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Plats och tid

  
Kung Karls skola, klassrum3141, onsdagen den 22 maj 2019, klockan 16.00 -18.30. 

 

Beslutande Angelica Stigenberg (S), Anna-Karin Tornemo (V), Ewa Granudd (M), Ronja Lund Wall 
(M), Margareta Barkselius (C) och Sussanne Söderström (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Monica Lindgren (S), Elisabeth Strengbom (S), och Annicka Eriksson (SD). 

 

Ersättare  Jenny Andersson (KD), Madelene Lund (M), Agneta Andersson (C) och Robert Redenkvist. 

Övriga  
deltagande  Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, nämndsekreterare Ann-Katrin Öijwall, lärarna 

Carina Sundh, Erik Lännström och Linda Flodén § 39-40. 

 

Utses att justera Sussanne Söderström 
Ersättare för 
justerare Anna-Karin Tornemo 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2019-05-24, klockan 13.00 

Underskrifter 

 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer 39-48 
 Ann-Katrin Öijwall 

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Angelica Stigenberg 
 
Justerande  
 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 Sussanne Söderström 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdes-  
datum 2019-05-22, §§ 39-48 
Datum då anslag  
sätts upp 2019- 05-24  Datum då anslag  

tas ned 2019- 06-18  

Förvaringsplats 
av protokollet Kansliet 
 
 
Underskrift 

 
 
.................................................................................... 
  Utdragsbestyrkande 
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§ 39 
Dagordning 
Till dagens sammanträde tillkommer två extra ärenden, 
information från rektor utgår. 

- Yttrande på remiss – Inför skolvärdar på Kungsörs skolor 
- Delårsbokslut tertial 1, 2019 (1 januari 2019 till den 30 april 

2019) 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande  
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§ 40 
Informationer (BUN 2019/3) 
Carina Sundh, Erik Lännström och Linda Flodén lärare på Kung 
Karl 79 var inbjudna till dagens sammanträde för att berätta om 
vad och hur man jobbar på skolan bl.a. med: 
- att stärka trygghet och gemenskap på skolan 
- ledarskap i klassrummet 
- att förbättra betygsresultaten med samsyn och förhållningssätt 
- att etablera en relation till eleverna 
- språk- och kunskapsutveckling 
- öppna klassrum 
 
Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh informerade bl.a. om:  
a) Samverkansavtal mellan Kung Karl 46 och Västerskolan om  
 gemensamt fritidshem.  
 
b) Interkommunal ersättning och gymnasieavtal med Köpings 
kommun är upprättat.  
 
c) Elevråden på kommunens skolor har skrivit en lista med 
önskemål om vilka rastaktiviteter och saker man vill ha på sin 
skola. Alla skolor får 20 000 kronor för inköp av saker till 
rastaktiviteter.   
 
d) Ekonomisk rapport och prognos för 2019 gicks igenom. 
 
e) Fredrik Bergh presenterade förvaltningens budgetförutsättningar 
inför 2020. Sammanställningen belyser behovet av kvalitativa 
förändringar med bl.a. utvecklingsbehov och investeringar samt 
kvantitativa förändringar som te.x. ökat barn- och elevantal och 
vilka effekter det får. 
 
f) Rektor för Kung Karl 79 har meddelat att han slutar som rektor 
för skolan. Nyrekrytering kommer att påbörjas så snart en 
presentation om tjänsten är färdigställd. 
 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 41 
Revisionsrapport – Grundläggande gransk-
ning (BUN 2019/58) 
De förtroendevalda revisorerna har lämnat en rapport över grund-
läggande granskningar utförda under 2018. Den sammanfattande 
bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna har skapat 
förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten.  
 
Revisorerna ser positivt på att samverkan mellan socialnämnden 
och barn- och utbildningsnämnden förbättrats avseende arbetet 
med barn och unga. De uppfattar att arbete med att förbättra 
samverkan måste fortsätta även under 2019. 
 
Revisorerna rekommenderar att: 

- Överförmyndarnämnden fastslår en internkontrollplan för 2019 

- Kommunstyrelsen utvärderat kommunens samlade system för 
intern kontroll och gjort en bedömning av hur arbetet med den 
interna kontrollen bedrivits i kommunen under föregående år. 

 
Svar på rapporten lämnas av kommunstyrelsen.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Revisorernas skrivelse och revisionsrapport Grundläggande 

granskning 
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar. 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger revisionsrapporten till 

handlingarna och meddelar revisorerna att arbetet med att 
förbättra samverkan med socialnämnden kring arbetet med barn 
och unga kommer att fortsätta under 2019. 

 

 
 

 

 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Revisorerna, akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 42 
Svar på revisionsrapport – Uppföljning av ett 
antal granskningar genomförda under åren 
2015 till 2018 (BUN 2019/59) 
De förtroendevalda revisorerna har genomfört uppföljning av 
genomförda granskningar under åren 2015 till 2018. De konsta-
terar att flera av de rekommendationer som revisorerna lämnat i 
samband med fördjupade granskningsprojekt har åtgärdats alter-
nativt att arbetet med åtgärder pågår. Några rekommendationer 
kvarstår. 
 
Rapporten har lämnats till kommunstyrelsen, socialnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden för besvarande. 
 
De tre förvaltningarna har gemensamt tagit fram ett förslag till 
svar.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Revisorernas skrivelse och revisionsrapport Uppföljning av ett 

antal granskningar genomförda under åren 2015 till 2018 
• Kommunstyrelsens förvaltnings, socialförvaltningens och 

barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med 
förslag till gemensamt svar 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden antar kommunstyrelsens 

förvaltnings, socialförvaltningens och barn- och 
utbildningsförvaltningens förslag till gemensamt svar på 
revisionsrapporten Uppföljning av ett antal granskningar 
genomförda under åren 2015 till 2018 som sitt eget. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Revisorerna (inkl. tjänsteskrivelse), akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 43 
Svar på revisionsrapport – Uppföljning av 
kommunens modell för målstyrning  
(SN 2019/60) 
De förtroendevalda revisorerna har genomfört uppföljning av de 
granskningar som genomfördes under 2014 – 2017 avseende 
kommunens modell för målstyrning och hur den implementerats i 
kommunstyrelse och nämnder. 
 
Den sammanfattande bedömningen är att arbetet fortsätter att 
utvecklas i positiv riktning. De rekommendationer som finns är att: 

• Kommunstyrelse och nämnderna fortsätter arbetet med att 
förtydliga sina målformuleringar. 

• Redovisningen av den samlade måluppfyllelsen tydliggörs i 
årsredovisningen. 

• Den gemensamma modellen för utformning av aktivitets-
planer/verksamhetsplaner färdigställs och implementeras i 
kommunen. 

 
Rapporten har lämnats till kommunstyrelsen, socialnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden för besvarande. 
 
De tre förvaltningarna har gemensamt tagit fram ett förslag till 
svar.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Revisorernas skrivelse och revisionsrapport Uppföljning av 

kommunens modell för målstyrning 
• Kommunstyrelsens förvaltnings, socialförvaltningens och 

barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med 
förslag till gemensamt svar 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden antar kommunstyrelsens 

förvaltnings, socialförvaltningens och barn- och utbildningsför-
valtningens förslag till gemensamt svar på revisionsrapporten 
Uppföljning av kommunens modell för målstyrning som sitt eget. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Revisorerna (inkl. tjänsteskrivelse), akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 44 
Yttrande på remiss – Inför skolvärdar på 
Kungsörs skolor (BUN 2019/79) 

Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny Andersson (KD) 
föreslår i en motion att 
• Kungsörs kommun på försök inför skolvärdar på Kungsörs 

skolor. Det ska ske i samarbete mellan Kungsörs grundskolor 
och VIVA, där studerade erbjuds att vara skolvärdar. 

Som ett led i beredningen önskas barn- och utbildningsnämndens 
yttrande. 

I barn- och utbildningsförvaltningens förslag till svar på motionen 
framgår bl.a. följande: 
• Skolvärdar och praktikplatser 
• Resurser och användning av resurser 
• Behovsanalys och åtgärder för att öka kunskapsresultaten 
 
Pågående fortbildningsinsatser i samarbete med Skolverket 
• Undervisning och lärande 
• Styrning och utveckling av verksamheten 
• Trygghet och studiero, åtgärder mot kränkande behandling  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny 
Andersson (KD) 

• Kommunfullmäktige 2019-05-13, § 86, Motion - Inför 
skolvärdar på Kungsörs skolor 

• Svar på motion – Inför skolvärdar på Kungsörs skolor 
 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till 
svar på motionen Inför skolvärdar på Kungsörs skolor som sitt 
eget och överlämnar svaret till kommunstyrelsen för vidare 
beredning. 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 45 
Delårsbokslut tertial 1, 2019   
(BUN 2019/75) 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till 
delårsbokslut för tertial 1, 2019 (1 januari 2019 – 30 april 2019).  
 
I delårsbokslutet framgår, förutom ekonomiskt resultat per 
verksamhet, även framtidsperspektiv, måluppfyllelse inkl. 
presentationer och kvalitet ett axplock av rapporter från enheterna.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Förslag till delårsbokslut 
 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens 

förslag till delårsbokslut och överlämnar det till kommunstyrelsen 
som del av kommunens delårsbokslut per den 30 april 2019. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen (inkl. delårsbokslut), akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 46 
Meddelanden (BUN 2019/4) 
Samverkansavtal mellan Köpings kommun och Kungsörs kommun 
om gymnasieutbildning. Dnr BUN 2019/69 

Ramavtal med Textilhuset SWELOGENT Handelsbolag om 
texilslöjdsmateriel 2019-05-15-20121-05-04. Dnr BUN 2019/70 

    
Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena till 

handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 47 
Meddelanden delegationsbeslut (BUN 
2019/5) 
Rektor Kristin Fernerud har den 9 april 2019 avslagit ansökan till 
kursen ledarskap och organisation, med bedömning att sökande 
inte tillhör den prioriterade målgruppen. Dnr BUN 2019/67 

 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena till 
handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 48 
Övrigt  
Agneta Andersson (C), Robert Redenkvist (SD) och Sussanne 
Söderström (SD) lämnade information från ett möte med 
Lärarförbundet. Diverse frågor och ämnen diskuterades bl.a. 
droger i kommunen och oro över konsekvenser som förvaltningens 
besparingskrav kan leda till.  

 

Skolriksdagen 2019 
Angelica Stigenberg (S) delgav nämnden ett axplock av de ämnen 
som presenterades vid året Skolriksdag.  

 

Jenny Andersson (KD) ställde fråga om solskydd till 
Kungsladugårdens förskola. Önskemål från förskolan är att ett 
solskydd sätts upp över sandlådan.   

Förvaltningschef Fredrik Bergh svarade att förvaltningen 
undersöker vad kostnad kan bli för ett solskydd.  

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena till 

handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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