SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
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Plats och tid

Västerskolan och sedan Hellqvistsalen i kommunhuset, onsdagen den 9 december 2015,
klockan 16.00-18:25.

Beslutande

Monica Lindgren (S), Therese Phil (S), Mikael Peterson (S), Joel Petersson (V), Hans
Carlsson (M), Carina Sjölund (M), Margareta Barkselius (C) och Ari Jaanus (SD).

Tjänstgörande
ersättare

Barbro Olausson (FP)

Ersättare

Margareta Johansson (S), Tonny Fernerud (S), Annelie Carlsson (C) och Sussanne
Söderström (SD)

Övriga
deltagande

Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, rektor Anna-Lena Bresell § 58 a och kanslichef
Eva Kristina Andersson

Utses att justera

Therese Pihl

Ersättare för
justerare

Joel Pettersson

Justeringens
plats och tid

Sekretariatet barn- och utbildningsförvaltningen 2015-12-14, klockan 08.00

Underskrifter
Sekreterare

....................................................................................
Eva Kristina Andersson

Paragrafer

58-64

Ordförande

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

.................................................................................................................................................................................................
Therese Pihl

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-12-09, §§ 58-64

Datum för
anslags
uppsättande

2015-12-14

Förvaringsplats
av protokollet

Sekretariatet för barn- och utbildningsförvaltningen

Underskrift

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

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

2016-01-05

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-12-09

§ 58
Ändring av dagordning
Ordföranden föreslår att ett extra ärende läggs till dagordningen –
”Budget för barn- och utbildningsnämnden 2016”
Beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden lägger till det extra ärendet till
dagordningen.

Protokollsutdrag till
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-12-09

§ 59
Information
Följande informationer lämnas vid dagens sammanträde:
a) Presentation av Västerskolan – Rektor Anna-Lena Bresell
presenterar skolan och dess verksamhet. Informationen sker på
Västerskolan. Därefter fortsätter mötet i Hellqvistsalen,
kommunhuset.
b) Nya skolan – Barn- och utbildningschefen Fredrik Bergh ger
en lägesbeskrivning. Träffar har varit tillsammans med fastighetschefen och de olika konsulterna. Synpunkter har hämtats in
från skolorna och eleverna. Planskisser visas.
c) Introduktionsprogrammet IM 2016 – Vid förra mötet fick
-

barn- och utbildningschefen i uppdrag att förbereda för att
det ska vara möjligt att starta introduktionsprogrammet
med inriktning språkintroduktion i Kungsör från årsskiftet

-

ordföranden mandat att besluta om att verkställa starten
efter samråd med övriga i presidiet och barn- och utbildningschefen.

Ordföranden har beslutat att introduktionsprogrammet med
inriktning språkintroduktion ska starta i Kungsör från årsskiftet.
Barn- och utbildningschefen informerar om att
- elever och Arboga kommun informerats
- annons finns ute för anställning av personal
- lokaler ordnas
- 23 elever beräknas gå programmet från årsskiftet och
beredskap finns för en utökning för fler elever.
Dnr BUN 2015/145

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och
lägger den med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-12-09

§ 60
Köksorganisationen i Kungsörs kommun
(BUN 2015/147)
I kommunfullmäktiges beslut 2015-06-08, § 89 gällande beställning till Kungsörs KommunTeknik AB av nya Kung Karls skola
ingår det att köket i den nya skolan även ska producera mat till
socialförvaltningen. Bakgrunden till beslutet är att båda nuvarande
köken i de bägge förvaltningarna har stora renoveringsbehov och
att en gemensam produktion bedöms ha flera avgöranade fördelar.
Samverkan mellan köken sker redan idag bland annat genom att
kökschefen för barn- och utbildningsförvaltningen även ansvarar
för köket på Misteln som tillhör socialförvaltningens verksamhetsområde.
För att underlätta administrationen och ytterligare öka möjligheten
till flexibilitet förslås att en organisationsförändring genomförs
redan nu genom att det organisatoriska ansvaret för Mistelns kök
överförs från socialförvaltningen till barn- och utbildningsförvaltningen från och med 2016-01-01.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2015-06-08, § 89 –
Beställning till Kungsörs KommunTeknik AB av nya Kung
Karls skola
• Barn- och utbildningsförvaltningens och socialförvaltningens
tjänsteskrivelse 2015-11-25

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
att besluta enligt följande:
Mistelns kök överförs från socialnämndens ansvarsområde till
barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde från och med den
1 mars 2016.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, kommunstyrelsen, socialnämnden
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-12-09
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§ 61
Budget för barn- och utbildningsnämnden
2016 (BUN 2015/100)
De ekonomiska förutsättningarna för barn- och utbildningsnämnden och de behov som verksamheten har inför budgetåret 2016 har
redovisats för budgetberedning och barn- och utbildningsnämnden
under hösten 2015. Den enskilt största anledningen till att den av
kommunfullmäktige beslutade ramen inte täcker de behov som
finns är de ökade kostnaderna för gymnasiets interkommunala
ersättningar.
Inför budgetåret 2016 har barn- och utbildningsnämnden tilldelats
189 800 000 kronor.
Barn- och utbildningschefen föreslår följande fördelning inom
barn- och utbildningsnämnden:
Förvaltningsledning BUF
Måltidsverksamhet
Kung Karls skola
Skolgemensam verksamhet
Västerskolan
Hagaskola
Björskog skola
Förskoleenhet
KomVux och vägledning
Kungsörs gymnasium
SUMMA

12 170 000
6 930 000
29 545 000
14 065 000
16 250 000
15 250 000
8 100 000
44 850 000
5 140 000
37 500 000
189 800 000

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse 2015-12-07

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden fördelar den tilldelade budgetramen 2016 enligt barn- och utbildningschefens förslag.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-12-09

§ 62
Anmälningsärenden (BUN2015/12)
Skolverket har beslutat att Kungsörs kommun ska återbetala
36 246 kronor för statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna
2015. BUN 2015/25
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2015-11-23, §§ 213-216,
Förnyelse av utemiljön på förskolorna Täcklunda, Björkliden,
Kinnekulle och Malmberga. BUN 2015/74
Remiss av motioner:
-

Skapa ett enhetligt kommunalt skolsamverkansavtal mellan
föräldrar/elev och skolan. Remissen besvaras senast den 1
februari 2016 av barn- och utbildningsförvaltningen/-nämnden.
BUN 2015/151

-

Upprätta en handlingsplan för att förbättra unga flickors
psykiska hälsa. Remissen besvaras senast den 1 februari 2016
gemensamt av barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen/-nämnden. BUN 2015/149

-

Lyft fram trafikundervisningen i skolan/samhället. Remissen
besvaras senast den 1 februari 2016 av barn- och utbildningsförvaltningen/-nämnden. BUN 2015/150

Anmälan om utredning om kränkande behandling föreligger
20151209/1-12. Avslutat ärende 20151009/1:1, 20150923/8:1,
20151209/6:1, 20151209/9:1, 20151118/12:1, 20151118/16:1
Beslut

Justerandes sign

Barn- och utbildningsnämnden lägger anmälningsärendena till
handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-12-09

§ 63
Rapporter
Följande rapporter lämnas:
a) Hans Carlsson (M) lämnar en rapport från Björskogsskolan
- uteklassrummet används flitigt
- det är en positiv stämning på skolan
- elever och personal trivs
- en trevligt höstträff har anordnas med bl.a. sång och
tipspromenad
b) Annelie Carlsson (C) rapporterar att hon hört att de varit rörigt
på Kung Karls matsal. Behövs mer personal som äter med
barnen. Enligt måltidspolicyn är det rektor som avgör hur
många vuxna per klass som behövs.
c) Therese Pihl (S) lyfter fram integrationsarbetet på Kinnekulle
förskola som ett gott exempel. De har samarbetat med SFI med
språkpraktikanter, något som fallit väl ut.
Krafttag behövs kring integrationen. Bra exempel finns att ta
lärdom av. En motion om integrationsstrategi har lämnats in.
Noteras att kultur- och fritidspolitiska programmet också
uppmärksammar integration.
Beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporterna till handlingarna.
Barn- och utbildningschefen får i uppdrag att ta med sig frågan
om måltidspolicyn till ledningsgruppen och rapportera vid nämndens möte i februari 2016.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-12-09

§ 64
Hälsningsord
Ordföranden Mikael Peterson (S) konstaterar att detta var årets
sista nämndsmöte och önskar ledamöter och ersättare en god jul
och ett gott nytt år. Han ber också att få framfört en hälsning och
tack till all personal.
Övriga önskar även ordföranden en god jul och ett gott nytt år.
Efter detta hälsas nämnden välkomna till kommunhusets kafeteria
där kaffe, julmust och en julsmörgås väntar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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