Kungsörs revisorer har följt upp de granskningar som genomförts 2013-2016 av kommunens arbete med hur den interna
kontrollen bedrivs. Granskningen visar att det skett viktiga åtgärder för att stärka kommunens internkontrollarbete.
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.

c) Uppföljning av kommunens modell för målstyrning
Kungsörs revisorer har gjort en uppföljande granskning av de
granskningar som genomfördes under 2014, 2015 och 2016 av
kommunens modell för målstyrning och hur den implementerats i
kommunstyrelse och nämnder.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att styrningen
stärkts genom en tydligare modell och redovisning av mål och
måluppfyllelse. Det har blivit lättare att se kopplingen från
fullmäktiges mål till nämnderna. Revisorerna bedömer dock att
det fortfarande finns behov av utveckling, bl.a. hur målen formuleras.
Justerandes sign
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Respektive akt
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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.

Protokoll/minnesanteckningar från:
•

Strategisk regional beredning för Region Västmanland,
protokoll 2018-04-06, § 29 - Gemensam studie- och
yrkesvägledarfunktion. Beredningen rekommenderar regionen
och länets kommuner att en gemensam studie- och
yrkesvägledarfunktion inte inför.

•

Kommunstyrelsen 2018-04-23, § 77 – Svar på motion –
Förskoleutredning. (Dnr 2018/27)

•

Kommunstyrelsen 2018-04-23, § 76 – Svar på motion – Utred
möjligheten till tvålärarsystem. (Dnr BUN 2018/1)

Carina Sjölund har den 4 september 2018 meddelat att hon lämnat
Moderaterna och avser sitta kvar i barn- och utbildningsnämnden under
resterande mandatperiod utan partistöd.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisorernas missiv och granskningsrapport - Grundläggande
granskning
• Revisorernas missiv och granskningsrapport – Uppföljning intern kontroll
• Revisorernas missiv och granskningsrapport – Uppföljning av
kommunens modell för målstyrning

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena till
handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Respektive akt
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