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Plats och tid

Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15 februari 2017, klockan 16.00 – 17.50,
ajournering 16.40 - 16.45.

Beslutande

Margareta Johansson (S), Mikael Peterson (S) ordförande, Gunilla Wolinder (L), Hans
Carlsson (M), Carina Sjölund (M) och Margareta Barkselius (C)

Tjänstgörande
ersättare

Marina Ribaric (S), Peter Åkesson (MP) och Sussanne Söderström (SD)

Ersättare

Tonny Fernerud (S), Elisabeth Laestander (S), Barbro Olausson (L), Ronja Lund Wall (M)
och Sivert Karlsson (C)

Övriga
deltagande

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Ann-Katrin Öijwall nämndsekreterare och Frans
Flodin ersättare nämndsekreterare.

Utses att justera

Margareta Johansson

Ersättare för
justerare

Gunilla Wolinder

Justeringens
plats och tid

Kansliet för barn- och utbildningsförvaltningen 2017-02-17.

Underskrifter
Sekreterare

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

Paragrafer

10-14

Ordförande

....................................................................................
Mikael Peterson
Justerande
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Margareta Johansson

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-02-15, §§ 10-14

Datum för
anslags
uppsättande

2017-02-17
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Underskrift

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

Datum för anslags
nedtagande
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2017-02-15

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2017-02-15

§ 10
Beslut om närvarorätt vid sammanträde
Frans Flodin, nämndsekreterare för socialnämnden, har bett att få
närvara vid dagens sammanträde som ett led i sin roll som ersättare
för ordinarie nämndsekreterare för barn- och utbildningsnämnden.
Beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Frans Flodin får
närvara vid barn- och utbildningsnämndens sammanträden den 15
februari 2017.

Protokollsutdrag till
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§ 11
Förvaltningsinformation
Förvaltningschef Fredrik Bergh gick igenom vad som är på gång
i förvaltningen. Nya skolan - ny organisation.
Skolorna kommer inför läsåret 2017/2018 organiseras som
lågstadium, mellanstadium och högstadium.
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och
lägger den med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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§ 12
Internkontrollplan 2017 för barn- och
utbildningsförvaltningen (BUN 2017/4)
Intern kontroll innebär åtgärder som bidrar till att utveckla och
säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och
därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.
Planen har av förvaltningen och nämndens presidium arbetats fram
genom att en riskanalys där kontrollmoment definierats och
värderats utifrån
- hur stor sannolikhet det är att något skulle inträffa och
- i så fall hur stor konsekvens detta skulle få.
Detta resulterar i ett riskvärde. Kontrollområden med riskvärde på
12 poäng tas med i årets interkontrollplan.
Kontrollområden som föreslås för 2017 är:
- registerutdrag från belastningsregister vid anställning inom
förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och
grundsärskolan
- delegering
- styrdokument beslutade av BUN
- arbetsmiljö
- elevers frånvaro i grundskolan och
- rätt nivå på interkommunala ersättningar till externa enheter.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-0208 med bilaga

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att internkontrollen 2017
ska genomföras enligt barn- och utbildningsförvaltningens
föreslag.
Antagen plan för barn- och utbildningsnämnden överlämnas för
kännedom till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, kommunstyrelsen
Utdragsbestyrkande
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§ 13
Yttrande på motion – Miljöcertifierade
förskolor och skolor i Kungsörs kommun
(BUN 2016/71)
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 maj
2016, § 78, ställdes en motion, där Madelene Ericsson
och Petter Westlund föreslår att
- kommunens förskolor och skolor ska ansluta sig till Grön
flagg
- samtliga förskolor och skolor i kommunen ska miljöcertifieras.
Som ett led i beredningen önskas barn- och utbildningsnämndens/förvaltningens yttrande.
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 14
september 2016, beslutade nämnden att ställa sig bakom
förvaltningens yttrande på remissen.
Förvaltningens förslag på fortsatt hantering:
• Konceptet med ”Grön flagg” presenteras i både det
kommungemensamma elevrådet och på skolornas enskilda
elevråd. Kungsörs kommuns miljöstrateg kan då fungera både
som föredragare och som framtida samordnare.
• Beroende på elevrådens synpunkter går frågan vidare till
förankring inom respektive skola.
• Förskolans ledningsgrupp tar upp diskussionen tillsammans
med miljöstrategen, om hur arbetet med Grön flagg kan
integreras i förkolans arbete utan att annat utvecklingsarbete
behöver hållas tillbaka.
Kommunstyrelsen fann dock yttrandet otillräckligt varpå ett
förtydligande önskas.
Förvaltningens förtydligande:
I den motion som är lämnad till fullmäktigte föreslås att samtliga
förskolor och skolor i Kungsör ska miljöcertifieras. Läroplanerna
för både förskola och grundskola betonar vikten av ett
miljöperspektiv ska ingå i undervisningen. Men ett beslut om att
alla förskolor och skolor ska miljöcertifieras utan att tillföra
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen inkl tjänsteskrivelsen, akten
Utdragsbestyrkande
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resurser i form av extra samordnare kan riskera att motverka sitt
syfte.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Remiss av motion – Miljöcertifierade förskolor och skolor i
Kungsör, 2016-05-31, inkl. motion från Centerpartiet ang. grön
flagg.
• Tjänsteskrivelse 2016-09-06 - Svar på motion – Miljöcertifiera
samtliga förskolor och skolor i Kungsör.
• Tjänsteskrivelse 2017-02-08 - Svar på motion – Miljöcertifiera
samtliga förskolor och skolor i Kungsör

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen avslås med
hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse.

BUN överläggning

Under nämndens överläggning yrkar Mikael Peterson (S), på
ändring innebärande att motionen ska förklaras besvarad med
hänvisning till förvaltningens förslag på fortsatt hantering och
förtydligande.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen ska förklaras
besvarad med hänvisning till förvaltningens förslag på fortsatt
hantering och förtydligande.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen inkl tjänsteskrivelsen, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 14
Årsbokslut 2016 för barn- och
utbildningsförvaltningen (BUN 2016/60)
Anvisningar till årsredovisning för Kungsörs kommun och dess
förvaltningar för 2016 har upprättats. Barn- och
utbildningsförvaltningen har utifrån angiven anvisning upprättat
årsbokslut för 2016.
I bokslutet lämnas en verksamhetsbeskrivning för det gångna året
samt:
- händelser under året
- framtidsperspektiv
- måluppfyllelse, resultat och analys
- trivsel och trygghet, delaktighet, inflytande, närvaro
- personal (sjukfrånvaro, frisknärvaro, resultat från
medarbetarundersökning)
- kvalitet, miljö, jämställdhet
- ekonomi (resultat per verksamhet med jämförelse mot budget och
föregående år) och
- sammanfattning och kort analys.
Förvaltningschefen redovisar bokslut 2016 i sin helhet.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kungsörs kommuns anvisningar inför 2016 års bokslut och
årsredovisning, 2016-12-05.
• Årsbokslut, barn- och utbildningsförvaltningen.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner årsredovisning 2016 för
barn- och utbildningsförvaltningen.
Godkänd årsredovisning överlämnas till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, kommunstyrelsen
Utdragsbestyrkande
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