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Plats och tid

Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 18 oktober 2017, klockan 16.00 – 18.10

Beslutande

Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S), Mikael Peterson (S) ordförande, Gunilla
Wolinder (L), Joel Petersson (V) § 43-45, Hans Carlsson (M) § 43-45, Carina Sjölund (M)
och Margareta Barkselius (C).

Tjänstgörande
ersättare

Sussanne Söderström (SD), Marina Ribaric (S) § 46 och Ronja Lund Wall (M) § 46.

Ersättare

Marina Ribaric (S) § 43-45, Ronja Lund Wall (M) § 43-45, och Sivert Karlsson (C).

Övriga
deltagande

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

Utses att justera

Margareta Barkselius

Ersättare för
justerare

Monica Lindgren

Justeringens
plats och tid

Kansliet för barn- och utbildningsförvaltningen 2017-10-20

Underskrifter
Sekreterare

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

Paragrafer 43-46

Ordförande

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

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

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-10-18, §§ 43-46

Datum för
anslags
uppsättande

2017-10-20

Förvaringsplats
av protokollet

Sekretariatet för barn- och utbildningsförvaltningen

Underskrift
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Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

2017-11-13

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2017-10-18

§ 43
Förvaltningsinformation (BUN 2017/16)
Ordförande Mikael Peterson lämnar information från möte med
samverkansgruppen för barn och unga, BoU, region Västmanland.
- Projekt: #Jagmed
Kommunalt aktivitetsansvar, KAA: 16 – 19 år.
Unga som fullföljt skolplikten men ej fyllt 20 år och som ej
studerar på nationellt program eller har avslutat med en
gymnasieexamen. Unga som varken arbetar eller studerar, UVAS:
16 – 24 år
Förvaltningschef Fredrik Bergh gick igenom:
- Vad som är på gång på Västerskolan, på kort och på lång sikt.
- Förändringar inför budget 2018
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och
lägger den med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

2017-10-18

§ 44
Ny fritidsgård i Valskog (BUN 2017/125)
Fritidsgården i Valskog har under några år haft sin verksamhet i en
hyresfastighet centralt i samhället. Från och med den 1 januari
2018 är fritidsgården uppsagd från lokalen.
Förvaltningen fick av barn- och utbildningsnämndens presidium i
uppdrag att se över möjligheterna till annan lokal i Valskog för
fritidsgårdens verksamhet.
Förvaltningen har sonderat lokalutbudet i Valskog men inte hitta
någon lämplig lokal att hyra.
Förvaltningen föreslår att ett modulsystem på Ulvesundsområdet
flyttas till en kommunal tomt, Lådberga 1:49, i Valskog, i samband
med att den nybyggda skolan är färdigställd och där fungera som
fritidsgård.
Då tomten ligger nära skolan kan modulerna under dagtid
användas till viss skolverksamhet.
En ny fritidsgård i Valskog kan med detta förslag finnas på plats
april-maj 2018.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Ny fritidsgård i Valskog - Tjänsteskrivelse 2017-10-09.

BUN överläggning

Under barn- och utbildningsnämndens överläggning framförs
följande yrkanden:
- Margareta Johansson (S), Hans Carlsson (M) och Gunilla
Wolinder (L), yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens
förslag.
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden har beslutat
enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

Beslut

Justerandes sign

Barn- och utbildningsnämnden beslutar uppdra till förvaltningen:
- Att söka investeringsmedel omfattande 1 700 000 kr för
uppförande av en ny fritidsgård i Valskog.
- Att i samband med det övriga budgetarbetet äska medel hos
budgetberedningen för en ökad ram p.g.a. ökade
driftskostnader med 255 000 kr/år.
Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen
Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 45
Mål för barn- och utbildningsnämnden för
2018 (BUN 2017/136)
Enligt kommunens mål- och resultatstyrningsprocessen ska
nämnder och styrelser årligen besluta om tidsatta och mätbara mål.
Nämnden beskriver vilka mål som ska uppnås och när målen ska
vara uppnådda utifrån givna ekonomiska ramar. Utöver de mål
som är kopplade till fullmäktigemålen kan styrelse/nämnd
formulera specifika mål för sitt verksamhetsområde. Totalt får
styrelse/nämnd ha maximalt sju mål.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Protokollsutdrag Kommunfullmäktige, 2017-06-12, § 108 –
Kommunfullmäktiges mål 2018
• Mål för barn- och utbildningsnämnden inför 2018, 2017-10-09
Barn- och utbildningsnämnden diskuterade målen för 2018.

Beslut

Justerandes sign

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att de framförda förslagen
sammanställs av presidiet och att beslut om målen för 2018 tas av
nämnden den 15 november.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 46
Meddelanden
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit emot ett brev från en
elev på Kung Karl 46, med frågor om stöd till elever med
funktionsnedsättningar. Dnr BUN 2017/138
Skolverket har beslutat tilldela Kungsörs kommun statsbidrag för
ökad jämlikhet i grundskolan (förordning 2017:818). Bidraget ska
gå till insatser för att öka andelen elever som blir behöriga till ett
nationellt program i gymnasieskolan. Dnr BUN 2017/144.
Skolinspektionen har den 27 september 2017 tagit emot en
anmälan om situationen på Västerskolan. Dnr BUN 2017/137
BEO, barn- och elevombudet har avslutat ärende om kränkande
behandling vid Kung Karl 79. Dnr BUN 2017/101
Polismyndigheten har upprättat en rapport om stöld av 16 st I-pads
samt en Apple-tv, på Kung Karl 79. Dnr BUN 2017/140.
Rapporter från:
-

Västra Mälardalens Myndighetsförbund om kontroll av att
livsmedelslagstiftningen följs på förskolan Frida. Dnr BUN
2017/145

-

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har utfört en
hälsoskyddstillsyn på Västerskolan och fritidshem, enligt
miljöbalken. Dnr BUN 2017/143

Tecknade avtal:

Beslut
Justerandes sign

-

Kungsörs kommun har tecknat avtal med Astar AB om
kommunal vuxenutbildning. Dnr BUN 2017/146

-

Kungsörs kommun har tecknat avtal med Arboga kommun om
fritishemsplats i Arboga. Dnr BUN 2017/151

-

Kungsörs kommun har tecknat avtal med Eskilstuna kommun
om förskoleplats i Eskilstuna. Dnr BUN 2017/150

-

Kungsörs kommuns har tecknat ett förlängningsavtal med
Läromedia Bokhandel Örebro AB, om tryckta läromedel. Dnr
BUN 2017/142

Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena till
handlingarna.
Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande
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