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Plats och tid

Verksamhetsbesök på Kinnekulle förskola, klockan 16.00. Sammanträdet fortsatte sedan i
Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 22 april 2015, mötet avslutades klockan 18.45

Beslutande

Monica Lindgren (S), Therese Pihl (S), Mikael Peterson (S), Gunilla Wolinder (FP), Joel
Petersson (V), Hans Carlsson (M), Carina Sjölund (M), Margareta Barkselius (C), Ari Jaanus
(SD)

Tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Margareta Johansson (S)§ 15-17, Barbro Olausson (FP), Peter Åkesson (MP), Ronja Wall
Lund (M), Lars Gustavsson (KD)§ 15-17, Sussanne Söderström (SD)

Övriga
deltagande

Sekreterare Ann-Katrin Öijwall, Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, Bitr. barn- och
utbildningschef Lars-Erik Lindvall

Utses att justera

Hans Carlsson

Ersättare för
justerare

Carina Sjölund

Justeringens
plats och tid

Sekretariatet barn- och utbildningsförvaltningen 2015-04-27, klockan 16.00

Underskrifter
Sekreterare

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

Paragrafer 15-19

Ordförande

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

.................................................................................................................................................................................................
Hans Carlsson
Carina Sjölund

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-04-22, § 15-19

Datum för
anslags
uppsättande

2015-04-27

Förvaringsplats
av protokollet

Sekretariatet för barn- och utbildningsförvaltningen

Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

....................................................................................
Utdragsbestyrkande

2015-05-18

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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2015-04-22

§ 15
Information
Dagens sammanträde började med ett verksamhetsbesök på
Kinnekulle förskola.
Pågående granskning av Skolinspektionen
Förvaltningschefen informerade om pågående granskning som
genomförs av Skolinspektionen. Under granskningen träffar
Skolinspektionen politiker, tjänstemän och personalgrupper inom
barn- och utbildningsförvaltningen.
Bedömningen Skolinspektionen hade på Kung Karls skola var
positivt, det fanns inga synpunkter att anmärka mot. Flera beslut
väntas.
Förvaltningen ska före den 1 maj lämna en redovisning till
Arbetsmiljöverket om vilka åtgärder som vidtagits tillföljd av de
brister och krav som framkom på inspektionen den 16 september
2014 gällande arbetsmiljön på Kung Karls skola.
Budget 2016
Förvaltningschefen informerade om viktiga faktorer som bör tas
med i budgetarbetet för 2016.
Kommande målarbete för 2016
Förvaltningschefen informerade om målstrukturen för Kungsörs
kommun. Utifrån kommunens vision och de tre
kommungemensamma målen fattar barn- och utbildningsnämnden
beslut om inriktningsmål för verksamheterna. När
inriktningsmålen är satta tar tjänstemännen beslut om effektmålen
för respektive inriktningsmål. De gemensamma målen formar
sedan verksamheten.
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisade
informationer och lägger dessa till handlingarna.

Justerandes sign
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§ 16
Digital skolutveckling i Kungsör (BUN
2015/52)
Barn och elever ska sedan den nya skolreformen Lgr 11 lära sig att
kommunicera, kunskapssöka, skapa och lära med hjälp av modern
tekniken i alla ämnen. Den digitala kompetensen går som en röd
tråd genom hela utbildningsområdets alla styrdokument, från
förskolans läroplan till vuxenutbildningen.
Alla elever ska erbjudas en skolmiljö där lärprocesser stöds av
många olika verktyg för att på bästa sätt möta elevernas
förutsättningar och tillgodose deras behov.
Kungsörs skolor har idag viss tillgång till datorer, iPads och andra
former av pedagogiska lärverktyg som t ex interaktiva skrivtavlor.
Lärandet sker inte bara inom klassrummets väggar, och vi kan se
exempel på elever som redan i åk 2 kan beskriva och dokumentera
sitt lärande via bloggar på internet. På skolorna har man också
upptäckt fördelarna med att använda sig av filmskapande när det
gäller att få elever att skriva både längre texter och texter med
högre kvalitet. De småskaliga erfarenheter som skolorna ändå har
av informations- och kommunikationsteknik (IKT) och lärande,
visar att elevernas och lärarnas motivation ökar när IKT används
utifrån tydliga mål och syften, och att digitala lärverktyg ger goda
förutsättningar för att förändra lärmiljön mot en mer kreativ,
stimulerande och likvärdig lärmiljö.
Barn- och utbildningsförvaltningen vill därför gå vidare med
skolornas utveckling när det gäller IKT och lärande genom en
större satsning med målet att utveckla en mer framgångsrik
lärmiljö.
Förslaget innebär att de äldre eleverna utrustas med en dator per
elev. För de yngre eleverna föreslår vi att lärplattor, t.ex. iPads,
används.
Årskurs 6-9 - en dator per elev.
Årskurs 5 - en dator per elev.
Årskurs 4 - en lärplatta per elev.
Årskurs 1-3 - en lärplatta per varannan elev.
Förskoleklass - en lärplatta per var sjätte elev.
Förskola - en lärplatta per var åttonde barn.
Justerandes sign
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Utbildning kommer att ske för all pedagogisk personal samt
skolledning.
Den tekniska utrustningen levereras och hyrs som vanligt av ITenheten vid Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKFB) med
en avskrivningstid på fyra år. Den ökade kostnaden jämfört med
nuläget beräknas till 1,2 Mkr.
Utbildningssatsningen under de första två åren uppskattas till
150 000 kr per år.
Det innebär att ramhöjningen som behövs är 1,35 Mkr för de två
första åren och därefter 1,2 Mkr.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tjänsteskrivelse 2015-04-14 – Digital skolutveckling i
Kungsör

Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar att föreslå
kommunstyrelsen att barn- och utbildningsnämnden får en tillfällig
ramökning för 2015 med 700 000 kr och från 2016 en ramökning
med 1,35 Mkr.

Justerandes sign
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§ 17
Investeringsäskande våren 2015 (BUN
2015/46)
Barn- och utbildningsförvaltningen söker investeringsmedel.
Medlen ska bland annat säkra upp arbetsmiljön både inomhus- och
utomhus på kommunens förskolor och skolor.
Tre av förvaltningens äskanden har gått direkt till
kommunstyrelsen för beslut. Det gäller buffé till Hagaskolan,
inventarier till Kung Karls skola och utemiljön på skolgårdarna.
Förvaltningens alla äskanden finns sammanställda i en
tjänsteskrivelse. Dock är den totala kostnaden i underlaget
felberäknad. Den beräknade kostnaden för förvaltningens
äskanden våren 2015, inklusive äskandena som gått till
kommunstyrelsen ska vara 1 825 000 kr.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Idéblanketter från enheterna
• Sammanställning över investeringsäskanden våren 2015
• Tjänsteskrivelse 2015-03-10 – Investeringsäskande våren 2015

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att till kommunstyrelsen
äska om 1 825 000 kr för våren 2015.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Kommunstyrelsen
Utdragsbestyrkande

Blad

5

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-04-22

§ 18
Anmälningsärenden
Delegationsbeslut
-

Beslut om skolskjuts av särskilda skäl. BUN 2015/53
Avslutat ärende -Anmälan om kränkande behandling,
Hagaskolan. 20150218/4:3
Anmälan om kränkande behandling, Kung Karls skola.
20150422/1
Anmälan om kränkande behandling, Västerskolan.
20150422/2-3
Genomförd tillsyn av privat pedagogisk verksamhet. BUN
2015/54

Protokoll
- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige – Reglemente för
internkontroll 2015. BUN 2015/18
- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige – Riktlinjer för
uppvaktning. BUN 2015/20
Meddelanden
Skolverket har beviljat statsbidrag för:
- Handledare i läs- och skrivutveckling läsåret 2015/2016. BUN
2015/15
- Maxtaxa inom förskola, fritidshemmet. BUN 2015/2
- Lärarlyftet 11 vt 15. BUN 2015/51
- Lov- och sommarskola vt 15. BUN 2015/1
- Läxhjälp 2015. BUN 2015/23
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningarna av
anmälningsärendena och lägger dessa till handlingarna.

Justerandes sign
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§ 19
Övriga frågor
1) Carina Sjölund (M) lämnar en skrivelse med önskemål om att
förvaltningen ska utreda hantering av kränkningar, incidenter,
inställda lektioner mm. och redovisa för nämnden. BUN
2015/61
Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen
tillsammans med presidiet utreder ärendet och sedan redovisar
detta för nämnden.
2) Therese Phil (S) ställer fråga till bitr. förvaltningschef LarsErik Lindvall om Fritidsgårdens verksamhet.
Therese önskar en konkret redogörelse för Fritidsgårdens
verksamhet samt om det förebyggande arbetet.

Beslut

Justerandes sign

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Lars-Erik Lindvall ska
vid ett senare nämndsammanträde presentera och redogöra för
Fritidsgårdens verksamhet samt om det förebyggande arbetet.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande

Blad

7

