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Plats och tid

  
Enheten VIVA, Ulvesund, onsdagen den 19 juni 2019, klockan 16.00 -18.30. 

 

Beslutande Angelica Stigenberg (S), Marin Norin Junttila (S), Anna-Karin Tornemo (V), Gunilla 

Wolinder (L), Ewa Granudd (M), Ronja Lund Wall (M), Margareta Barkselius (C), Sussanne 

Söderström (SD) och Margareta Johansson (S). 

Tjänstgörande  
ersättare   

 

Ersättare  Elisabeth Strengbom (S), Monica Lindgren (S), Barbro Olausson (L), Agneta Andersson (C) 

och Annicka Eriksson (SD). 

Övriga  
deltagande  Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, bitr. barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall, 

nämndsekreterare Ann-Katrin Öijwall, förskolechef Gun Åslund och projektledare Yvonne 

Karlsson § 49-50.  

 

Utses att justera Anna-Karin Tornemo 

Ersättare för 
justerare Gunilla Wolinder 

Justeringens  
plats och tid Kansliet 2019-06-20, klockan 10.00 

Underskrifter 

 
Sekreterare  

 .................................................................................... Paragrafer 49-55 
 Ann-Katrin Öijwall 

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Angelica Stigenberg 

 
Justerande  
 

 ................................................................................................................................................................................................. 
 Anna-Karin Tornemo 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdes-  
datum 2019-06-19, §§ 49-55 

Datum då anslag  
sätts upp 2019- 06-20  Datum då anslag  

tas ned 2019- 07-15  

Förvaringsplats 
av protokollet Kansliet 
 
 
Underskrift 

 

 

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

  Utdragsbestyrkande 
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§ 49 
Information från förskolechef  
Förskolechefen Gun Åslund visar nämnden runt på den senast 
öppnade förskolan, Skogsudden.  

Efter rundturen lämnar Gun information om verksamhetens 
kommande förutsättningar och behov.  

Utmaningar verksamheten står inför är bl. a. följande: 

- Ny läroplan (Lpfö 2018) 
- Ökade kostnader och insatser för barn i behov av särskilt stöd, 

BIBASS 
- Ökade kostnader för nyanlända barn 
- Digitalisering 
- Ökade kostnader och krav vid rekrytering och marknadsföring 
- Behov av fler förskoleplatser 
- Diverse investeringsbehov 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden tackar för rundtur och information 

och önskar förskolechef en skön sommar. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande  
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§ 50 
Information från förvaltningen (BUN 2019/3) 
 

Sammanställning av inkomna anmälningar om kränkande 
behandling 
En förskolechef, rektor, lärare eller annan medarbetare som får 
kännedom om att ett barn eller elev anser sig ha blivit utsatt för en 
kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att 
anmäla detta till huvudmannen, enligt Skollagen (SL 2010:800, 
kap 6 § 10).  

Huvudmannen är vidare skyldig att skyndsamt utreda 
omständigheterna kring de uppgivna eventuella kränkningarna och 
i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för 
att förhindra kränkande behandling i framtiden. 

Projektledare Yvonne Karlsson redovisar inkomna anmälningar 
om kränkande behandling för vårterminen 2019.   

Av uppföljningen framgår bl.a. var, när och vilken typ av 
kränkning som skett. Utifrån sammanställningen kan man se om 
kränkningarna följer något mönster.  

Verksamheterna fortsätter att arbeta främjande, förebyggande och 
åtgärdande. 

 
Allmän information från förvaltningen 
Förvaltningschefen Fredrik Bergh lämnar följande informationer: 

- Föreläsning om Interkulturellt förhållningssätt inom projektet ” 
Nyanländas lärande”  

- Årets meritvärden har ökat med 10%. 
- Rektor för Kung Karl 79 slutar sin tjänst, en t.f. rektor startar 

upp läsåret 2019/2020.  Rekrytering ska påbörjas. 
- Förvaltningen annonserar om fem lärare till hösten. 

Nämnden ges möjlighet att ställa frågor utifrån informationerna.  
   

Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger informationerna till 
handlingarna.  

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 51 
Intyg för specialkost (BUN 2019/87) 
I köket på Kung Karls skola lagas maten till alla skolor i Kungsörs 
kommun samt till 9 förskolor. Sammanlagt lagas det 
dagligen cirka 1600 portioner i köket.  
 
Lunchen som serveras i kommunens skolor består av två 
huvudrätter, ett variationsrikt salladsbord, bröd och dryck. Det 
finns även fläskfria och vegetariska alternativ att tillgå.  
 
Många elever är i dag behov av specialkost. För att säkerställa att 
de elever som har allergi eller är överkänsliga får rätt specialkost 
är det viktigt att intyg om specialkost från läkare, psykolog eller 
journalutdrag finns. 
  

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Förslag till riktlinjer för intyg om specialkost 
• Intyg om specialkost, tjänsteskrivelse 2019-05-28 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

- all specialkost som serveras genom kommunens tillagningskök 
ska styrkas med läkarintyg, psykologintyg eller journalutdrag 
där behovet av specialkost tydligt framgår 

- nytt intyg ska lämnas in i samband med stadiebyte, d.v.s. inför 
förskoleklass, åk 4 och åk 7 eller så fort förändring av elevens 
behov uppkommer. 

 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Kostchef, Rektorerna 

Utdragsbestyrkande  
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§ 52 
Uppföljning av barn- och 
utbildningsförvaltningens internkontrollplan, 
tertial 1, 2019 (BUN 2019/86) 
Barn- och utbildningsnämndens interkontrollplan beslutades av 
nämnden den 20 mars 2019. Uppföljning av den interna kontrollen 
gäller kontrollpunkterna: 
- Egenkontroll inom Måltidsenheten 
- Hantering av specialkost inom Måltidsenheten 
- Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Fritidshem och 

Vuxenutbildning/Gymnasium 
- Elevers frånvaro i grundskolan 

  
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Interkontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 2019 
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2019-03-20, 

§26 
• Uppföljning av barn- och utbildningsförvaltningens 

internkontrolplan, tertial 1, 2019.  
 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen och 

kommer att beakta resultatet i samband med beslut om mål och 
budget för kommande budgetår. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 53 
Uppdrag att ta fram modell för samarbete i 
form av tidiga och samordnade insatser 
kring ungdomar (BUN 2019/88) 
Ett möte har skett mellan socialnämndens och barn- och 
utbildningsnämndens presidier tillsammans med en tjänsteman 
från var förvaltning. Man konstaterade att det finns ett behov av ett 
gemensamt fokus kring ungdomsfrågor.  
 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschefen i 
uppdrag att medverka i ett samarbete med socialförvaltningen för 
att ta fram en arbetsmodell för tidiga och samordnade insatser 
kring ungdomar. 

 
 Barn- och utbildningsnämnden begär en återrapportering till 

septembermötet. 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Socialnämnden, Revisorerna 

Utdragsbestyrkande  
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§ 54 
Meddelanden delegationsbeslut (BUN 
2019/5) 
Delegationsprotokoll § 4 
Förordnande som barn- och utbildningschef perioden 25 juni - 12 
juli och 29 juli - 9 augusti 2019. 
 
 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena till 
handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-19  8 
 
 
 

§ 55 
Hälsningsord 
Ordföranden Angelica Stigenberg (S) tackar ledamöter, ersättare 
och tjänstemän för arbetet under första halvåret och önskar trevlig 
sommar.  
 
Övriga önskar ordföranden detsamma.  

 
 
 
 
 
 
 
  

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande  
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