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Plats och tid

  
Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 17 augusti 2016, klockan 16.00 - 18.25  

 

Beslutande Monica Lindgren (S), Mikael Peterson (S) ordförande, Gunilla Wolinder (L), Hans Carlsson 
(M), Carina Sjölund (M), Margareta Barkselius (C) och Ari Jaanus (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare Elisabeth Laestander (S) och Peter Åkesson (MP). 
 

Ersättare  Margareta Johansson (S), Barbro Olausson (L), Ronja Lund Wall (M), Lars Gustavsson (KD) 
och Sussanne Söderström (SD). 

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

nämndsekreterare Ann-Katrin Öijwall. 

 

Utses att justera Gunilla Wolinder 
Ersättare för 
justerare Hans Carlsson 
Justeringens  
plats och tid Kansliet för barn- och utbildningsförvaltningen 2016-08-22, klockan 08.00. 

Underskrifter 
 
Sekreterare  
 
 .................................................................................... Paragrafer        41-48 
 Ann-Katrin Öijwall  
  
Ordförande  
 
 ....................................................................................  
 Mikael Peterson 
 
Justerande  
 
 .................................................................................................................................................................................................  
 Gunilla Wolinder 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdes-  
datum 2016-08-17, §§ 41-48 
Datum för 
anslags  
uppsättande 

2016-08-22 Datum för anslags  
nedtagande 2016-09-26 

Förvaringsplats 
av protokollet Sekretariatet för barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Underskrift 

 
 
.................................................................................... 
  Utdragsbestyrkande 
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§ 41 
Hälsningsord 
Ordföranden Mikael Peterson (S), önskar ledamöter, ersättare och 
tjänstemän välkomna tillbaka efter sommaruppehållet. Ny ersättare 
i barn- och utbildningsnämnden  Elisabeth Laestander (S), hälsas 
extra välkommen. 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande 
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§ 42 
Information 
 
Följande informationer lämnas vid dagens sammanträde: 
 
Organisation av förskola, förskoleklass och åk 1-3: 
Förvaltningschef Fredrik Bergh redovisar inkomna synpunkter och 
förslag som lämnats av föräldrar och medarbetare i anslutning till 
de möten som anordnats med anledning av framtida organisation 
för förskolan, förskoleklass och åk 1-3.  
 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och 
lägger den med godkännande till handlingarna. 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 43 
Kontaktpolitiker (BUN 2016/112) 

 Barn- och utbildningsnämnden utser i början av varje 
mandatperiod kontaktpolitiker till nämndens verksamhetsområden. 
Listan med kontaktpolitiker behöver revideras.  

  
 Struktur för kontaktpolitikers uppdrag 

- Syftet med kontaktpolitiker är att vara en länk mellan politik 
och verksamhet. Det möjliggör information och förståelse för 
varandras uppdrag samt ger ökad insikt i den verksamhet som 
nämnden ansvarar för.  

- För varje verksamhetsområde är två kontaktpolitiker utsedda. 
Verksamhetsbesöken består bland annat i att delta vid 
föräldramöten, klassmöten, skolmöten m.m. Vid dessa 
tillfällen får man tar man del av barnens, elevernas och 
föräldrarnas synpunkter, önskemål, intryck m.m. 
Dialogen utgör ett betydelsefullt forum för styrning och 
utveckling av verksamheten. 

- Det är rektor/förskolechef eller biträdande chef som bjuder in 
utsedd kontaktpolitiker till dessa möten/träffar.  

- För att arvode ska utgå vid verksamhetsbesök ska besöken 
förankras hos ordförande.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till nya timplaner,  
 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar revidera 
kontaktpolitikerlistan utifrån nämndens diskussioner. Barn- och 
utbildningsnämnden uppdrar till presidiet att se över reglerna för 
uppdraget som kontaktpolitiker.  

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, rektorerna 

Utdragsbestyrkande 
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§ 44 
Budgetuppföljning (BUN 2016/38) 
Barn- och utbildningschefen Fredrik Bergh lämnar en prognos för 
ekonomin. Prognosen avser perioden januari till juli 2016. 

 
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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§ 45 
Nämndens mål för 2017 (BUN 2016/54) 
Kommunfullmäktige beslutade den 7 juni 2016 om en 
reviderad struktur för Kungsörs kommuns 
målstyrningsmodell, med syfte att skapa en enklare 
och mer styrande modell. I den reviderade modellen 
finns det fullmäktigemål och riktade nämndmål. 
 
Riktat mål för barn- och utbildningsnämnden:  
I skolan ska kunskapsresultatens nivå, trivsel och 
trygghet öka varje år med 2015 som basår. 

 
Enligt den nya modellen ska det finnas maximalt sju 
nämndmål vilket gör att nämndens tidigare inriktnings- 
och effektmål tas bort och ersättas av maximalt sju 
nämndmål. 

 
BUN överläggning Barn- och utbildningsnämndens ledamöter diskuterar i 

grupper nämndens mål för 2017.  
 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunchefens tjänsteskrivelse: Förslag till förändringar i 
kommunens modell för mål- och resultatsyrning. 

• Beslut från Kommunfullmäktige om nya mål för 2017. 
• Tjänsteskrivelse 2016-07-22: Framtagande av nämndmål för 

Barn- och utbildningsnämnden inför 2017. 
 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till presidiet att 

sammanställa framtagna förslag och att beslut om 
nämndens mål för 2017 tas vid kommande 
sammanträde. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 46 
Övriga frågor/rapporter 
Följande tas upp vid dagens sammanträde: 
 
Anmälan om kränkande behandling enl. Skollagen 6 kap 10 § 
Anmälningar – 20160817/1-7 
 
BEO 
Anmälan om kränkande behandling av elev vid Västerskolan. Dnr 
BUN 2016/86 
 
Skolinspektionen 
- Anmälan mot Björskogsskolan om skolavslutningen i kyrkan. 

Dnr 2016/96 
- Anmälan om kränkande behandling av elev vid Västerskolan. 

Dnr BUN 2016/114 
 
Polismyndigheten 
Inbrott och stöld av teaterkläder inbrott på Kung Karls skola. Dnr 
BUN 2016/97 
 
Avtal 
- Avtal med Kolsva vårdcentral om läkarinsatser i 

skolhälsovården har upprättats för perioden 2016-07-01 – 
2017-06-30. Dnr BUN 2016/87 

- Avtal om skolskjutsar mellan Ulvesund – Kaplansgatan i 
Kungsör har för läsåret 2016/2017 upprättats med VibyBuss 
AB. Dnr BUN 2016/101 

 
Protokollsutdrag 
- Kommunstyrelsen 2016-06-20, § 131 – Avslag på investering: 

Tak över soptunna och barnvagnar vid Täcklunda förskola. 
Dnr BUN 2016/69 

- Kommunstyrelsen 2016-06-20, § 130 – Avslag på investering: 
Klassmöbler Hagaskolan. Dnr BUN 2016/70 

 
Frågorna/rapporterna föranleder inga beslut vid dagens 
sammanträde. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt 

Utdragsbestyrkande  
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§ 47 
Meddelanden delegationsbeslut 
Delegationsprotokoll § 2 
Förordnande som barn- och utbildningschef perioden 27 juni – 15 
juli, 1 augusti – 12 augusti 2016. Dnr BUN 2016/91 
 
Delegationsprotokoll § 3 
Förordnande som enhetschef för Skolgemensamma verksamheter 
perioden 27 juni – 8 juli, 18 juli – 12 augusti 2016. Dnr BUN 
2016/91 
 
Delegationsprotokoll § 4 
Förordnande som kökschef för Måltidsverksamheten perioden 18 
juli – 12 augusti 2016. Dnr BUN 2016/91 
 
Delegationsprotokoll § 5 
Förordnande som kökschef för Måltidsverksamheten, Mistelns kök 
perioden 18 juli – 12 augusti 2016. Dnr BUN 2016/91 
 
 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena till 
handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt 

Utdragsbestyrkande  
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§ 48 
Övrigt 
Övriga frågor och rapporter lämnas: 

a) Hans Carlsson (M), lämnar rapport från verksamhetsbesök på 
Frida förskola i Valskog. Det var midsommarfirande med 
midsommarstång, sång och dans.  

Hans har även besökt Fritidsgården i Valskog under 
sommaren. Utökat sommaröppet var mycket uppskattat bland 
ungdomarna som besökte gården. 

b)  Förvaltningschef Fredrik Bergh informerar att rekrytering av 
rektor till Västerskolan pågår. Dan Mårtensson är tillförordnad 
rektor under höstterminen 16.    

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger frågor och svar samt 

rapporter till handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Utdragsbestyrkande  
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