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Plats och tid

Hellqvistsalen, kommunhuset, klockan 16.00, onsdagen den 17 juni 2015, mötet avslutades
klockan 18.30.

Beslutande

Therese Pihl (S), Mikael Peterson (S) § 29-35, Gunilla Wolinder (FP), Joel Pettersson (V),
Hans Carlsson (M), Carina Sjölund (M), Margareta Barkselius (C)

Tjänstgörande
ersättare

Margareta Johansson (S), Tonny Fernerud (S) § 26-28, Sussanne Söderström (SD)

Ersättare

Tonny Fernerud (S) §29-35, Barbro Olausson (FP), Peter Åkesson (MP), Ronja Wall Lund
(M)

Övriga
deltagande

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

Utses att justera

Carina Sjölund

Ersättare för
justerare

Margareta Barkselius
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-06-17

§ 26
Information
Höjning av inackorderingstillägg höstterminen 2015.
Inackorderingstillägg från hemkommunen utgår till elever som
omfattas av gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå. Tillägget kan beviljas till och med vårterminen det
år eleven fyller 20 år.
Inackorderingstillägget regleras av prisbasbeloppet enligt
socialförsäkringsbalken (2010:110). För år 2015 beräknats
prisbasbeloppet till 44 500 kronor.
Allmänt
Enligt 15 kap 32 § skollagen skall hemkommunen lämna
ekonomiskt stöd till elever i gymnasieskolan som behöver
inackordering till följd av skolgången. Syftet med
inackorderingstillägget är att minska merkostnaden för familjer där
ungdomar måste inackordera sig på utbildningsorten. Det är ett
kommunalt bidrag som ersätter en del av kostnader för boende,
fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet
(folkbokföringsadressen).
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och
lägger den till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, Rektor Kristin Fernerud
Utdragsbestyrkande
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§ 27
Mål för 2016 (BUN 2015/76)
Utifrån den styrmodell som Kungsörs kommun arbetar med ska
politikerna i nämnderna styra genom att formulera inriktningsmål
kring vad som ska uppnås. Förvaltningarna ska konkretisera
nämndernas beslutade inriktningsmål genom att ta fram tidsatta och
mätbara effektmål. Effektmålen skapas i dialog med respektive
nämnd.

Under våren 2015 har barn- och utbildningsnämnden diskuterat
och arbetat fram en struktur och förslag till nämndens
inriktningsmål för 2016.
Presidiet för barn- och utbildningsnämnden har sammanställt
förslagen i samråd med förvaltningen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Sammanställning av nämndens förslag till inriktningsmål.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa
de föreslagna inriktningsmålen för 2016.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

3

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-06-17

4

§ 28
Åtgärder i samband med ekonomiskt
underskott (BUN 2015/77)
Den ekonomiska sammanställningen av årsprognosen i samband
med uppföljingen av första tertialen visade på ett befarat
underskott på 2,6 Mkr för barn- och utbildningsförvaltningen.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 25 maj 2015, § 104, har
barn- och utbildningsnämnden fått i uppdrag att till nästa
kommunstyrelse rapportera hur man avser att hantera
överskridandet i form av en åtgärdsplan.
Förslag på minskad ekonomisk ram per enhet inom barn- och
utbildningsförvaltningen:
Ansvarsområde
Förvaltningsledning
Måltidsverksamhet
Kung Karls skola
Skolgemensamma verksamheter
Västerskolan
Hagaskolan
Björskogs skola
Förskoleenhet
KomVux o vägledning
Kungsörs gymnasium

Minskning av ekonomisk ram
115 000
145 000
490 000
170 000
325 000
300 000
150 000
880 000
100 000
0

Summa:

2675000

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2015-05-25, § 104
• Tjänsteskrivelse 2015-06-03: Plan för åtgärd för att hantera
befarat ekonomiskt underskott budgetåret 2015.
• Tjänsteskrivelse 2015-06-03: Plan för åtgärd för att hantera
befarat ekonomiskt underskott budgetåret 2015

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar minska den ekonomiska
ramen för respektive ansvarsområde enligt förslag ovan. En
redovisning av förväntat resultat och uppdatera årsprognos ska
redovisas vid nämndens sammanträde i september.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Kommunstyrelsen
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

Blad

2015-06-17

§ 29
Yttrande på motion om att anställa fler
musiklärare i musikskolan (BUN 2015/56)
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 mars 2015, § 26,
ställdes en motion med förslag om att kommunen ska se över
möjligheten att anställa ytterligare två musiklärare till musikskolan.
Som ett led i beredningen önskas barn- och utbildningsnämndens
yttrande över motionens förslag.
Musikskolan är ett viktigt komplement i kommunen för de barn
som inte vill eller kan idrotta.
Intresset för musikskolan är stort och det är kö för att få börja spela
vissa instrument.
I nuvarande lokal, som delas med fritidsgården, går det bara att få
till ytterligare en lokal för musikskoleundervisning, inte två som
motionären önskar. Om beslut fattas om att utöka musikskolan
med två musiklärartjänster till måste medel tillföras barn- och
utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Jenny Andersson
• Remiss från kommunstyrelsens förvaltning, 2015-04-09
• Yttrande på motion om att anställa fler musiklärare i
musikskolan

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom
förvaltningens yttrande på motion och lämna yttrandet till
kommunstyrelsen för vidare beredning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Kommunstyrelsen
Utdragsbestyrkande
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§ 30
Barnomsorg på obekväm arbetstid (BUN
2015/55)
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 mars 2015, § 25,
ställdes en motion med förslag om att kommunen ska införa
barnomsorg på obekväm arbetstid.
Kommunstyrelsen har den 9 april 2015
beslutat remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för
yttrande.
I skollagen 25 kap. 5§ finns bestämmelsen att kommunen ska
sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller
fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till
föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt.
Det finns dock inget tvingande krav vilket framgår av 8 kap. 3§
och 14 kap. 8§ i skollagen.
Under våren 2015 har det till Kungsörs kommun inkommit fyra
förfrågningar om barnomsorg på obekväm arbetstid.
Kostnaden för barnomsorg på obekväm arbetstid uppskattas, enligt
utredningar gjorda av andra kommuner, till det dubbla jämfört med
barnomsorg på dagtid.
Om nämnd eller fullmäktige beslutar att barnomsorg på obekväm
arbetstid ska införas i Kungsörs kommun behövs en utökad
ekonomisk ram för nämndens verksamhetsområde.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Carina Sjölund
• Remiss av motion om att införa barnomsorg på obekväm
arbetstid
• Svar på remiss om att införa barnomsorg på obekväm arbetstid

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom
förvaltningens svar på remiss av motion om att införa barnomsorg
på obekväm arbetstid och lämna svaret till kommunstyrelsen för
vidare beredning.

BUN överläggning

Under barn- och utbildningsnämndens överläggning framför

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Kommunstyrelsen
Utdragsbestyrkande
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Margareta Johansson (S), ett tilläggsyrkande till barn- och
utbildningsnämndens förslag:
- att förvaltningen uppdras att utreda vilket behov som föreligger
och lämna rapport till barn- och utbildningsnämnden på
nämndsammanträdet i oktober.
Mikael Peterson (S), yrkar bifall till Margareta Johanssons
tilläggsyrkande.
Proposition

Beslut

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden barn- och
utbildningsnämndens förslag mot Margareta Johanssons
tilläggsyrkande till barn- och utbildningsnämndens förslag och
finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt Margareta
Johanssons tilläggsyrkande till barn- och utbildningsnämndens
förslag:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom
förvaltningens svar på remiss av motion om att införa barnomsorg
på obekväm arbetstid och lämna svaret till kommunstyrelsen för
vidare beredning.
Förvaltningen uppdras att utreda vilket behov som föreligger och
lämna rapport till barn- och utbildningsnämnden på
sammanträdet i oktober.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Kommunstyrelsen
Utdragsbestyrkande
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§ 31
Svar på revisionsrapport – Granskning av
kommunens modell för målstyrning
(BUN 2015/63)
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer gjort granskning
av kommunens modell för målstyrning. De konstatera att:
-

kommunstyrelsen och nämnderna har inriktningsmål för 2014
som utgår från fullmäktiges övergripande mål

-

inriktningsmålen är nedbrutna till effektmål

-

utveckling behövs av målformuleringarna då alla mål inte är
mätbara

-

det finns en tydlig mall och rutiner för uppföljning av målen,
som följs

-

det inte alltid finns en tidplan angiven i de aktivitetsplaner man
tagit del av

-

det vid intervjuer framförts att det finns mål i verksamheten
som inte utgår från fullmäktiges övergripande mål men att
dessa inte står i strid med fullmäktiges mål.

Till detta kommer de förtroendevalda revisoreras missiv där de
önskar svar på följande:
-

Hur kommer kommunen att fortsätta arbeta med målstyrningsarbetet och hur ska mål sättas för den politiska verksamheten
så att förvaltningarna har en tydlig styrning?

-

Hur ska återrapportering av uppnådda resultat och effekter ske?

-

När kan tidsplan och uppföljningsdatum vara införda i aktiviteterna i aktivitetsplanerna?

-

Hur och när tas en kommunikationsplan fram som också inbegriper tydlig information till kommunens invånare?

-

Hur ska kommunen arbeta med ledarskap och resultat i målstyrningsarbetet?

Barn- och utbildningsnämnden följer den kommunövergripande
modellen för målstyrning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, Revisorerna (inkl. tjänsteskrivelse),
kommunstyrelsen
Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisorernas missiv till kommunstyrelsen 2015-04-21 jämte
revisionsrapport daterad 2015-03-20
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar 2015-05-29
• Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till svar

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom
kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar och överlämnar
kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse som svar på
revisionsrapporten ” Granskning av kommunens modell för
målstyrning”.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, Revisorerna (inkl. tjänsteskrivelse),
kommunstyrelsen
Utdragsbestyrkande
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§ 32
Anmälningsärenden
Protokoll
- Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2015-05-25 Budgetuppföljning per den 30 april 2015. BUN 2015/77
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-06-08 –
Beställning till Kungsörs Kommun Teknik AB av nya Kung
Karls skola
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-06-08 – Begäran
om utökad ram från barn-och utbildningsnämnden- Digital
skolutveckling i Kungsör
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-06-08 –
Fyllnadsval – ersättare i barn- och utbildningsnämnden
Delegationsbeslut
-

Anmälan om kränkande behandling. BUN 20150617/1-7
Avslutat ärende på Kung Karls skola. BUN 20150617/8
Avslutade ärenden på Björskogsskolan. BUN 20150617/9-12

Meddelanden
- Tillsyn enligt tobakslagen, Västra Mälardalens
myndighetsförbund. BUN 2015/79
- Inspektionsuppföljning, Arbetsmiljöverket - Kung Karls skola.
BUN 2014/113
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningarna av
anmälningsärendena och lägger dessa till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande
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§ 33
Attestlista (BUN 2015/19)
Enligt 5 § i kommunens tillämpningsföreskrifter gällande attestreglementet ska varje nämnd årligen och vid förändringar besluta
om attestanter och ersättare för dessa.
Rektor för vuxenutbildningen Karin Westin, har valt att gå i
pension det gör att en ändring av attestant för Vuxenutbildningen
måste göras. Ny rektor på enheten är Kristin Fernerud som föreslås
bli attestant för Vuxenutbildningen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-0210 med bilagd lista över föreslagna beslutsattestanter och
ersättare för 2015.
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2015-02-18, §
8

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner rektor Kristin Fernerud
som ny attestant för Vuxenutbildningen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, ekonomikontoret
Utdragsbestyrkande
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§ 34
Rapporter (BUN 2015/12)
IT- kopplingar i Valskog
Hans Carlsson (M) lämnar rapport om att fiber är på gång att
läggas i Valskog, kan det vara någonting för skolans ITutveckling?
Förvaltingen uppdras att undersöka frågan.
Margareta Johansson (S), ställer fråga om användande av
mobiltelefoner på lektionerna.
Förvaltningschef svarar att det är upp till läraren att bedöma
användande av mobiltelefoner på lektionerna.
Therese Pihl (S), informerar om att personal från Fritidsgården har
varit på skolorna och informerat eleverna om användande av
sociala medier. Detta med anledning av att mobbning och
kränkningar ökar på de sociala medierna.
Åldersgräns på Fritidsgårdarna
Mikael Peterson (S), Therese Pihl (S) och Gunilla Wolinder (FP)
ställer fråga om åldersgräns på Fritidsgårdarna.
Bitr. förvaltningschef svarar att nämnden tidigare fattat beslut om
att det inte ska vara någon åldergräns på kommunens Fritidsgårdar.
Hans Calrsson (M) lämnar rapport från förskolansdag. Torget i
Kungsör fylldes med engagerad personal och nyfikna barn. Det
bjöds på många roliga aktiviteter som alla fick prova på.
Hans har även besökt Björskogsskolan den 28 maj då skolan hade
”vårkväll”.
Hans Carlsson (M) och Ronja Lund Wall (M) har besökt förskolan
Frida i Valskog. Det är många barn i verksamheten så de börjar bli
trångbodda på förskolan.
Mikael Peterson (S) lämnar rapport om ”nya skolan”. En
kravspecifikation för nya skolan är lämnad till Kungsörs
KommunTeknik AB.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Therese Pihl (S) föreslår nämnden att enheten VIVA bjuds in till
nämnden för att presentera och informerar om hur man arbetar
med integrationsfrågor/ärenden i kommunen.
Beslut

Justerandes sign

Barn- och utbildningsnämnden tackar för rapporterna och lägger
dessa till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

13

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-06-17

§ 35
Hälsningsord
Ordföranden Mikael Peterson (S) tackar ledamöter, ersättare och
tjänstemän för arbetet under första halvåret och önskar trevlig
sommar.
Nämndens ledamöter önskar ordföranden detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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