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§
Informationer (BUN 2017/16)
Informationer lämnas på
sammanträdet
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Barn- och utbildningsnämnden

2017-05-17

§
Delårsbokslut per den 30 april 2017 (BUN
2017/76)
Handling fås vid sammanträdet

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Barn- och utbildningsnämnden

2017-05-17

§
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
kommunfullmäktigebeslut om införande av stadieindelningar, åk 13, 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

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.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer stadieindelad timplan
för grundskolan åk 1-9, läsåret 2017-2018.
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Blad

KUNGSÖRS KOMMUN
Förslag till timplan
TIMPLAN LÄSÅRET 2017-2018

Åk 1-9
Min/vecka

Ämne

Åk 1

Min/

Tim

vecka

Åk 1-9

Åk 2

Åk 3

Åk 4

Åk 5

Åk 6

Åk 7

Åk 8

Åk 9

Åk 1-9

Totalt*

BD

40

50

40

40

60

60

40

60

390

229

EN

45

60

120

120

140

120

120

120

845

496

100

40

210

123

HKK

70

ID

80

80

80

90

90

90

100

100

100

810

475

MA

240

240

240

240

240

220

180

160

180

1940

1138

80

160

120

160

520

305

SPR
MU

40

40

40

40

40

40

40

40

40

360

211

NO
BI
FY
KE
FRI

80

85

80

100
40
30
30

120
40
40
40

110
30
40
40

150
50
50
50

150
50
50
50

150
50
50
50

1025
260
260
260

601
153
153
153

SO
HI
GE
RE
SH
FRI

100

120

125

160
40
40
40
40

160
40
40
40
40

170
40
40
40
50

180
45
45
45
45

185
45
45
45
50

185
45
45
45
50

1385
255
255
255
275

813
150
150
150
161

90

80

80

80

80

80

80

570

334

SL
SV/SVA

400

400

360

310

300

280

180

160

160

2550

1496

TK

20

25

40

35

40

40

50

50

50

350

205

EV

50

60

60

50

50

50

50

80

80

530

311

40

40

40

60

60

60

300

176

1305

1390

1400

1410

1445

1465

11785

6914

SKV*
SUMMA 1010

1135

1225

* SKV (Skolans val) Åk 4-6 = Idrott och hälsa
* SKV (Skolans val) Åk 7-9 = Matematik

* Beräknat på 35,2 veckor

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Barn- och utbildningsnämnden

Blad

2017-05-17

§
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

Förslag till 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

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2017-05-09

BUN 2017/86

Sida 1 (1)

Adressat

Barn- och utbildningsförvaltningen
Kansliet

Barn- och utbildningsnämnden

Vår handläggare

Nämndsekreterare Ann-Katrin Öijwall

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 kring
-

arkivansvarig är från september 2008. Då utsågs barn- och
utbildningschefen till arkivansvarig

-

arkivredogörare är från september 2008. Då utsågs administrativa
assistenter inom förvaltningen samt skolsköterska för elevvårdsteamet till
arkivredogörare.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden utser
-

barn- och utbildningschef Fredrik Bergh till arkivansvarig för barn- och
utbildningsnämnden och dess förvaltning

-

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.

Fredrik Bergh
Barn- och utbildningschef
Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Ann-Katrin Öijwall
Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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§
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

Förslag till 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

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2017-05-08

SN 2014/50
BUN 2014/42

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (6)

2017-01-25
Adressat

Socialförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen

Socialnämnden
Barn och utbildningsnämnden

Våra handläggare

Maria Rosenqvist, avdelningschef
Lars-Erik Lindvall, biträdande barn- och
utbildningschef

Plan för samverkan och samordning
Skola/Förskola – Socialtjänst
Skolan och socialtjänsten har ett enskilt och gemensamt arbete för att barn inte
ska fara illa. Den gemensamma samverkansplanen inleds med beskrivning av
det enskilda arbetet. Därefter presenteras det gemensamma ansvaret, vad som
ska fungera och hur det ska följas upp.

Skolans ansvar för insatser för barn och unga som far
illa eller riskerar att fara illa.
Skolans ansvar för barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa regleras
av skolans nationella lagstiftning, t.ex. Skollagen och Hälso- och
sjukvårdslagen, dessutom av kommunala mål och beslut.
Följande insatser och arbetsgång sker inom barn- och utbildningsförvaltningen
1. När skolan får kännedom om en elev som far illa eller riskerar att fara illa
eller som av någon anledning mår dåligt så anmäls ärendet till rektor.
Rektor ansvarar för att göra en första bedömning för att ärendet skall hamna
rätt.
Om skolan bedömer att detta är något som skolan kan och skall göra något åt
så kopplas skolans elevhälsoteam (EHT) in av rektor. I elevhälsoteamet finns
skolans samlade elevhälsokompetens bestående av bl.a. skolsköterska, kurator
och specialpedagog/speciallärare.
När det gäller speciella ärenden kan man också konsultera psykolog och
logoped.
Efter att ha konsulterat sitt elevhälsoteam fattar rektor beslut om vem som gör
vad i ärendet och hur man på bästa sätt kan hjälpa individen. Om ärendet är av
den digniteten och har den problematiken att andra instanser och/eller
myndigheter också behöver kopplas in så fattar rektor beslut om detta.

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056
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Utifrån elevens problematik kan rektor, förutom det arbete skolan själv
genomför med stöd av elevhälsan, bland annat fatta beslut om:
- Remiss till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Skickas in av skolans
rektor efter samråd i EHT. Om ärendet inte rör skolan överhuvudtaget
skickas remissen in av förvaltningens biträdande barn- och utbildningschef.
- Remiss till Barn- och ungdomshälsan. Endast skolsköterska och skolläkare
får remittera dit. Detta sker dock utifrån ett gemensamt ställningstagande på
EHT.
- Anmälan till individ och familjeomsorgen, IFO. Den som känner oro för ett
barn och bedömer att socialtjänsten behöver kopplas in som stöd för barnet
och dennes familj så att det inte far illa eller riskerar att fara illa skall enligt
Socialtjänstlagen anmäla detta till IFO. Om det inte är rektor som gör denna
anmälan skall hen alltid informeras. IFO kan också konsulteras för
rådgivning.
- Kontakt med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för att få
generella tips och stöd kring elevers problematik och deras agerande i
grupp.
- Kontakt med Habiliteringen.
Arbetet i elevhälsoteamet utvärderas årligen i skolornas övergripande
utvärdering.
2. För att sätta fokus på barn som far illa eller riskerar att fara illa så har också
Barn och utbildningsnämnden satt ett särskilt kommunalt mål för detta för de
kommande åren.
Skollagen föreskriver att varje elev ska ha tre hälsosamtal, strukturerade enligt
en given mall, under sin grundskoletid. Barn- och utbildningsförvaltningen har
beslutat att utöka dessa hälsosamtal till fem stycken under grundskoletiden.
Dessa hälsosamtal genomförs av förvaltningens skolsköterskor utifrån mallen i
förskoleklass, årskurserna 2, 4, 6 och 8.
Viktiga saker som kommer upp i hälsosamtalen dokumenteras i elevernas
journaler och följs upp. Ett särskilt fokus vid hälsosamtalen ligger på
livsstilsfrågor samt elevernas psykiska mående.
Det politiskt satta målet följs årligen upp vid förvaltningens tertialbokslut och
slutligen vid årsbokslutet och återkopplas då till barn- och utbildningsnämnden.
Förutom de lagstadgade hälsosamtalen i skolan så sker också mängder av
spontanbesök till elevhälsopersonalen, både till skolsköterskor och kuratorer.
Dessa besök handlar ofta om hur man mår och har det och där kan eleverna
snabbt få hjälp och någon vuxen att prata med.
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3. Ett led i att undvika att barn och elever far illa är också ett övrigt bra
förebyggande arbete. Barn- och utbildningsförvaltningen genomför ett viktigt
förebyggande arbete på kommunens samtliga skolor och fritidsgårdar.
Det genomförs orossamtal med elever utifrån anmälda behov och personalen
deltar i det mobbingförebyggande arbetet på kommunens skolor.
Det genomförs också olika samtalsgrupper (”tjej- och killgrupper”) utifrån
uppkomna behov.
Personal inom det förebyggande arbetet deltar på föräldramöten i årskurs 5 och
informerar vårdnadshavare om kommunens ungdomar på nätet och diskuterar
den problematik som finns där.
Fältarbete och nattvandring sker under särskilda ”riskhelger” samt ett nära
samarbete med polisen kring olika ungdomsrelaterade frågor.
På fritidsgårdarna sker förutom ett allmänt förebyggande arbete också ett
integrationsarbete tillsammans med ungdomarna.
4. Kommunens skolor har också ett aktivt arbete med att få elever som inte
kommer till skolan, så kallade ”hemmasittare”, tillbaka till skolan. Vid
långvarig skolfrånvaro behövs dock ibland ett gemensamt agerande med stöd
från IFO.
5. ANDT-frågorna (Alkohol Narkotika Droger Tobak) i skolan hanteras i
enlighet med de olika ämnenas kursplaner och blir på så sätt en naturlig och
bred del i elevernas skolarbete.

Socialtjänstens ansvar för barn som far illa
Individ och familjeomsorgens uppdrag är att ge stöd och skydd till Kungsörs
medborgare gällande sociala frågor. Arbetet vid IFO regleras i socialrättslig
lagstiftning, exempelvis Förvaltningslagen (1986:223) FL, Socialtjänstlagen
(2001:453) SoL samt Offentlighet och sekretesslagen (2009:400) OSL.
I kap 5 SoL framgår de grupper socialtjänsten har ett extra ansvar för. Barns
rätt till stöd och skydd genomsyrar hela lagstiftningen.
I FL regleras hur ett ärende uppstår det vill säga genom en Ansökan, Anmälan
eller Ex Officio. Att vända sig till socialtjänsten och ansöka om stöd kan alla
medborgare göra. Andra professionella kan hjälpa den enskilde att ansöka om
stöd.
SoL 14 kap reglerar anmälningsskyldigheten när någon känner oro för att ett
barn far illa. De flesta orosanmälningar enligt 14 kap SoL inkommer från
skolan. I och med detta är ett gott samarbete Skola och IFO en viktig fråga för
de olika myndigheternas enskilda och gemensamma arbete för att barn inte ska
fara illa
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Anmälningsskyldigheten om misstanke om att barn far illa regleras
i SOL 14 kap. Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden
m.m.
1 § Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till
socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far
illa
1. myndigheter vars verksamhet berör barn och unga,
2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk
undersökningsverksamhet, socialtjänsten, Kriminalvården,
Polismyndigheten och Säkerhetspolisen,
3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och
4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och
fullgör uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan
verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område.
De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till
socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller
utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet.
Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i första stycket är
skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning
av ett barns behov av stöd och skydd.
Om anmälan från Barnombudsmannen gäller bestämmelserna i 7 § lagen (1993:335) om
Barnombudsman. Lag (2015:982).
1 a § Socialnämnden bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan
enligt 1 § ett möte om det med hänsyn till barnets bästa är lämpligt. Lag (2012:776).
1 b § Socialnämnden får informera den som gjort anmälan enligt 1 § om att utredning har
inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan information ska på begäran lämnas till
anmälaren om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt att göra detta. Lag
(2012:776).
1 c § Var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla
detta till socialnämnden. Lag (2012:776).
Vad händer - socialnämndens ansvar och skyldighet
När en orosanmälan inkommer ska individ och familjeomsorgen
1. inom 24 timmar göra en bedömning om barnet är i omedelbart behov av
skydd
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2. bedöma om barnet/familjen är i behov av stöd från socialnämnden, så kallad
förhandsbedömning. Denna bedömning ska ske inom 14 dagar. Vid en
förhandsbedömning får uppgifter hämtas endast från anmälaren och den
orosanmälan gäller.
3. om barnet/familjen ej bedöms vara i behov av stöd avsluta
förhandsbedömningen.
4. om barnet/familjen bedöms vara i behov av stöd inleda utredning enligt 11
kap 1 § SoL

Resursteamet
Resursteamet i Kungsör är en del av socialförvaltningen. Resursteamet vänder
sig till vuxna, barn och familjer. I verksamheten ingår förebyggande och
verkställande arbete.
Förebyggande arbete innebär att personalen vid Resursteamet på olika sätt
ingår i samverkansarbete. Vidare erbjuds så kallade serviceinsatser, vilket
menas att medborgarna kan vända sig till enheten och i vissa frågor kan
erbjudas stöd utan beslut om bistånd.
Om vuxna, barn eller familjer efter en socialutredning bedömts ha ett
stödbehov har enheten vanligen ansvar att verkställa insatsen.
Resursenhetens förebyggande arbete i samverkan med skolan.
-

Två gånger per år genomförs olika utbildningar till föräldrar som har barn
med egna svårigheter

-

Råd och stödsamtal, upp till fem motiverande samtal till föräldrar som är i
behov av stöd.

-

Medling

-

En gång per månad träffas resursteamet, skola, kurator, fritidsgård och
polis i samverkansmöte

-

Planera in årlig dag med ANDT som tema, tillsammans med skolan

-

Vid behov närvara vid elevhälsans möten.

-

Informationsträffar om ANDT för skolpersonal och till föräldrar

-

Årligen genomföra ett tiotal besök på fritidsgården
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Att säkerställa under 2017
Helhetssyn
Samverkan och samordning kräver en helhetssyn på barns bästa, samt en
samsyn om gemensamma problemområden exempelvis skolfrånvaro. Ibland
behöver ena parten den andre för att kunna utföra sitt enskilda ansvar, medan
det uppstår sammanhang där båda parters ansvarområde behöver samordnas.
Målet är att samverkan är en process där skola/förskola och socialtjänst arbetar
tillsammans för att barn inte ska riskera att fara illa.
Aktiviteter
-

Upprättad en plan för det förebyggande arbetet, vilket utförs med
kompetens från både skola/förskola och socialtjänst. Exempelvis ANDTdagar och fältarbete under riskhelger.

-

Upprätta en plan för möten skola/förskola och IFO med syfte att informera
om anmälningsskyldigheten samt dialog om betydelsen av samordning
under hela processen.

Revidering av rutiner samt upprättande av rutin
-

Att blanketten för orosanmälningar är ändamålsenlig och enkel att använda

-

Upprättad rutin för trepartsmöten (SoL kap 14 1 a §) under förhandsbedömning

Uppföljning och Återkoppling
Genomlysning av rutiner samt upprättande av planer enligt ovan sker under
september 2017. Återkoppling sker till respektive förvaltnings ledningsgrupp
december 2017.

Lars-Erik Lindvall
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Barn- och utbildningsnämnden

2017-05-17

§
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

Förslag till 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

Blad
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Vår handläggare

Svar på remiss – En fri måltid per dag för alla
pensionärer över t.ex. 80 år.
En motion med förslaget att alla pensionärer över t.ex. 80 ska erbjudas en fri
måltid per dag lämnades till kommunfullmäktige den 17 mars 2017.
Enligt senaste befolkningsstatistiken är det ca 520 personer i Kungsör som under
innevarande år blir 80 år eller äldre.
Det är möjligt att det skulle kunna gå att lösa tillagning, logistik och servering
rent praktiskt med de resurser som finns i form av tillagningskök och matsalar.
Eftersom de befintliga matsalarna är fullt upptagna skulle serveringen få ske efter
ordinarie lunchtid. Det som behövs ytterligare utöver den organisation som för
närvarande finns är förstärkning av personal och utökad budget för råvaror.
Om förslaget skulle verkställas så är det knappast troligt att samtliga personer
över 80 år skulle vilja eller kunna delta. För att kunna göra någon form av
uppskattning av kostnaden görs här en enkel beräkning som utgår från att 10 %
av personerna över 80 år skulle utnyttja möjligheten. Då behövs en ramutökning
av budgeten med drygt 830 000 kr för att täcka de ökade kostnader som det
skulle medföra.

Felipe Rivera
Kostchef
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Barn- och utbildningsnämnden

2017-05-17

§
Förteckning över delegationsbeslut och
meddelanden (BUN 2017/18)
Delegationsbeslut och meddelanden lämnas på
sammanträdet

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande

Blad

