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Plats och tid

  
Kungsörs gymnasium, onsdagen den 20 april 2016, klockan 16.00 - 18.20. Ajournering 
klockan 17.10-17.25.  

 

Beslutande Monica Lindgren (S), Mikael Peterson (S) ordförande, Hans Carlsson (M), Carina Sjölund 
(M) och Ari Jaanus (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Tonny Fernerud (S), Barbro Olausson (L), Peter Åkesson (MP) och Sussanne Söderström 

(SD). 
 

Ersättare  Margareta Johansson (S), Ronja Lund Wall (M) och Lars Gustavsson (KD) §§ 23-24 

Övriga  
deltagande  Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, rektor Kristin Fernerud § 23 , Förstelärarna Erik 

Lännström § 23, Monica Fasth § 23, Sofia Mörlin § 23 och nämndsekreterare Ann-Katrin 
Öijwall 

 

Utses att justera Carina Sjölund 
Ersättare för 
justerare Ari Jaanus 
Justeringens  
plats och tid Kansliet för barn- och utbildningsförvaltningen 2016-04-25, klockan 8.00 

Underskrifter 
 
Sekreterare  
 
 .................................................................................... Paragrafer        23-27 
 Ann-Katrin Öijwall  
  
Ordförande  
 
 ....................................................................................  
 Mikael Peterson 
 
Justerande  
 
 .................................................................................................................................................................................................  
 Carina Sjölund 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdes-  
datum 2016-04-20, §§ 23-27 
Datum för 
anslags  
uppsättande 

2016-04-25 Datum för anslags  
nedtagande 2016-05-23 

Förvaringsplats 
av protokollet Sekretariatet för barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Underskrift 

 
 
.................................................................................... 
  Utdragsbestyrkande 
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§ 23 
Information 
 
Följande informationer lämnas vid dagens sammanträde: 
 
a) Rektor Kristin Fernerud informerar om Kungsörs gymnasium. 

På skolan går elever som i första hand ska lära sig språket 
svenska.  
På skolan:   
- just nu går det 34 elever på IM-språk, språkintroduktion. 
- språkintroduktion är ett program som vänder sig till elever 

som behöver läsa in svenska 
- de talas sex olika språk i elevgruppen  
- tre heltidsanställda lärare 
- två studie- och yrkesvägledare finns till förfogande 
Framtida utmaningar ht-16: 
- behov av flera lokaler med plats för mellan 30-60 elever då 

det inom kort kommer att öppna nya boenden i närområdet.  
 

b) Uppdraget som förstelärare  
- Monica Fasth – Kungsörs gymnasium 

Monica arbetar med att göra språket tydligt för eleverna, 
bland annat genom bilder. Eleverna behöver tillgång till 
verktyg och strategier så att deras svenska språk inte bara 
blir ett språk att kommunicera på utan även blir ett språk att 
tänka och lära på. 

- Erik Lännström – Kung Karls skola, åk 6-9 
Samhällsorienterande ämnen (SO) 
Erik informerar bland annat om hur eleverna med stöd av 
nyckelfraser och nyckelbegrepp i texter lär sig att uttrycka 
sig i tal och skrift.  

- Sofia Mörlin – VIVA, vuxenutbildningen 
Sofia arbetar med vuxna elever som läser svenska, svenska 
för invandrare (SFI). På SFI arbetar man med språket 
genom en modell som kallas cirkelmodellen, man skriver 
texter med insändarteknik. Texterna som de arbetar med är 
sådana som rör elevernas vardags-, samhälls- och arbetsliv.  

Förstelärarna jobbar med ett språkutvecklande arbetssätt vilket 
handlar om att eleven ska till lära sig att uttrycka, tolka, förstå och 
använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt 

Utdragsbestyrkande  
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men även de känslor och åsikter som ämnet väcker.  Användande 
av datorer har förändrat undervisningen och den har blivit mer 
formativ. Tillsammans vill förstelärarna nå utveckling genom 
kollegialt lärande. 
  
c) Nya skolan – Förvaltningschefen informerar om var man 

befinner sig i processen med ”nya skolan”.  
 

Ajournering  Mötet ajourneras mellan klockan 17.10 - 17.25. 
 

d) Förvaltningschefen informerar att dialogmöten med personal 
inom förskolan och F-3 har genomförts gällande den framtida 
organisationen för förskolan och F-3 då den nya skolan är klar.  
 

e) Förvaltningschefen informerar om aktuella 
investeringsäskanden för 2016.  

 
f) Barn- och utbildning fick av kommunstyrelsen förlängd 

remisstid till den 1 maj 2016 på motion om 
skolsamverkansavtal mellan föräldrar/elev och skola. 
Sammanställning kommer att presenteras när synpunkter från 
alla skolor inkommit.  

 
g) EN-TILL-EN – En elev en dator  

- alla elever från åk 4 till åk 6 kommer att ha en iPad för 
skolarbetet 

- alla elever från åk 7 till 9 kommer att ha en ChromeBook 
för skolarbetet 

- ChromeBook är en bärbar dator som saknar hårddisk och 
har Chrome OS som operativsystem 

- Google Apps for Education (GAFE) är den plattform som 
kommer att användas för skolarbetet. GAFE är ett verktyg i 
det pedagogiska arbetet.   

 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och 
lägger den med godkännande till handlingarna. 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt 

Utdragsbestyrkande  
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§ 24 
Budgetuppföljning 
Barn- och utbildningschefen Fredrik Bergh lämnar en prognos för 
ekonomin för perioden januari - mars 2016. Efter de tre första 
månaderna pekar det på ett positivt resultat för nämnden med 
650 000 kronor.  

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna 

och ger förvaltningen i uppdrag att fortsatt arbeta för en budget i 
balans. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 25 
Ökade behov på grund av ökat elevantal och 
för nyanländas undervisning (BUN 2016/48) 
Elevantalet i kommunens skolor har ökat mer än vad som prognos-
tiserats inför budget 2016. Prognosen då innebar en ökning med tre 
elever, men de facto blev nettoökningen 35 elever.  
Ökningen består till största delen av nyanlända elever. Bidragen 
från Migrationsverken täcker inte hela utbildningskostnaden. Barn- 
och utbildningsförvaltningens insatser är bland annat att ansvara 
för mottagningen, en kartläggning av nyanlända barns kunskaper, 
ge barn och unga utbildning i svenska som andra språk, ge studie-
handledning på modersmål till nyanlända och erbjuda undervis-
ning i modersmål.  
 
Förvaltningen föreslår att nämnden ska begära en ramökning hos 
kommunstyrelsen med 5 450 000 kronor, varav: 

- ramjustering för ökade personalkostnader  
för ökat antal elever 1 800 000 kr 

- för insatser i förberedelseklass, utöver Migra- 
tionsverkets bidrag  2 150 000 kr 

- för insatser när elever klassplacerats och efter  
den tid när etableringsperioden  1 500 000 kr  

 
Underlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-
11  

 
Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen 

äska om 5 450 000 kr som en tillfällig ramökning för 2016.  
 
 Ramförändring inför 2017 och framåt kommer att behandlas enligt 

Kungsörs kommuns årshjul för mål- och resultatstyrning. 
 
BUN överläggning Under barn- och utbildningsnämndens överläggning meddelar 

ordföranden att måltidverksamheten är i behov av förstärkning 
med 300 000 kr till följd av att fler elever äter specialkost. 

 
Proposition 1 Efter avslutad överläggning ställer ordföranden fråga om barn- och 

utbildningsnämnden beslutar enligt framlagt förslag till beslut 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 
Akten, Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande  
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inklusive tillägg av ordföranden gällande förstärkning till 
måltidsverksamheten.  
 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat 
enligt framlagt förslag till beslut inklusive tillägg av ordföranden 
gällande förstärkning till måltidsverksamheten.  

  
 Därefter framför Monica Lindgren (S), ett yrkande: 

- att barn- och utbildningsnämndens presidium ges i uppdrag att 
utreda och besluta om förstärkning till måltidsverksamheten. 

 
Proposition 2 Ordföranden ställer fråga om barn- och utbildningsnämnden 

beslutar enligt Monica Lindgrens yrkande: 
- att barn- och utbildningsnämndens presidium ges i uppdrag att 

utreda och besluta om förstärkning till måltidsverksamheten. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt 
Monica Lindgrens yrkande - att barn- och utbildningsnämndens 
presidium ges i uppdrag att utreda och besluta om förstärkning till 
måltidsverksamheten. 
 

 Därefter yrkar Ari Jaanus (SD), att framlagt förslag till beslut 
förtydligas med texten - pengarna tillsätts från statliga medel. 

 
Proposition 3 Ordföranden ställer fråga om barn- och utbildningsnämnden 

beslutar enligt Ari Jaanus (SD), yrkande: 
- att framlagt förslag till beslut förtydligas med texten - pengarna 

tillsätts från statliga medel. 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt 
Ari Jaanus tilläggsyrkande - att framlagt förslag till beslut 
förtydligas med texten - pengarna tillsätts från statliga medel.  

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 

- att hos kommunstyrelsen äska om 5 750 000 kr, från de statliga 
medlen, som en tillfällig ramökning för 2016.  

- att barn- och utbildningsnämndens presidium uppdras att 
utreda och besluta om förstärkning till måltidsverksamheten. 
  

 Ramförändring inför 2017 och framåt kommer att behandlas enligt 
Kungsörs kommuns årshjul för mål- och resultatstyrning.
  

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
 
Akten, Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande  
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§ 26 
Meddelanden delegationsbeslut 
Anmälan om kränkande behandling enl. Skollagen 6 kap 10 § 
Avslutade ärenden – 20160323/9:1, 20160323/13:1, 
20150617/3:1, 20150617/4:1, 20160323/1:1, 20160224/3:1, 
20160224/22:1, 20151209/5:1, 20160323/15:1, 20151118/10:1, 
20160224/27:1, 20160203/4:1. 
Anmälningar – 20160420/1-8 
 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena till 
handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt 

Utdragsbestyrkande  
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§ 27 
Övriga frågor/rapporter 
Följande tas upp vid dagens sammanträde: 
 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2016-03-29, § 57  
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt – Intern kontroll 2016 i 
nämnderna 

 
Kommunrevisionen, KPMG 
Missiv: Uppföljande granskning målstyrning 
 

 Frågorna/rapporterna föranleder inga beslut vid dagens 
sammanträde. 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande  
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