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Plats och tid

Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 – 17.45.
Ajournering 16.50-17.00.

Beslutande

Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S), Mikael Peterson (S) ordförande, Gunilla
Wolinder (L), Joel Petersson (V), Hans Carlsson (M), Carina Sjölund (M), Margareta
Barkselius (C) och Ari Jaanus (SD).

Tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Marina Ribaric (S), Tonny Fernerud (S), Elisabeth Laestander (S), Barbro Olausson (L),
Peter Åkesson (MP), Ronja Lund Wall (M), Lars Gustavsson (KD), Sivert Karlsson (C) och
Sussanne Söderström (SD).

Övriga
deltagande

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, AnnKatrin Öijwall nämndsekreterare.

Utses att justera

Ari Jaanus

Ersättare för
justerare

Monica Lindgren

Justeringens
plats och tid

Kansliet för barn- och utbildningsförvaltningen 2017-06-16

Underskrifter
Sekreterare

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

Paragrafer

29-34

Ordförande

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

.................................................................................................................................................................................................
Ari Jaanus

BEVIS
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2017-06-14

§ 29
Informationer (BUN 2017/16)
Enheten VIVA
Rektor Kristin Fernerud lämnade följande informationer:
-

Budget och statsbidrag,
ny förordning (2016:937) om statsbidrag för regional
yrkesinriktad vuxenutbildning,
antal elever på enheten och
utbildningar på enheten: svenska för invandrare,
grundläggande vuxenutbildning, gymnasial teoretisk
utbildning, gymnasial yrkesvuxutbildning och vård-och
omsorgscollege.

Från förvaltningen lämnades följande informationer:
- Aktuellt läge inom förskolorna i Kungsör
- rekrytering rektor för åk 7-9 har påbörjats och
- tillförordnad rektor för åk 7-9 har anställts.
Beslut

Justerandes sign

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

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2017-06-14

§ 30
Ansökan om att starta pedagogisk omsorg i
Kungsör (BUN 2009/92)
En skriftlig ansökan från Annika Ahlgren om tillstånd att bedriva
enskild pedagogisk omsorg med start 2017-08-01 har den 21
november 2016, inkommit till förvaltningen. I ansökan finns
beskrivning om hur och var den pedagogiska verksamheten ska
bedrivas.
Pedagogisk omsorg styrs av skollagen (främst kapitel 25).
Förskolans läroplan (reviderad 2010) är vägledande för pedagogisk
omsorg.
Enligt skollagen gäller för all pedagogisk omsorg att
-

-

lokalerna ska vara ändamålsenliga,
det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet
att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk
verksamhet kan tillgodoses,
verksamheten ska utgå från barnets bästa, och
barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek.

Beslutsunderlag

Handlingar som utgör underlag i ärendet
• Ansökan om att starta pedagogisk omsorg i Kungsör, 201706-07
• Ansökan om att starta pedagogisk omsorg, Annikas
familjehem

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bevilja Annika Ahlgren
tillstånd att bedriva pedagogisk omsorg för mellan 10 och 20 barn
i eget hem avseende både dag- och nattverksamhet.
Villkor
- det ska alltid finnas minst två vuxna i verksamheten om det är
fler än 8 barn närvarande
- att verksamheten håller den kvalitet och säkerhet som
kommunen kräver samt följer kommunens riktlinjer och
Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg
Tillståndet gäller från och med den 1 augusti 2017 och tills vidare.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till
Akten, sökande

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

2017-06-14

Mötet ajourneras 10 minuter
BUN överläggning

Under barn- och utbildningsnämndens överläggning framför
Monica Lindgren (S), ett yrkande om ändring av antalet barn; den
pedagogiska omsorgen får tillstånd att bedriva pedagogisk omsorg
för max 15 barn i eget hem avseende både dag- och
nattverksamhet.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden förvaltningens
förslag mot Monica Lindgren (S) ändringsyrkande och finner att
barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt Monica Lindgren (S)
ändringsyrkande.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bevilja Annika Ahlgren
tillstånd att bedriva pedagogisk omsorg för max 15 barn i eget
hem avseende både dag- och nattverksamhet.
Villkor
- det ska alltid finnas minst två vuxna i verksamheten om det är
fler än 8 barn närvarande
- att verksamheten håller den kvalitet och säkerhet som
kommunen kräver samt följer kommunens riktlinjer och
Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg
Tillståndet gäller från och med den 1 augusti 2017 och tills vidare.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till
Akten, sökande

Utdragsbestyrkande
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§ 31
Budgetuppföljning – maj 2017 (BUN 2017/76)
Förvaltningschefen lämnade en budgetprognos för perioden januari
- maj 2017. Prognosen visar ett positivt resultat om 1 380 000
kronor.
- Ökat stödbehov för elever inom grundskolan.
- Färre elever i gymnasiet än vad som prognostiserat under vt 17.
-

Beslut

Justerandes sign

Fler elever inom särskolan.
Kostnader för avskrivningar som inte får ekonomisk effekt under
2017.

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen och
lägger den till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 32
Remiss – Inrymningsträning i skola och
förskola (BUN 2017/88)
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 8 maj 2017, § 88,
ställdes en motion där man föreslår att kommunen ska införa
regelbunden inrymningsträning för personal och elever på
kommuns skolor och förskolor.
Som ett led i beredningen önskar kommunstyrelsen ett yttrande av
barn- och utbildningsnämnden, senast den 1 juli 2017.
Trygghet och säkerhetsarbetet inom förvaltningens
verksamhetsområde är ett ständigt pågående arbete.
Utbildningsinsatser i händelser som t.ex. brandövningar och väpnat
våld genomförs kontinuerligt. Vid den här typen av utbildningar
deltar även beredskapssamordnare och representanter för polisen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Remiss av motion – Inrymningsträning i skola och förskola,
2017-05-10
• Svar på motion – Inrymningsträning i skola och förskola,
2017-06-05

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens
förslag till svar på motionen.
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige avslår motionen då det redan finns en
medvetenhet och agerande i barn- och utbildningsförvaltningen i
frågan.

Reservation

Justerandes sign

Carina Sjölund (M), reserverar sig mot beslutet.
En skriftlig reservation lämnas.

Protokollsutdrag till

Akten, kommunstyrelsen
Utdragsbestyrkande
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§ 33
Förteckning över delegationsbeslut och
meddelanden (BUN 2017/18)
Delegationsprotokoll
Beslut om ställföreträdare som rektor vid Västerskolan, enligt
Skollagen 2 kap. § 9. Delegationsprotokoll § 6
Meddelanden
Västra Mälardalens KommunalFörbund, Räddningstjänsten, säger
upp avtal om inbrottslarm vid Ulvesundsskolan och Centralskolan.
Avtalet upphör 2017-06-30. Dnr BUN 2017/95
Protokollsutdrag från:

Beslut

Justerandes sign

-

Kommunfullmäktige 2017-04-10, § 65 – Bokslut och
årsredovisning 201 för Kungsörs kommun. Dnr 2016/60

-

Kommunstyrelsen 2017-05-22, § 105 –
Tillämpningsanvisningar till Reglemente för intern kontroll.
Dnr BUN 2017/94

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisade
delegationsbeslut och meddelanden.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 34
Övriga frågor/rapporter
Följande tas upp vid dagens sammanträde:
a) Mikael Peterson (S), lämnade information från ett möte med
barn- och ungdomsberedningen för Region Västmanland.
Region Västmanlands uppdrag är att samverka i frågor om
barn och unga.
b) Hans Carlsson (M), lämnade informationer från besök på:
Fritidsgården i Valskog, förskolan Frida och Björskogsskolan.
c) Mikael Peterson (S), lämnade information från ett möte
(Epatraktorträff) där polisen och ungdomar som kör Epatraktor
möttes för en allmän dialog om säkerhet i trafiken och om
olika situationer som kan få tråkiga följder.
Ordförande Mikael Peterson (S), avslutade mötet med att
önskad alla en skön sommar.
Frågorna/rapporterna föranleder inga beslut vid dagens
sammanträde.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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