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Plats och tid

  
Kung Karls skola, Matsalen, onsdagen den 24 april 2019, klockan 16.00-18.35, ajournering 
18.20-18.25. 

 

Beslutande Angelica Stigenberg (S), Marie Norin Junttila (S), Anna-Karin Tornemo (V), Ewa Granudd 
(M), Margareta Barkselius (C), Sussanne Söderström (SD) § 31 och Margareta Johansson 
(S). 

Tjänstgörande  
ersättare Barbro Olausson (L), Madelene Lund (M) och Agneta Andersson (C) §§ 32-38 

 

Ersättare  Elisabeth Strengbom (S), Monica Lindgren (S), Jenny Andersson (KD) § 31, och Robert 
Redenkvist (SD) § 31 . 

Övriga  
deltagande  Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, bitr. barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall 

och nämndsekreterare Ann-Katrin Öijwall. § 31 Kostchef Felipe Rivera och kökschef Tobias 
Bergwall. 

 

Utses att justera Margareta Barkselius 
Ersättare för 
justerare  
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2019-04-26, klockan 13.00 

Underskrifter 

 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer 31-38 
 Ann-Katrin Öijwall 

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Angelica Stigenberg 
 
Justerande  
 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 Margareta Barkselius 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdes-  
datum 2019-04-24, §§ 31-38 
Datum då anslag  
sätts upp 2019- 04-26  Datum då anslag  

tas ned 2019- 05-22  

Förvaringsplats 
av protokollet Kansliet 
 
 
Underskrift 

 
 
.................................................................................... 
  Utdragsbestyrkande 
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§ 31 
Information - Måltidsenheten (BUN 2018/3) 

 Barn- och utbildningsnämnden återremitterade den 20 februari 
2019 målen för måltidsverksamheten med hänvisning att kostchef 
Felipe Rivera bjuds in till nämnden i april för att redovisar hur 
mycket en portion mat kostar inom verksamhetsområdet.   

 
 Kostchef Felipe Rivera och kökschef Tobias Bergwall informerar 

bl.a. om hur måltidsverksamheten fungerar i det nya köket. 
Centralköket på Kung Karls skola lagar mat till förskolebarn, 
elever och till äldreomsorgen, ca 1800 portioner måndag till 
fredag. En portion skolmat kostar 9.70 kr för äldreomsorgen kostar 
en måltid 24 kronor. 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden tackar för redovisningen och 

lägger den till handlingarna. 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 32 
Barn- och utbildningsnämndens mål för 
måltidsenheten 2019 (BUN 2019/22) 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 20 februari 2019 om 
återremiss gällande målen för måltidsenheten.  
 
Ärendet återremitterades med följande lydelse:  
Kostchef Felipe Rivera bjuds in till nämnden i april och redovisar 
vad en portion mat kostar. 

Förvaltningen föreslår följande mål för måltidsverksamheten: 
- Minst 85 %  av skolmaten ska lagas från grunden. 
- Minst 30 % av råvarorna ska vara ekologiska. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Mål 2018 
• Barn- och utbildningschefen Fredrik Berghs tjänsteskrivelse 

2019-02 
• Protokollsutdrag BUN 2019-02-20, § 14 – Barn- och 

utbildningsnämndens mål 2019. 
• Nämndmål för måltidsenheten 

 
Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden antar följande mål för 

måltidsenheten 2019: 
- Minst 85 % av skolmaten ska lagas från grunden. 
- Minst 30 % av råvarorna ska vara ekologiska. 

 
BUN överläggning Under barn- och utbildningsnämndens överläggning yrkar 

Alliansen genom Ewa Granudd (M) att: 
- minst 40 % av råvarorna ska vara ekologiska/närproducerade. 

 
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda yrkandena 
mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat 
enligt barn- och utbilningsnämndens förslag. 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden antar följande mål för 

måltidsenheten 2019: 
- Minst 85 % av skolmaten ska lagas från grunden. 
- Minst 30 % av råvarorna ska vara ekologiska. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande 
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Reservation Mot barn- och utbildningsnämndens beslut reserverar sig Alliansen 

genom Ewa Granudd (M), Madelene Lund (M), Margareta 
Barkselius (C) och Agneta Andersson (C) muntligt. 

 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande 
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§ 33 
Information från förvaltningen (BUN 
2019/3) 
 
Följande informationer lämnas av förvaltningschef Fredrik 
Bergh: 
a) Skolornas rektorer har tillsammans med elevråden på 

kommunens skolor inventerat behov, intressen och förslag till 
rastaktiviteter. Ett samlat förslag med önskemål har 
presenterats på det kommungemensamma elevrådet. Barn- och 
utbildningsnämndens presidium kommer att gå igenom listan 
med önskemål och se hur man kan möta elevernas önskemål. 

 
 
b) Diskussioner om samverkansavtal mellan Köpings kommun 

och Kungsörs kommun för platser på Köpings gymnasium 
pågår. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 34 
Budgetförutsättningar 2019 (BUN 2019/30) 
 
Barn- och utbildningschefen fick av barn- och utbildningsnämnden 
den 20 mars 2019 i uppdra att till nämnden i april redovisa ett 
förslag på en besparingsplan om – 1 100 000 kronor för budget 
2019.  
 
Förvaltningens föreslår följande fördelning av besparingar: 
- Måltidsverksamheten/gymnasiet -200 000 kr 
- IT-stöd   -250 000 kr 
- Skolgemensamma verksamheter -100 000 kr 
- Gemensam fortbildning  -250 000 kr 
- Förskolan   -300 000 kr 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Barn- och utbildningsförvaltningens budgetpresentation, 2019-
02-04 

• Kommunstyrelsen 2019-02-25, § 16 - Budgetramar för 2019 
med plan 2020-2021. 

• Förutsättningar och åtgärder för en budget i balans budgetåret 
2019, 2019-03-12 

• Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-20, § 20 – 
Budgetförutsättningar 2019. 

• Redovisning av förslag och konsekvenser för besparingar 
under 2019. 

 
Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar om besparingar för 2019 i 

enlighet med  förvaltningens förslag. 
 
BUN överläggning Under barn- och utbildningsnämndens överläggning förslås 

följande yrkanden: 
- bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag från 

Margareta Johansson (S) 
- återremiss från Alliansen genom Ewa Granudd (M), Madelene 

Lund (M), Margareta Barkselius (C) och Agneta Andersson 
(C). 

 
Ajournering Barn- och utbildningsnämnden ajournerar sammanträdet klockan 

18.20 till 18.25. 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Rektorerna, ekonom Annika Nilsson, akten 

Utdragsbestyrkande 
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När överläggningen återupptas frågar ordföranden om ärendet ska 
avgöras idag eller senare (dv.s återremitteras), ordföranden  finner 
att ärendet ska avgöras idag. 
 
Därefter frågar ordföranden om barn- och utbildningsnämnden 
beslutar i enlighet med barn- och utbildningsförvaltningens förslag 
och finner att så är fallet. 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar om besparingar för 2019 i 

enlighet med  förvaltningens förslag. 
 
  Sparbeting 2019 

- Måltidsverksamheten/gymnasiet -200 000 kr 
- IT-stöd   -250 000 kr 
- Skolgemensamma verksamheter -100 000 kr 
- Gemensam fortbildning  -250 000 kr 
- Förskolan   -300 000 kr 

Totalt  -1 100 000 kr 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Rektorerna, ekonom Annika Nilsson, akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 35 
Övrigt 
Ewa Granudd (M) vill se en åtgärdsplan som visar hur 
förvaltningen ska arbeta för att lyfta betygsresultaten i 
kommunens skolor. 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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