SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Plats och tid

Blad
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Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 17 maj 2017, klockan 16.00 – 19.25.
Studiebesök ”nya skolan” klockan 16.30 - 17.30.

Beslutande

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

Tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Marina Ribaric (S), Elisabeth Laestander (S), Peter Åkesson (MP), Ronja Lund Wall (M),
Lars Gustavsson (KD), Sivert Karlsson (C) och Sussanne Söderström (SD).

Övriga
deltagande

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, AnnKatrin Öijwall nämndsekreterare.

Utses att justera

Hans Carlsson

Ersättare för
justerare

Carina Sjölund

Justeringens
plats och tid

Kansliet för barn- och utbildningsförvaltningen 2017-05-22.

Underskrifter
Sekreterare

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

Paragrafer

20-28

Ordförande

....................................................................................
Mikael Peterson
Justerande

.................................................................................................................................................................................................
Hans Carlsson

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-05-17, §§ 20-28

Datum för
anslags
uppsättande

2017-05-22

Förvaringsplats
av protokollet

Sekretariatet för barn- och utbildningsförvaltningen

Underskrift

....................................................................................

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

2017-06-17

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2017-05-17

§ 20
Inbjudna gäster vid barn- och
utbildningsnämndens sammanträde (BUN
2017/16)
Barn- och utbildningsnämnde gästades av elever från den
kommunala musikskolan. Eleverna spelade ett varsitt stycke med
ledning av musiklärarna Jan Waldemarsson och Mikael Linder.
Föräldrar till eleverna som följt sina barn önskade delta under
speluppvisningen.
Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föräldrar till eleverna i
musikskolan får närvara vid elevernas speluppvisning.
Efter avslutad speluppvisning tackar barn- och
utbildningsnämnden musikskolans elever och lärare för
speluppvisningen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2017-05-17

§ 21
Informationer (BUN 2017/16)
Studiebesök ”nya skolan”
Barn- och utbildningsnämndens ledamöter fick en guidad visning
av nya skolan. Skolan beräknas stå färdig och inflyttningsklar
kring årsskiftet.
Från förvaltningen lämnades följande informationer:
- inflyttning i nya skolan,
- organisationen och stadieindelningar från höstterminen 2017
- rekrytering rektor för åk 7-9 som ska påbörjas
- rekrytering rektor för åk 4-6, är avslutad, ny rektor är anställd
och
- från ett möte med barn- och ungdomspsyk, BUP och
skolhälsovården om möjligheten till samarbete.
Beslut

Justerandes sign

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationerna och
lägger dessa till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Barn- och utbildningsnämnden

2017-05-17

§ 22
Delårsbokslut per den 30 april 2017 (BUN
2017/76)
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsbokslut per
den 30 april 2017. I bokslutet framgår hur budgeten följer
helårsprognosen vilket för perioden visar på ett överskott om ca
1 000 000 kronor. Detta är också den summan som nämnden har i
uppdrag att spara under året utifrån kommunfullmäktige beslut den
8 maj 2017, om nya ramar för 2017.
Delårsbokslutet gicks igenom och följande punkter diskuterades:
- händelser under året på enheterna,
- framtidperspektiv,
- måluppfyllelse, prestation och kvalitet,
- internkontrollplan och
- ekonomi.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-05-08, § 81 Förändringar i budget 2017 enligt uppdrag från
kommunfullmäktige
• Delårsbokslut tertial 1 2017, Barn- och
utbildningsförvaltningen

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen och
bokslutet och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, kommunstyrelsen
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Barn- och utbildningsnämnden

2017-05-17

§ 23
Timplan för åk 1-9, läsåret 2017-2018 (BUN
2017/85)
Enligt ett förslag från regeringen ska en ny stadieindelad timplan
införas för de obligatoriska skolformerna (grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan och sameskolan) från och med den 1
juni 2018.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att timplanen införs i
Kungsörs skolor redan höstterminen 2017 utifrån
kommunfullmäktiges beslut om införande av stadieindelningar, åk
1-3, åk 4-6 och åk 7-9 i kommunens skolor höstterminen 2017.
Förvaltningens förslag på timplan för grundskolan följer både
nuvarande timplan och kommande timplan för grundskolan
höstterminen 2018.
Beslutsunderlag

Beslut

Justerandes sign

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Redovisning av uppdrag att ta fram förslag till stadieindelad
timplan för grundskolan. Skolverket
• Stadieindelad timplan för grundskolan, läsåret 2017-2018,
tjänsteskrivelse 2017-05-02.
Barn- och utbildningsnämnden fastställer stadieindelad timplan
för grundskolan åk 1-9, läsåret 2017-2018.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Barn- och utbildningsnämnden

Blad

2017-05-17

§ 24
Arkivansvarig och arkivredogörare för barnoch utbildningsnämnden och dess
förvaltning (BUN 2017/86)
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att ny arkivansvarig och
arkivredogörare för barn- och utbildningsnämnden och dess
förvaltning.
Enligt arkivreglementet ska varje myndighet (nämnd) ha en arkivansvarig samt en eller flera arkivredogörare. Av reglementet
framgår även uppgifterna för dessa personer. Nu gällande beslut är
från augusti 2008.
Beslutsunderlag

Beslut

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Utdrag ur arkivreglemente - § 3 Arkivansvarig, arkivredogörare
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-0509
Barn- och utbildningsnämnden utser
-

Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh till arkivansvarig för
barn- och utbildningsförvaltningen och dess verksamheter

-

administratör Sanna Visuri till arkivredogörare för förskolan

-

skoladministratörer på kommunens skolor till arkivredogörare
för respektive skola

-

administratör Kerstin Söderberg till arkivredogörare för
enheten VIVA

-

administratör vid centralköket till arkivredogörare för
centralköket, beredningsköken och mottagningskök inom
förvaltningen

-

skolsköterska Viktoria Hermansson till arkivredogörare för
elevhälsan och

-

nämnsekreterare Ann-Katrin Öijwall till arkivredogörare för
förvaltningskontoret och övriga verksamheter inom
förvaltningen.

Beslutet ersätter barn- och utbildningsnämndens beslut från den
27 augusti 2008, § 39 och 22 oktober 2008, § 54.
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Utsedda, arkivet, akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2017-05-17
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§ 25
Svar till revisorerna – Plan samverkan och
samordning Skola/Förskola och Socialtjänst
(BUN 2014/42)
Kungsörs revisorer har gjort en uppföljande granskning av samverkande insatser för barn och ungdomar.
Revisorerna bedömer att
- förutsättningarna för en ändamålsenlig samverkan inom barnoch ungdomsområdet ökat sedan 2013
- det tagits steg mot att utveckla en ändamålsenlig styrning av
samverkan mellan socialtjänst och skola
- det fortfarande saknas skriftliga riktlinjer och rutiner för hur
samverkan ska ske
Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med
socialförvaltningen skrivit ett förslag till svar där en gemensam
samverkansplan presenteras.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisorernas skrivelse 2017-01-25 jämte KPMG:s rapport,
2017-01-25
• Barn- och utbildningsförvaltningens och socialförvaltningens
gemensamma plan för samverkan och samordning
Skola/Förskola – Socialtjänst, 2017-05-08

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens och socialförvaltningens gemensamma
samverkansplan som svar och överlämnar planen till revisorerna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Revisorerna, socialnämnden, kommunstyrelsen och akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Barn- och utbildningsnämnden

2017-05-17

§ 26
Svar på remiss – En fri måltid per dag för alla
pensionärer över t.ex. 80 år (BUN 2017/54)
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 mars 2017, § 46,
ställdes en motion där man föreslår att kommunen ska införa en fri
måltid per dag för alla pensionärer över t.ex. 80 år.
Som ett led i beredningen önskar kommunstyrelsen ett yttrande av
barn- och utbildningsnämnden, senast den 31 maj 2017.
Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån den senaste
befolkningsstatistiken gjort en beräkning av kostnaden för en fri
måltid per dag för alla pensionärer över t.ex. 80 år och beräknat
hur stor ramökning detta skulle innebära.
Beslutsunderlag

Beslut

Justerandes sign

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Remiss av motion – En fri måltid per dag för alla pensionärer
över t.ex. 80 år.
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-0508
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till
svar som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen för
vidare beredning.

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen, akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2017-05-17

§ 27
Förteckning över delegationsbeslut och
meddelanden (BUN 2017/18)
Delegationsprotokoll
Beslut om ställföreträdare som rektor vid Västerskolan, enligt
Skollagen 2 kap. § 9. Delegationsprotokoll § 4-5.
Remisser
Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat svar till
kommunstyrelsen på remiss om – Öppna tillagningskök i
Björskog. Dnr BUN 2017/43
Meddelanden
Tecknat avtal med TechPack AB Scandinavia om
matportionsformar och förslutningsmaskiner. Dnr BUN 2017/89
Protokollsutdrag från:
Kommunfullmäktige 2017-05-08, § 81 – Förändringar i budget
2017 enligt uppdrag från kommunfullmäktige. Dnr 2016/83
Beslut

Justerandes sign

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisade
delegationsbeslut och meddelanden.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2017-05-17

§ 28
Övriga frågor/rapporter
Följande tas upp vid dagens sammanträde:
a) Mikael Peterson (S), Gunilla Wolinder (L) och Hans Carlsson
(M) har varit på konferensen Skolriksdagen i Stockholm.
b) Hans Carlsson (M) och Ronja Lund Wall (M) informerar från
besök på fritidsgården i Kungsör.
c) Gunilla Wolinder (L) och Barbro Olausson (L) informerar från
besök på Engelska skolan i Eskilstuna.
d) Margareta Barkselis (C) ställer fråga om förskolepersonalens
kännedom i hjärt- och lungräddning, HLR.
- Förvaltningschefen svarar att all personal inom förskolan
nyligen har genomgått en utbildning i D-HLR, hjärt- och
lungräddning inklusive kunskap om hur en hjärtstartare
fungerar.
e) Margareta Barkselis (C) ställer fråga om konstverket i mosaik
på ”gamla” Kung Karls skola kan tas om hand innan man river
byggnaden?
- Ordförande Mikael Peterson svarar att en översyn av
konstverket pågår.
f) Joel Pettersson (V) har informerats om att elever som äter mat
i ”gamla” skolans matsal känner sig stressade när de ska äta,
har det har skett någon förändring i matsalen?
- Förvaltningschefen svarar att under vissa perioder är det fler
elever i matsalen samtidigt och att det påverkar miljön.
g) Bitr. förvaltningschef Lars-Erik Lindvall informerar om
utökade öppettider på kommunens fritidsgårdar i sommar.
h) Hans Carlsson (M) påminner nämnden om att det är
förskolansdag, torsdagen den 18 maj.
Frågorna/rapporterna föranleder inga beslut vid dagens
sammanträde.
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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