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Barn- och utbildningsnämnden
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Plats och tid

Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 14 september 2016, klockan 16.00 - 18.00

Beslutande

Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S), Mikael Peterson (S) ordförande, Joel
Petersson (V), Hans Carlsson (M), Carina Sjölund (M) och Margareta Barkselius (C).

Tjänstgörande
ersättare

Barbro Olausson (L) och Sussanne Söderström (SD).

Ersättare

Marina Ribaric (S) §49, Tonny Frenerud (S), Elisabeth Laestander (S), Peter Åkesson (MP),
Ronja Lund Wall (M) och Lars Gustavsson (KD) § 49.

Övriga
deltagande

Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, bitr. förvaltningschef Lars-Erik Lindvall och
nämndsekreterare Ann-Katrin Öijwall. § Förskolechef Gun Åslund och bitr. förskolechef
Anna Öhlin.

Utses att justera

Joel Petersson

Ersättare för
justerare

Carina Sjölund

Justeringens
plats och tid

Kansliet för barn- och utbildningsförvaltningen 2016-09-19, klockan 15.30.

Underskrifter
Sekreterare

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

Paragrafer

49-56

Ordförande

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

.................................................................................................................................................................................................
Joel Petersson

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-09-14, §§ 49-56

Datum för
anslags
uppsättande

2016-09-19

Förvaringsplats
av protokollet

Sekretariatet för barn- och utbildningsförvaltningen

Underskrift

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

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

2016-10-14

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2016-09-14

§ 49
Information
Följande informationer lämnas vid dagens sammanträde:
Förskolechef Gun Åslund
Förskolan styrs av en läroplan som anger mål och riktlinjer för
verksamheten. Läroplanen tar upp barnens utveckling och lärande,
barnens inflytande i verksamheten och relationen till föräldrarna.
Gun Åslund informerar om hur man inom förskolan arbetar med
olika metoder som stöd för att nå statliga och kommunal mål som
finns för verksamheten och för att nå den nivå som läroplanen
kräver.
Några av förskolans utmaningar:
- Mångfald och jämställdhet
- systematiskt kvalitetsarbete,
- IKT (multimedia)
- ökat behov av förskoleplatser och
- rekrytering av förskollärare/specialpedagoger.
Bitr. förskolechef Anna Öhlin – Kränkande behandling
Rapportering av inkomna anmälningar om kränkande behandling
kommer framöver att redovisas kvartalsvis på
nämndsammanträdet. I rapporten kommer det framgå hur många
anmälningar som inkommit per skola, när, var och vilken typ av
kränkning som skett samt om det finns samband mellan
kränkningarna och- eller om de följer något mönster.
Nya skolan
Inflyttningen till nya skolan blir inte till terminsstart ht- 17 som
tidigare sagts, tidplanen för bygget har förändrats och beräknas nu
vara klart under oktober/november 2017. Detta medför problem
för barn- och utbildningsnämnden som måste lösas.
Rektorsrekrytering
Rekrytering av ny rektor till Västerskolan pågår för fullt.
Intervjuer är inplanerade.
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och
lägger den med godkännande till handlingarna.
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2016-09-14

§ 50
Nämndens mål för 2017 (BUN 2016/54)
Barn- och utbildningsnämndens ledamöter diskuterade 2016-08-17
struktur och mål inför kommande läsår. Förslag och tankar
redovisades av nämndens ledamöter.
Barn- och utbildningsnämndens presidium fick uppdraget att
sammanställa och sammanfatta de olika förslagen samt formulera
ett beslutsunderlag inför barn- och utbildningsnämndens
sammanträde 2016-09-14.
Förslag till nämndmål inför 2017

Justerandes sign

Verksamhetsområde

Nämndmål för 2017

Övergripande mål för alla
verksamheter inom barn- och
utbildningsförvaltningen.

Andelen barn, elever och studenter
som upplever skolan som trygg ska
öka.
Jämfört med basåret 2015.

Förskola och pedagogisk omsorg
1-5 år

Andelen högskoleutbildad personal
ska vara lägst 67%.

Grundskolan, förskoleklassen och
fritidshemmet.

Kunskapsresultaten i grundskolan ska
öka. Jämfört med basåret 2015.

Skolgemensamma verksamheter.
Central elevhälsa, musikskolan,
förebyggande arbete med
ungdomar, fritidsgårdar.

Alla elever ska få fem hälsosamtal
under sin tid i grundskolan.

VIVA.
Vuxenutbildning,
studievägledning, SFI,
integration, gymnasium – IM
språk
Måltidsverksamheten

Minst 85 % av eleverna ska
tillsammans med SYV upprätta en
individuell studieplan inom en månad
efter sin skolstart.
Minst 80% av skolmaten ska lagas
från grunden.
Minst 30% av råvarorna ska vara
ekologiska.

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen, akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2016-09-14

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.
• Protokollsutdrag BUN 2016-08-17, § 45-Nämndens mål för
2017.
• Tjänsteskrivelse 2016-09-06 – Förslag till nämndmål inför
2017.

BUN beslutsförslag

Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa ovanstående
nämndmål för barn- och utbildningsnämndens verksamhet för
budgetåret 2017.

BUN överläggning

Under barn- och utbildningsnämndens överläggning framförs
följande ändringsyrkanden:
- Carina Sjölund (M) och Hans Carlsson (M), ändringsyrkande
gällande andra målet till följande lydelse ” Andelen personal
med adekvat högskoleutbildning ska vara lägst 67%.
- Carina Sjölund (M), yrkar i fjärde målet ” Alla elever ska få
fler än fem hälsosamtal under sin tid i grundskolan”.
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för tänkt
propositionsordning, vilken godkänns. Ordföranden avser att ställa
proposition enligt följande:
1. Det andra föreslagna målet mot Carina Sjölund (M) och Hans
Carlsson (M) ändringsyrkande.
2. Det fjärde föreslagna målet mot Carina Sjölund (M),
ändringsyrkande.
3. Ställningstagande till övriga mål.

Proposition 1

Proposition 2

Proposition 3

Justerandes sign

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar
enligt det andra föreslagna målet eller enligt Carina Sjölund (M)
och Hans Carlsson (M) ändringsyrkande och finner att nämnden
beslutat enligt ändringsyrkandet.
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar
enligt det fjärde föreslagna målet eller enligt Carina Sjölund (M)
ändringsyrkande och finner att nämnden beslutat enligt det
föreslagna målet.
Slutligen frågar ordföranden om nämnden beslutar enligt de övriga
föreslagna målen och finner att så är fallet.
Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen, akten
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

Beslut

Reservation

Justerandes sign

2016-09-14

Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa nämndmål för
barn- och utbildningsnämndens verksamhet för budgetåret 2017
enligt följande:
Verksamhetsområde

Nämndmål för 2017

Övergripande mål för alla
verksamheter inom barn- och
utbildningsförvaltningen.

Andelen barn, elever och studenter
som upplever skolan som trygg ska
öka.
Jämfört med basåret 2015.

Förskola och pedagogisk omsorg
1-5 år

Andelen personal med adekvat
högskoleutbildning ska vara lägst
67%.

Grundskolan, förskoleklassen och
fritidshemmet.

Kunskapsresultaten i grundskolan ska
öka. Jämfört med basåret 2015.

Skolgemensamma verksamheter.
Central elevhälsa, musikskolan,
förebyggande arbete med
ungdomar, fritidsgårdar.

Alla elever ska få fem hälsosamtal
under sin tid i grundskolan.

VIVA.
Vuxenutbildning,
studievägledning, SFI,
integration, gymnasium – IM
språk
Måltidsverksamheten

Minst 85 % av eleverna ska
tillsammans med SYV upprätta en
individuell studieplan inom en månad
efter sin skolstart.
Minst 80% av skolmaten ska lagas
från grunden.
Minst 30% av råvarorna ska vara
ekologiska.

Mot barn- och utbildningsnämndens beslut reserverar sig Carina
Sjölund (M) och Margareta Barkselius (C) skriftligt.

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen, akten
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2016-09-14

§ 51
Budgetuppföljning per den 31 augusti 2016
(BUN 2016/38)
Förvaltningschefen Fredrik Bergh ger en budgetuppföljning per
den 31 augusti 2016.
Efter sex månader redovisar barn- och utbildningsnämnden en
helårsprognos i balans.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Uppföljning driftbudget juni 2016

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger den ekonomiska rapporten
per den 31 augusti till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2016-09-14

§ 52
Uppdragsbeskrivning för barn- och
utbildningsnämndens kontaktpolitiker (BUN
2016/112)
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i augusti 2016
togs frågan upp om det fanns behov av att revidera
uppdragsbeskrivningen för uppdraget som kontaktpolitiker inom
nämndens verksamhetsområden. Det konstaterades att
uppdragsbeskrivningen skulle ses över.
Ett förslag till beskrivning av uppdraget har arbetats fram. Av
beskrivningen framgår
- vad syftet är med kontaktpolitikeruppdraget
- vad uppdraget inte ska användas för
- frekvens, rapportering m.m.
Som kontaktpolitiker i barn- och utbildningsnämnden är du en länk
mellan politik och verksamhet. Två kontaktpolitiker till varje
verksamhet. Verksamhetsbesöken består i att delta vid skolmöten,
”öppet hus” m.m. Besöken bestäms i dialog med
rektor/förskolechef. För arvode ska utgå ska verksamhetsbesöken
förankras hos nämndens ordförande.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2016-08-17, § 43.
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-0906.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta reglerna för
uppdraget som kontaktpolitiker i barn- och utbildningsnämnden.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2016-09-14

§ 53
Tillämpningsregeler för förskolan (BUN
2016/127)
Kommunfullmäktige gav barn- och utbildningsnämnden i uppdrag
att se över kommunens tillämpningsregler för Kungsörs kommuns
förskola och skolbarnomsorg med anledning av ändringarna i
Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som
tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2015-12-07, § 190
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-0906.
• Tillämpningsregler för förskolan i Kungsörs kommun, 201609-06

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa
tillämpningsregler för förskolan i enlighet med förvaltningens
förslag.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Förskoleenheten, bitr. förskolechefer och akten
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2016-09-14

§ 54
Tillämpningsregeler för fritidshemmen (BUN
2016/128)
Kommunfullmäktige gav barn- och utbildningsnämnden i uppdrag
att se över kommunens tillämpningsregler för Kungsörs kommuns
förskola och skolbarnomsorg med anledning av ändringarna i
Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som
tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2015-12-07, § 190
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-0906.
• Tillämpningsregler för fritidshemmen i Kungsörs kommun,
2016-09-06

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa
tillämpningsregler för fritidshemmen i enlighet med förvaltningens
förslag.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Rektorerna, skoladministratörerna och akten
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2016-09-14

§ 55
Yttrande på motion – Miljöcertifierade
förskolor och skolor i Kungsörs kommun
(BUN 2016/71)
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 maj
2016, § 78, ställdes en motion, där Madelene Ericsson
och Petter Westlund föreslår att
- kommunens förskolor och skolor ska ansluta sig till Grön
flagg
- samtliga förskolor och skolor i kommunen ska miljöcertifieras.
Som ett led i beredningen önskas barn- och utbildningsnämndens/förvaltningens yttrande.
Förvaltningens förslag på fortsatt hantering:
• Konceptet med ”Grön flagg” presenteras i både det
kommungemensamma elevrådet och på skolornas enskilda
elevråd. Kungsörs kommuns miljöstrateg kan då fungera både
som föredragare och som framtida samordnare.
• Beroende på elevrådens synpunkter går frågan vidare till
förankring inom respektive skola.
• Förskolans ledningsgrupp tar upp diskussionen tillsammans
med miljöstrategen, om hur arbetet med Grön flagg kan
integreras i förkolans arbete utan att annat utvecklingsarbete
behöver hållas tillbaka.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Remiss av motion – Miljöcertifierade förskolor och skolor i
Kungsör, 2016-05-31, inkl. motion från Centerpartiet ang. grön
flagg.
• Tjänsteskrivelse 2016-09-06 - Svar på motion – Miljöcertifiera
samtliga förskolor och skolor i Kungsör.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom
förvaltningens yttrande på remiss av motion - Miljöcertifiera
samtliga förskolor och skolor i Kungsör. Yttrandet överlämnas till
kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen, akten
Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

2016-09-14

§ 56
Övriga frågor/rapporter
Följande tas upp vid dagens sammanträde:
Protokollsutdrag
- Kommunfullmäktige 2016-09-05, § 130 –
Bostadsförsörjningsprogram för Kungsörs kommun. Dnr BUN
2016/132
- Kommunfullmäktige 2016-09-05, § 123 – Svar på motion –
Parlamentarisk kommitté för miljö, folkhälsa och jämställdhet.
Dnr BUN 2016/131
- Kommunfullmäktige 2016-09-05, § 125 – Svar på motion –
Återinför arbetsutskott i kommunstyrelse, socialnämnd och
barn- och utbildningsnämnd. Dnr BUN 2016/130
- Kommunfullmäktige 2016-09-05, § 146 – Val – personliga
ersättare till barn- och utbildningsnämndens presidieberedning.
Dnr BUN 2016/130
- Kommunfullmäktige 2016-09-05, § 129 – Delårsbokslut per
den 30 april 2016. Dnr BUN 2016/60
- Kommunfullmäktige 2016-09-05, § 142 – Avsägelse och
fyllnadsval – ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Dnr
BUN 2016/85
Joel Petersson (V)
Hur sker fördelningen av nyanlända elever mellan
Västerskolan/Hagaskolan?
- Förvaltningschefen svarar att fördelningen sker i samverkan
mellan rektorerna.
Lärarlönelyftet
Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att skolhuvudmännen ska
kunna ge en löneökning till särskilt kvalificerade lärare,
förskollärare och fritidspedagoger. Syftet är att öka läraryrkets
attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan.
Kungsörs kommun har valt en lägre nivå på löneökningen så att
fler lärare får ta del av satsningen.
Beslut

Justerandes sign

Frågorna/rapporterna föranleder inga beslut vid dagens
sammanträde.
Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande
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