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Plats och tid

Centralköket Kaplansgatan, Hellqvistsalen, kommunhuset, klockan 16.00, onsdagen den 23
september 2015.

Beslutande

Monica Lindgren (S) § 36, Mikael Peterson (S), Joel Pettersson (V), Hans Carlsson (M),
Carina Sjölund (M), Ari Jaanus (SD)

Tjänstgörande
ersättare

Margareta Johansson (S), Peter Åkesson (MP), Ronja Wall Lund (M) § 37-40, Anneli
Karlsson (C),

Ersättare

Ronja Wall Lund (M) § 36, Sussanne Söderström (SD)

Övriga
deltagande

Sekreterare Ann-Katrin Öijwall, Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, Bitr. barn- och
utbildningschef Lars-Erik Lindvall, Kökschef Felipe Rivera § 36, Lärare Sofia Mörlin § 37

Utses att justera

Ari Jaanus

Ersättare för
justerare

Joel Pettersson

Justeringens
plats och tid

Sekretariatet barn- och utbildningsförvaltningen 2015-09-28, klockan 08.00
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§ 36
Revidering av måltidspolicyn, pedagogisk
lunch (BUN 2015/105)
Barn- och utbildningsnämnden antog 2013-09-18 mål och
riktlinjer för måltidsverksamheten i Kungsörs kommun.
Måltidspolicyn ligger till grund för hur vi inom Kungsörs kommun
hanterar måltidsverksamheten inom förskola och skola.
Förvaltningen har lagt fram ett förslag till kompletterande text till
gällande måltidspolicy.
Syftet med den kompletterande texten är att tydliggöra och skapa
ett gemensamt synsätt på mat och måltider inom förvaltningens
verksamheter.
Förslag till kompletterande text
Rektor eller biträdande förskolechef beslutar om antalet personer
som ska äta pedagogisk lunch. Resursfördelningen till respektive
enhet utgår från riktlinjerna nedan. Om behovet är större så
bekostas det av respektive enhet.
Riktlinjer för bemanning vid pedagogisk måltid
Förskola: 1 vuxen per 3-6 barn
Förskoleklass: 1 vuxen per 10-15 barn.
År 1-5: 1 vuxen per 15-25 barn (per grupp/klass)
År 6-9: 1 vuxen per 15-30 barn (per grupp/klass)
Fritidshem (vid lov): 1 vuxen per 10-25 barn (per grupp)
Riktlinjer för specialkost
Specialkost till barn och elever kan tillhandahållas av framför allt
medicinska skäl. Utbudet av koster grundar sig på skollagens krav
på näringsriktiga måltider samt resurser inom
måltidsverksamheten.
Även personal kan erbjudas specialkost (vid pedagogisk måltid).
Specialkost erbjuds av samma skäl som för barn och elever, efter
godkännande av köksansvarig. Den typ av specialkost som
serveras vid pedagogiska måltider är densamma som serveras till
barn och elever.
Tillbehör på ordinarie matsedel samt råkost/salladsbord är
komplement även till specialkosten.
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

Akten, Kökschef Felipe Rivera, Kock Tove Alm, Rektor
Björskogsskolan, Rektor Västerskolan, Rektor Hagaskolan, Rektor
Kung Karls skola, Förskolechef Gun Åslund
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Villkoret för att få specialkost är att barnet/eleven äter samma
specialkost i hemmet av medicinska skäl.
Vårdnadshavare intygar att barnet/eleven behöver specialkost av
medicinska skäl genom att skriva under ansökningsblanketten.
Ansökan, ändrade behov och information
Ansökan om specialkost görs via blankett som finns i
blankettrutan. Blanketten finns även på skolans webbbaserade
lärplattform, InfoMentor samt kan hämtas hos skolsköterskan
eller förskolans kök.
Specialkost av medicinska skäl tillhandahålls efter att intyg och
underskriven ansökan från vårdnadshavare lämnats köksansvarig
och godkänts. Ansökan förnyas vid behov. Det är viktigt att
barn/elever med allergi eller överkänslighet har fått en korrekt
diagnos så att rätt livsmedel undviks. Medicinska skäl kan vara
t.ex. glutenintolerans, laktosintolerans eller allergier mot vissa
livsmedel (komjölksprotein, ägg, fisk, soja etc).
Specialkost av icke medicinska skäl tillhandahålls efter att
underskriven ansökan av vårdnadshavare lämnats till köksansvarig
och godkänts. Vi erbjuder laktovegetarisk kost där
ägg/fisk/kyckling kan ingå. Vi erbjuder också kost som utesluter
griskött, blod/inälvsmat. Vi har inte möjlighet att erbjuda
vegankost, halalkost, koshermat eller koster som enbart utgår från t
ex ekologiskt odlad mat eller andra dieter/koster.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Mat och måltider i förskola och skola, antogs av barn- och
utbildningsnämnden 2013-09-18
• Förslag till kompletterande text till barn- och
utbildningsnämndens måltidspolicy

Förslag till beslut

Barn och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till
revidering av barn- och utbildningsnämndens måltidspolicy.

BUN överläggning

Under barn- och utbildningsnämndens överläggning yrkar
Margareta Johansson (S), bifall till barn- och utbildningsnämndens
förslag.

Beslut

Barn och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till
revidering av barn- och utbildningsnämndens måltidspolicy men
med möjlighet till eventuella språkliga justeringar.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

Akten, Kökschef Felipe Rivera, Kock Tove Alm, Rektor
Björskogsskolan, Rektor Västerskolan, Rektor Hagaskolan, Rektor
Kung Karls skola, Förskolechef Gun Åslund
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§ 37
Information
Språkutvecklande arbetssätt, lärare Sofia Mörlin.
Sofia informerar om hur man på enheten VIVA jobbar med
språkutvecklande arbetssätt.
Språket är vårt främsta redskap för lärande i alla ämnen, och
språket har en betydelsefull roll i skapandet av den egna
identiteten.
Lägesrapport om nya skolan.
Förvaltningschef Fredrik Bergh informerar om att den 25
september är sista dagen för intressenter att lämna in anbud om
bygget av nya skolan.
Budgetprognos 2015 och förutsättningar inför budget 2016
Tertial 1 2015 (januari-april) – Gymnasiet kommer att sluta med
ett underskott. Det beror bland annat på ökade programkostnader,
fler elever och fler elever som är i behov av särskilt stöd. Barnoch utbildningsnämnden har fått uppdrag att planera åtgärder för
att komma i balans. Hur besparingsförslaget kommer fördelas på
enheterna är idag svårt att säga mycket beror på hur det blir med
den statliga satsningen ”Lågstadiesatsningen”. .
Förvaltningschefen informerar om budgetläget för år 2016 och om
dess förutsättningar och konsekvenser. Interkommunal ersättning
(IKE) för gymnasiet kommer enligt prognosen att öka med ca 5.5
Mkr.
Lågstadiesatsningen
Med regeringens lågstadiesatsning är tanken att det ska bli möjligt
för både kommunala och fristående huvudmän att finansiera mer
lärartid till varje elev och höja utbildningskvaliteten genom ett
riktat statligt bidrag. Bidraget kan bland annat gå till
personalförstärkning med lärare, förskollärare eller speciallärare,
personalförstärkning med annan personal så att era lärare i större
utsträckning kan bedriva undervisning, andra insatser för att
minska klass- eller gruppstorleken eller andra insatser för att utöka
den tid som lärarna kan ägna sig åt eleverna. Ansökan är inlämnad.
Rektor till Västerskolan
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Det är Anna-Lena Bresell som utsetts till ny rektor för
Västerskolan. Hon tillträder tjänsten i oktober.
En till en
En dator/Ipad per elev,
Eleverna i åk 1 har fått datorer/Ipads och planen är att alla elever
från åk 1 till åk 9 ska ha en egen dator/Ipad våren 2016. Att alla
elever ska ha en egen dator/Ipad är ett sätt att stödja utvecklingen
av elevernas lärmiljö med syfte att öka måluppfyllelsen för alla
elever som går i kommunens skolor.
Deltagande i försöksverksamhet med utökad SvA (svenska som
andra språk)
Bidraget är en nationell satsning och till för huvudmän, som har
nyanlända elever i årskurs 1-9, och som deltar i
försöksverksamheten. Syftet är att nyanlända elever ska få mer tid
till undervisning i svenska eller svenska som andraspråk.
Undervisningen ska stärka elevernas kunskaper i svenska språket.
Kung Karls skola har ansökt om att delta i verksamheten.
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationerna och
lägger dem till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 38
Ändring i attestlistan (BUN 2015/19)
Enligt kommunens tillämpningsföreskrifter för attestreglementet
ska varje nämnd besluta om attestanter och ersättare för dessa.
Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat ett reviderat förslag
på beslutsattestanter jämte ersättare för Västerskolan.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-0914 med bilagd lista över föreslagna beslutsattestanter och
ersättare för 2015.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer det reviderade förslaget
på beslutsattestanter jämte ersättare för Västerskolan.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, ekonomikontoret
Utdragsbestyrkande
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§39
Anmälningsärenden
Meddelanden
Efter samråd med presidiet har förvaltningschefen lämnat ett
yttrande på motion om internkontroll angående kränkande
behandling till kommunstyrelsen. BUN 2015/84
Information från Arbetsmiljöverket om avslutat ärende på Kung
Karls skola gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet. BUN
2014/81
Skadegörelse på Björskogsskolan – Skadegörelse genom eld på
skolans ytterdörr och i en papperskorg av plast.BUN 2015/111
Inkomna synpunkter via formulärdata från ”Lämna din synpunkt”
på Kungsörs kommuns webbplats. BUN 2015/112:1-2
Beslut från BEO i ärende om kränkande behandling. BUN
2015/67:11-12
Protokoll
- Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-09-17, § 115 –
Delårsbokslut per den 30 april 2015
Delegationsbeslut
-

Anmälan om kränkande behandling. BUN 20150923/1-12
Avslutat ärende på Kung Karls skola. BUN 20131023/2:1,
20131023/4:1, 20150318/4:1, 20150923/1:1, 20150923/9
Avslutade ärenden på Björskogsskolan. BUN 20150520/2:1,
20150923/6:1
Avslutade ärenden på Västerskolan. BUN 20150923/10:1

Barn- och utbildningsnämnden tackar för meddelandena och
lägger dem till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 40
Övrigt
Carina Sjölund (M), ställer fråga om inkommen handling. KS
2015/208
- Förvaltningschef Fredrik Bergh informerar om ärendets
handläggning.
Joel Pettersson (V), ställer fråga om skoskjutsar.
Väntetider och att barn fått åka runt i hela KAK innan de har
kommit hem, varför?
-

Biträdande förvaltningschef Lars-Erik Lindvall svarar att
vissa turer som tidigare trafikerats av mindre bussbolag har
tagits över av VL. Viss problematik vid omställningen har
förekommit, men dessa ska vara åtgärdade. Om föräldrar är
missnöjda eller har frågor är det bra om de kontaktar Lars-Erik
eller skolskjutssamordnare för KAK Bo Karlsson, Köpings
kommun, så lösningar på eventuella kvarstående problem kan
lösas.

Margareta Johansson (S), frågar varför ny skolskjutsupphandling?
- Lars-Erik svarar att det var tid att teckna nya avtal då tidigare
avtal löpt ut. När man tillsammans med Arboga och Köping
tecknat gemensamt avtal för skolskjutsar med VL fanns
samordningsvinster att hämta. Både ekonomiska och
kommunövergripande (KAK). I den nya upphandlingen har
Kungsör kommun fått extra turer till det nya bostadsområdet
vid Skillingeudd.

Jäv

Information angående tidningsartikel i Bärgslagsbladet
Med anledning av tidningsartikeln informerar förvaltningschefen
om ärendet. BUN 2015/62
Carina Sjölund (M), meddelar jäv och lämnar lokalen.
Barn- och utbildningsnämnden tackar för meddelandena och
lägger dem till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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