
 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 
 
 Blad 

1 (18) 

  
 
 

Plats och tid

  
Hellquistsalen, kommunhuset, onsdagen den 19 december 2018, klockan 16.00 – 17.45. 
 
 

 

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

Tjänstgörande  
ersättare Ronja Lund Wall (M) och Sussanne Söderström (SD). 

 

Ersättare  Barbro Olausson (L) och Sivert Karlsson (C). 

Övriga  
deltagande  Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, biträdande förvaltningschef Lars-Erik Lindvall och 

sekreterare Ann-Katrin Öijwall. 

 

Utses att justera Margareta Johansson 
Ersättare för 
justerare Gunilla Wolinder 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2018-12-21, klockan 14.00 

Underskrifter 
 
Sekreterare  
 
 .................................................................................... Paragrafer 55-67 
 Ann-Katrin Öijwall 
  
Ordförande  
 
 ....................................................................................  
 Mikael Peterson 
 
Justerande  
 
 .................................................................................................................................................................................................  
 Margareta Johansson     

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdes-  
datum 2018-12-19, §§ 55-67 
Datum då 
protokollet anslås 2018-12-21 Datum då anslag tas 

bort 2019-01-16 

Förvaringsplats 
av protokollet Sekretariatet för barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Underskrift 

 
 
.................................................................................... 
  Utdragsbestyrkande 
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§ 55 
Tillägg i dagordningen  
Ordföranden föreslår att ett extra ärende läggs till dagordningen – 
Uppsägning av avtal gällande gymnasieplatser i Köping och 
Arboga. 
 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga till ärendet till 
dagordningen. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande  
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§ 56 
Information (BUN 2018/3) 

 Barn- och utbildningschefen Fredrik Bergh visar med en 
PowerPoint en sammanfattning av nämndens arbete under den 
gångna mandatperioden. 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till 

handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 57 
Sammanträdestider 2019 (BUN 2018/157) 
Barn- och utbildningsnämndens beredningsgrupp lämnar följande 
förslag på tider för sammanträden 2019.  
 
Barn- och utbildningsnämnden sammanträder som grund en 
onsdag, klockan 16.00 en gång per månaden; 
– 23 januari, 20 februari, 20 mars, 24 april, 22 maj, 19 juni, 28 
augusti, 25 september, 23 oktober, 27 november och 18 december. 
 
Barn- och utbildningsnämndens presidieberedning träffas som 
grund på onsdagar klockan 8.00, två veckor före barn- och 
utbildningsnämndens möte;  
– 9 januari, 6 februari, 6 mars, 10 april, 8 maj, 5 juni, 14 augusti, 
11 september, 9 oktober, 13 november och 4 december. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen – Sammanträdestider 
för Kommunstyrelsen 2019 

• Protokollsutdrag från Nyvalda Kommunfullmäktige – 
Sammanträdestider för Kommunfullmäktige 2019 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden antar föreslagna 

sammanträdestider 2019 för barn- och utbildningsnämnden. 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen och akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 58 
Verksamhetschef för den medicinska och 
psykologiska elevhälsan (BUN 2018/185) 

 Barn- och utbildningsförvaltningen i Kungsör har utarbetat förslag 
till verksamhetschef avseende hälso- och sjukvård inom elevhälsan 
i enlighet med förordning om verksamhetschef inom hälso- och 
sjukvård.  

  
 Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om verksamhetschef inom 

hälso- och sjukvård samt dess föreskrifter (SOSFS 2008:14) om 
informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården, 
faller följande uppgifter inom verksamhetschefens ansvarsområde: 
 
- Systematiskt kvalitetsarbete 
- Avvikelser  
- Samverkan 
- Information 
- Löpande verksamhet 
- Personal 
- Personuppgiftshantering 
- Ekonomi   

  
 Verksamhetschefen kan och bör uppdra ledningsuppgifter när 

han/hon inte har formell kompetens att ansvara för "diagnostik, 
vård och behandling". Verksamhetschefen har ett odelat ansvar 
och har därför kvar helhetsansvaret över verksamheten även om 
MLA utför vissa kvalificerade uppgifter åt honom/henne. Det 
medicinska ledningsansvaret (MLA) är ett uppdrag utfärdat av 
verksamhetschefen enligt 28-30§ HSL. 

  
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-
29, inkl. styrande dokument och tillhörande bilagor.  

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden utser tillsvidare biträdande 

förvaltningschef Lars-Erik Lindvall personligen till 
verksamhetschef för den medicinska och psykologiska elevhälsan 
som beskrivs i bilaga 2. Lars-Erik Lindvall har mångårig 
erfarenhet av att bland annat leda elevhälsoarbetet och anses 
därför lämplig för uppdraget.  

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen och akten 

Utdragsbestyrkande 
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 Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag 

på ledningssystem för den medicinska och psykologiska elevhälsan 
vilket omfattar skolsköterskor, skolläkare och skolpsykolog.  

 
   
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen och akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 59 
Ökad efterfrågan av platser inom förskolan – 
Behov av nya förskoleavdelningar (BUN 
2018/186) 
Behovet av platser inom Kungsörs kommuns förskolor har ökat 
mer än vad prognoserna från våren och sommaren 2018 visade. De 
förändrade prognoserna har redovisats för barn- och 
utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och budgetberedningen 
under hösten 2018.  

 
Av senaste prognoserna framgår det att det i dagsläget är 45 barn 
som står i kö för att få börja förskolan under våren 2019. 

 
Enligt skollagen gäller att: 
Erbjudande av plats 14 §  
När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med 
offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom 
fyra månader. 

 
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av 
särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola ska skyndsamt 
erbjudas förskola. 

 
För att kunna ta emot familjer med behov av plats i förskolan och 
för att följa det lagkrav Skollagen ställer, finns två alternativ:  
-  Ta in fler barn i varje befintlig barngrupp 
-  Öppna nya avdelningar 

 
Några negativa konsekvenser som kan inträffa om vi tar in fler 
barn i befintliga barngrupper: 
- verksamheten riskerar att inte kunna uppfylla de krav som 

finns i förskolans styrdokument 
- fler barn på samma yta riskerar att få till följd att konflikter 

barn emellan ökar 
- med ökat antal konflikter ökar också risken av att fler tillbud 

och olyckor kan uppstå 
- fler konflikter och tillbud leder till ökad oro hos 

vårdnadshavarna 
- för personalen riskerar arbetsbelastningen att öka dubbelt upp 

på grund av både barnkonflikter och vårdnadshavares oro 
måste bemötas och hanteras 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen och akten 

Utdragsbestyrkande 
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- ökad arbetsbelastning för personalen kan leda till att det blir 
svårare att både behålla och rekrytera kompetent personal 

Sammanfattningen är att för stora barngrupper kan leda till att 
verksamheten hamnar i en ”negativ spiral”. 

 
Förslag till lösning vid ev. öppna nya avdelningar: 
Tillsammans med personal från Kungsör Kommunteknik AB har 
en inventering av möjliga lokallösningar genomförts. 
Målsättningen har varit att hitta en lokallösning som snabbt kan 
iordningställas med så små ekonomiska resurser som möjligt. 

 
Hus 10 på Ulvesundsområdet (Skogsudden) som nyligen har 
använts som boende för ensamkommande barn och nu står tomt 
kan på kort tid ställas och användas som förskola. Huset ägs redan 
av Kungsörs Kommunteknik AB, hyreskostnaden ingår redan i 
kommunal budget för 2019. Huset är stort nog för att inrymma 
minst två förskoleavdelningar. 

 
Åtgärder som behövs för att kunna öppna den första 
avdelningen i hus 10 på Ulvesund: 
- Staket och utemiljö 
- Mellanvägg vid entré för att kunna ordna klädförvaring 
- Lastkaj för mattransporter mm. 
- Inköp av inventarier 
- Mindre lokalanpassningar, se ritningsskiss 

 
Åtgärder som behövs för att kunna öppna en andra 
avdelning i hus 10 på Ulvesund: 
- Öppning av vägg mellan rum på plan två  
- Klädförvaring 
- Kök, (hushållsnivå) 
- Inköp av inventarier 

 
Kostnad för att öppna en respektive två avdelningar. 
- nuvarande hyra för hus 10 är 786 000. Den ingår för 2019 i 

den ekonomiska ramen för socialförvaltningen. 
- kostnader för lokalanpassningar, in- och utvändigt, 

beräknas till 1,5 Mkr  
- en avskrivningstid på tio år innebär en ökad hyreskostnad av 

160 000 kr per år, ny hyra för hus 10 blir 946 000 kr per år. 
 

Helårskostnaden per förskoleavdelning, exkl. lokaler, beräknas till 
ca 1 650 000 kr.  

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen och akten 

Utdragsbestyrkande 
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Engångskostnaden för inköp av inventarier per avdelning beräknas 
till ca 200 000 kr per avdelning. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag är att det redan nu 
avsätts medel för två avdelningar då det sannolikt kommer bli ett 
sådant behov under våren.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 17 december 2018 att  
- renovering sker utifrån att det kan bli två avdelningar under 

våren 
- att styrelsen i nuläget beslutar om drift för en avdelning och 

ber barn- och utbildningsnämnden att återkomma under våren 
2019 med redovisning av fortsatt behov för eventuellt nytt 
beslut gällande start av ytterligare en avdelning.  

 
Kostnad för en ny avdelning på Ulvesund: 
- Idag finns en hyra för lokalen, hus 10, på Ulve- 

sund inom socialnämndens ekonomiska ram som  
flyttas från socialnämnden till barn- och utbild- 
ningsnämndens ram för 2019   786 tkr 

- Ombyggnation till förskoleverksamhet 1 500 000  
kr som omräknas i ökad hyreskostnad per år med   160 tkr 

- Drift av en förskoleavdelning   1 650 tkr 
- Investering 200 00 kronor i inventarier, årlig  

kostnad     20 tkr 
 
Detta innebär 1 830 000 kronor i ökade årliga kostnader för en 
avdelning. 

 
Kommunstyrelsens beslut gäller under förutsättning att barn- och 
utbildningsnämnden tar beslut i ärendet den 19 december 2019. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Ökad efterfrågan av platser inom förskolan – Behov av nya 

förskoleavdelningar. Barn- och utbildningsförvaltningens 
tjänsteskrivelse 2018-12-10. 

• Protokollsutdrag Nya kommunstyrelsen 2018-12-17, §230 – 
Ny förskola på Ulvesund 2019. 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna öppnandet av 

en ny avdelning i hus 10 på Ulvesund. Den årliga ökande 
kostnaden med 1 830 000 kronor tas på 2019 års resultat. Från 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen och akten 

Utdragsbestyrkande 
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socialnämndens ram flyttas 786 000 kronor flyttas till barn- och 
utbildningsnämndens ram från och med januari 2019.  

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen och akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 60 
Svar på remiss – Utveckling av musikskolan 
(BUN 2018/171) 
I en motion från Kristdemokraterna önskas utveckling av 
musikskolan i Kungsörs kommun.  
    
Som ett led i beredningen önskas Barn- och utbildningsnämndens 
förvaltningens/nämndens yttrande i ärendet. 
 

 Förutsättningarna för att utveckla musikskolan i Kungsörs 
kommun är att extra medel tillförs barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

 
 De ungefärliga kostnaderna för att utveckla musikskolan med 

sångverksamhet och undervisning i olika blåsinstrument bedöms 
vara: 
- personalkostnad per år - ca 1 000 000 kr 
- instrumentinköp för uthyrning - ca 30 000 kr (en 

engångskostnad)  
- kostnader (ännu ej beräknade) i samband med 

iordningställande av lämpliga lokaler i fritidsgården. 
 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion om utveckling av musikskolan – Kristdemokraterna, 
2018-06-08 

• Remiss av motion – Utveckling av musikskolan, 2018-11-19 
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-

28 
 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens 

förslag, att utveckla musikskolan under förutsättningar att extra 
medel tillförs förvaltningen. Barn- och utbildningsnämndens 
yttrande överlämnas till kommunstyrelsen för vidare berdning. 

  

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen och akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 61 
Svar på remiss – Basketkorgar till 
Västerskolans skolgård (BUN 2018/170) 
Ett medborgarförslag om att kommunen ska sätta upp basketkorgar 
på Västerskolans skolgård ställdes på kommunfullmäktige den 17 
september 2018.  
    
Som ett led i beredningen önskas Barn- och utbildningsnämndens 
förvaltningens/nämndens yttrande i ärendet. 
 
Yttrande på remissen 
För att få en samlad bild av behoven och för att få en 
delaktighet och förankring hos skolans elever kommer 
skolans rektor i början av vårterminen 2019 att 
tillsammans med elevrådet på Västerskolan inventera 
behov, intressen och förslag till rastaktiviteter för att 
därefter återkomma med ett samlat förslag som 
kommer att behandlas av barn- och 
utbildningsnämnden. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag om basketkorgar till Västerskolans 

skolgård, 2018-09-17 
• Remiss av medborgarförslag – Basketkorgar till 

Västerskolans skolgård, 2018-11-19 
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-

12 
 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta förvaltningens 

yttrande på remissen och överlämnar den till kommunstyrelsen för 
vidare beredning. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen och akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 62 
Svar på remiss – Fotbollsmål till Hagaskolan 
(BUN 2018/172) 
Ett medborgarförslag om att kommunen ska sätta upp fotbollsmål 
på Hagaskolans skolgård ställdes på kommunfullmäktige den 12 
november 2018.  
    
Som ett led i beredningen önskas Barn- och utbildningsnämndens 
förvaltningens/nämndens yttrande i ärendet. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag om fotbollsmål till Hagaskolan, 2018-09-

17 
• Remiss av medborgarförslag – Fotbollsmål till Hagaskolan, 

2018-11-19 
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-

12 
 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden anser att remissen är besvarad då 

fotbollsmål redan har flyttats från området vid Ulvesund till 
Hagaskolans skolgård.  

  

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen och akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 63 
Uppsägning av avtal gällande 
gymnasieprogram i Arboga och Köping 
(BUN 2018/) 
Kungsörs kommun har avtal med Arboga och Köpings kommun 
om platser till gymnasieprogram.  
 
Ordförande Mikael Peterson föreslår nämnden att förvaltningen 
uppdras att säga upp dessa avtal.  
 
Intentionen är att nya avtal med Arboga och Köping tecknas 
gällande mottagande av gymnasieelever. 
 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till 
förvaltningen att aktuella avtal om gymnasieprogram med Arboga 
och Köpings kommun sägs upp för omförhandling. 

  

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen och akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 64 
Meddelanden delegationsbeslut 
Delegationsprotokoll § 4 och § 5 

Specialpedagog Inge Carlsson uppdras att utöver sin egen tjänst 
tjänstgöra som t.f. förskolechef under ordinarie förskolechefs 
ledighet.2018-12-14 och 2018-12-19 - 2019-01-06. 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt 

Utdragsbestyrkande  
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§ 65 
Meddelanden (BUN 2018/4) 
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2018-12-10, § 61 – 
Budget 2019 med plan 2020 – 2021. 

Protokollsutdrag från Nya kommunstyrelsen 2018-12-17, § 230 – 
Ny förskola på Ulvesund 2019. 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena till 
handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 66 
Rapporter (BUN 2018/4) 
Hans Carlsson (M) har varit på verksamhetsbesök: 

- Invigning av nya Fritidsgården i Valskog, den 18 december. 
Det bjöds på eldshow och fika. Ca 50 besökare. 

- Lucia på Björskogsskolan – Många nära och kära på plats för 
ett stämningsfullt luciafirande. En eloge till musiklärarna för 
stort engagemang. 

- Frida förskola den 14 december- Jullovsverksamheten 
planeras.  

- Fritidsgården i Kungsör den 5 december – Många ungdomar på 
plats. Flera föräldrar besökte gården vid tillfället.   

- Nya lokalerna för fritidshemsverksamheten på 
Björskogsskolan - 55 barn är inskrivna i verksamheten. Barn 
och vuxna trivs i lokalerna men det är hög ljudnivå i lokalerna.   

Margareta Johansson (S) berättar att skolgården på nya skolan 
används aktivt även under kvällstid. 

Beslut  Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporterna till 
handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt 

Utdragsbestyrkande  
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§ 67 
Hälsningsord 
Ordförande Mikael Peterson tackar ledamöter, ersättare och 
tjänstemän för ett fint samarbete under den gångna 
mandatperioden. Ordföranden önskade även samtliga närvarande 
en god jul och ett gott nytt 2019. 
 
Ledamöter och tjänstemän önskar ordföranden detsamma. 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande  
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