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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 18 Tillägg till dagordningen 
Diarienummer BUN 2022/3 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner tillägg av ärende Budget 2023. 

Sammanfattning 
Till dagens sammanträde tillkommer följande ärenden: 
- Presentation av medarbetare 
- Budget 2023 
- Extra nämnd  
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§ 19 Presentation medarbetare 
Diarienummer BUN 2022/3 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Rektor för Kung Karls skola Camilla Eriksson kommer att avsluta sin tjänst 
på skolan. Camilla kommer att gå vidare inom barn- och 
utbildningsförvaltningen som kvalitetsutvecklare. 
Biträdande rektor Jennifer Sembrant tillträder tjänsten som rektor för Kung 
Karls skola 4-9.  
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§ 20 Presentation av elevhälsan. Uppdrag och 
funktion. 
Diarienummer BUN 2022/36 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Skolsköterska Victoria Hermansson, legitimerad specialistsjuksköterska 
med inriktning distriktssköterska och Skolkurator Marina Landelöv 
kandidatexamen inom beteendevetenskap med huvudinriktning psykologi är 
inbjudna till sammanträdet för att presentera elevhälsan och dess uppdrag. 
Skolsköterskas uppdrag: Tillföra medicinsk kompetens som ett stöd i det 
pedagogiska arbetet. 
Skolkurators uppdrag: Tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det 
pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans 
arbete. 
Kommunens 5 skolor delar på elevhälsan som är bemannas av 2 
skolsköterskor, á 100%, 2 skolkuratorer, á 100%, 1 skolpsykolog 75% och 1 
skolläkare 3 tim/mån. 
Elevhälsoteam 
Elevhälsoteam (EHT) har möten 4 timmar per vecka. 
Den samlade elevhälsan representeras av rektor, speciallärare, SYV, 
elevsamordnare, skolsköterska samt skolkurator. 
 
Elevhälsoteamets arbetsprocess med elever som är i behov av extra 
stöttning: 
Identifiera/planera 
• Elever i behov av stöd lyfts på EHT och åtgärder planeras i samråd med 
alla professioner 
Åtgärda 
• Insatser genomförs av olika professioner 
Utvärdera 
• Insatser utvärderas  
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§ 21 Information från förvaltningen 
Diarienummer BUN 2022/3 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Aktuella händelser från respektive enhet inom barn- och 
utbildningsförvaltningen presenteras.  
På Västerskolan jobbar man bland annat med ett läsprojekt. Som en del i 
projektet har skolan haft besök av författaren Camilla Brinck som skrivit 
böckerna om Musse & Helium. Författarens budskap är att skapa 
motivation, att alla är bra på något och att tillsammans är vi starka! Precis 
som Musse & Helium i hennes böcker. 
Björskogsskolan 
Under maj och juni månad har skolan tre utelivsdagar inplanerade, en 
orienteringsdag, den årliga äventyrsdagen och en idrottsdag på Björnliden. I 
slutet av maj kommer Björskogsskolan att hålla sitt första fysiska 
föräldramöte, sedan pandemins början. 
Fritidshemmens dag 
Den 10 maj är det fritidshemmets dag. Dagen firas med olika aktiviteter och 
förhoppningen är att kunna bjuda in både föräldrar, syskon och politiker. 
På enheten VIVA har eleverna på SFI och vuxenutbildningen anordnat ett 
loppis till förmån för barnen som tvingas fly från kriget i Ukraina.  
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§ 22 Grundläggande granskning 2021 
Diarienummer BUN 2022/49 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Kommunens revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, 
nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda 
lekmannarevisorer/ revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens 
företag. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. 
Granskningen beskrivs i revisorernas ”Revisionsberättelse för år 2021” och i 
bilagan ”Revisorernas redogörelse”. 
Förvaltningschef Fredrik Bergh går igenom rapporten och den enkät som 
besvarats av ordinarie ledamöter i barn- och utbildningsnämnden gällande 
nämndens arbete med: 
- Mål och uppfyllelse 
- Ekonomistyrning 
- Uppföljning av interkontroll 
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§ 23 Granskning av upphandling och inköp 
Diarienummer BUN 2022/50 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Kungsörs kommuns revisorer har genomfört en granskning av kommunens 
upphandlingar och inköp. 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunens 
upphandlingar och inköp sker i enlighet med EU-direktiv, svensk 
lagstiftning och interna styrdokument samt hur kommunen förebygger 
mutor och jäv i samband med upphandlingar. 
Revisorernas sammanfattande bedömningen utifrån granskningen är att 
kommunens upphandlingar och inköp till största del sker i enlighet med EU-
direktiv, svensk lagstiftning och interna styrdokument Men att det saknas ett 
strukturerat arbetssätt för att förebygga mutor och jäv i samband med 
upphandlingar.  
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§ 24 Information från revisor  
Diarienummer BUN 2022/51 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningschefen att 
sammanställa underlag för svar till revisionen avseende 

• åtgärder har satts in för att höja måluppfyllelsen 
• åtgärder som genomförts för att få en budget i balans 
• fakta angående BUN’s beslut 2021-03-24 och 2021-09-29 rörande 

ekonomi 

Sammanfattning 
Revisor Håkan Sundström har till Barn- och utbildningsnämnden och 
Kommunfullmäktiges presidium lämnat information om han som 
förtroendevald revisor har för avsikt att i revisionsberättelsen rikta 
anmärkning mot barn- och utbildningsnämnden. 
”Jag vill här informera barn- och utbildningsnämnden samt 
kommunfullmäktiges presidium att jag, Håkan Sundström, förtroendevald 
revisor i Kungsörs kommun har för avsikt att i revisionsberättelsen rikta 
anmärkning mot barn- och utbildnings bristande styrning för bristande 
måluppfyllelse i verksamheten och för bristande ekonomisk styrning då 
nämnden fattat beslut om att inte vidta ytterligare åtgärder för att uppnå en 
budget i enlighet med fullmäktiges beslut.” 
Innan barn- och utbildningsnämndens möte överlämnar Centerpartiet en 
skrivelse med ett bemötande på den kritik som riktats mot Centerpartiet som 
i deras mening ges på felaktiga grunder. Skrivelsen kommer att utgöra 
underlag i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Information från revisor Håkan Sundström 
Skrivelse från Centerpartiet  
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§ 25 Granskning av styrning och ledning av 
informationssäkerhetsarbete 
Diarienummer BUN 2022/48 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Kungsörs kommuns revisorer har genomfört en granskning av kommunens 
informationsarbete. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 
Syftet med granskningen är att bedöma hur mogen kommunen är inom 
viktiga områden för att säkerställa ett tillräckligt 
informationssäkerhetsarbete. 
Revisorernas samlade bedömning är att kommunen inte är tillräckligt mogen 
i sitt informationssäkerhetsarbete, revisionen saknar ett flertal av de 
aktiviteter som rekommenderas av MSB för att arbetet ska vara systematiskt 
och riskbaserat.  
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§ 26 Remiss av Biblioteksplan 2022-2024 
Diarienummer BUN 2022/52 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta svaret till remiss av 
biblioteksplanens som sitt och översända det till kommunstyrelsen med 
tillägget att det är önskvärt att planen får en mer visionär framställan och 
faktafel på sidan 9 ändras. Antal förskolor ändras till 8 och antalet barn 
ändras till 478. 

Sammanfattning 
Enligt Bibliotekslagen ska alla kommuner ha en biblioteksplan. 
Kommunstyrelsen önskar socialnämndens och barn- och 
utbildningsnämndens yttrande gällande föreslagen biblioteksplan som ska 
gälla för 2022-2024. 
Att alla skolor ska ha ett bemannat skolbibliotek är ett önskvärt läge. Det 
finns också ett lagförslag som innebär att skolorna ska ha bemannade 
skolbibliotek. Enligt den information som för tillfället finns pågår det också 
en nationell diskussion om hur det ska finansernas. 
I det nuvarande regelverket finns det inte något krav på bemanning i 
skolbiblioteken. 
För att biblioteksplanen ska överensstämma med både nuläge och ambition i 
Kungsörs kommun föreslås att barn- och utbildningsnämndens ekonomiska 
ram utökas så att det är möjligt att anställa skolbibliotekarier eller att 
formuleringarna i biblioteksplanen ändras så att det framgår att skollagens 
krav kan tillgodoses genom samarbete mellan skolorna och 
folkbiblioteket.     
Under mötet lyfter Angelica Stigenberg (S) att på sidan 9 finns faktafel som 
bör rättas till antal barn och antal förskolor samt att planen saknar en vision. 

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2022-04-19 Remiss av Biblioteksplan 2022-2024 
Remiss av Biblioteksplan 2022-2024 
KS 2022-03-28 § 56 Biblioteksplan 2022-2024 (2) 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 27 Komplettering interkontrollplan 2022 
Diarienummer BUN 2021/125 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta internkontrollplanen för 
2022 enligt det kompletterade och reviderade förslaget. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 2022-02-23 om 
internkontrollplan för 2022. Ett tillägg till presidieberednings förslag var att 
utöka med ett kontrollområde om bedömning och betygssättning. 
Beslutet blev: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta internkontrollplanen för 
2022 enligt förslaget samt med tillägg om ytterligare en kontrollpunkt 
"Bedömning och betygsättning sker på ett likvärdigt sätt". 
För att strukturen på det tillagda kontrollområdet ska överensstämma med 
övriga kontrollområden behöver det kompletteras med beskrivning av:  

• Hur kontrollen ska ske. Kontrollera om aktuell betygssättning 
överensstämmer resultat från nationella prov (på gruppnivå) 

• Vem som har kontrollansvaret. Rektor 
• Tid för uppföljning. Vid årsbokslut 
• Vem som kontrollen ska rapporteras till. Förvaltningschef 

I den risk- och väsentlighetsanalys som legat till grund för barn- och 
utbildningsnämndens tidigare beslut har Måltidsenhetens hantering av 
specialkost och enhetens egenkontrollprogram bedömts vara viktiga 
kontrollområden. I kommunstyrelsens beslut från 2022-02-28 om 
internkontrollplan ingår nu även Måltidsenheten. De kontrollområden som 
berör Måltidsenheten behöver av den anledningen inte längre ingå i Barn- 
och utbildningsnämndens internkontroll plan. 

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2022-04-11 Internkontroll 2022 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-31 
Risk och väsentlighetsanalys 2022 
Bilaga 2 - internkontrollplan för 2022 
BUN 2022-02-23 § 12 Internkontrollplan 2022 
KS 2022-03-28 § 68 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - Nämndernas 
internkontrollplaner 2022 
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Kommunstyrelsen  
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§ 28 Titulatur Skolchef 
Diarienummer BUN 2022/35 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Barn- och 
utbildningsförvaltningens chef, Fredrik Bergh, till skolchef för Barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Sammanfattning 
Benämningen ”Skolchef” används ibland som en titel för den person som är 
anställd som förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen, det är 
också så som det ofta uppfattas. 
Enligt skollagen så är skolchefen en person vars uppgift är att ha funktionen 
att hjälpa huvudmannen se till att verksamheten följer de föreskrifter som 
gäller för utbildningen. 
Det kan mycket väl vara någon annan än förvaltningschefen som har den 
funktionen. I kommunal verksamhet är det dock vanligast att 
förvaltningschefen också är utsedd som skolchef i skollagens mening. 
Skolchefens uppgift är att hjälpa huvudmannen se till att verksamheten 
följer de föreskrifter som gäller för utbildningen. Huvudmannen är 
kommunen om det är en kommunal verksamhet och styrelsen om det är en 
fristående verksamhet. I uppdraget att se till att alla föreskrifter för 
utbildningen följs ingår även det systematiska kvalitetsarbetet. 
Med föreskrifter menas alla bestämmelser i lagar, förordningar och 
myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. Sådana föreskrifter 
finns i första hand i skollagen och anslutande författningar, men även i till 
exempel arbetsmiljölagen (1977:1160) och diskrimineringslagen 
(2008:567). 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar att utse barn- och utbildningsförvaltningens chef till ”Skolchef” 
även i skollagens mening. 

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2022-04-08 Skolchef ens funktion och ansvar 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 29 Ekonomisk rapport 
Diarienummer BUN 2022/8 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen samt att 
hos kommunstyrelsen och kommunfullmäktige äska om ett budgettillskott 
för 2022 med 5,1 Mkr på grund av de ökade interkommunala ersättningarna 
för Särskola.  

Sammanfattning 
Den enskilt största orsaken till att den ekonomiska prognosen för 2022 nu 
visar på ett underskott beror på en ökad kostnad för särskolans 
interkommunala ersättningar. Det underskottet förväntas bli drygt 3,9 Mkr. 
Samtidigt förväntas också kostnaderna för transporter i samband med 
Särskolan öka med närmare 1,2 Mkr.  
De övriga budgetavvikelserna är förknippade med: 

• Fler barn i annan pedagogisk verksamhet   -200 kkr 
• Grundskolan, interkommunala ersättningar för enskilda elever   - 1 

Mkr 
• Tillfälligt färre elever inom gymnasieskolan   500 kkr 
• Vuxenutbildningen. Minskad organisation och tillfälliga statliga 

bidrag   1 Mkr 
• Gemensamma verksamheter, vakanta tjänster   500 kkr 

Prognosen för 2022 visar på ett totalt underskott av -4,3 Mkr. 
I samband med beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige om 
budgetramar för Kungsörs kommun avsattes det medel inom 
kommunstyrelsen för oförutsedda händelser. Till exempel ökade kostnader 
för externa interkommunala ersättningar. Mot den bakgrunden föreslås 
därför barn- och utbildningsnämnden att hos kommunstyrelsen äska om en 
tilläggsbudget för 2022 för de ökade kostnaderna för Särskola.  

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2022-04-07 Ekonomisk rapport för 2022 lämnad på 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
KS 2022-03-28 § 50 Ekonomisk uppföljning 2022 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 16 (26) 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-04-27 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 30 Budget 2023-2025 - behov, förutsättningar, 
investeringar 
Diarienummer BUN 2022/41 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för redovisningen.  

Sammanfattning 
Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh redovisar bland annat följande om 
"Budget 2023- 2025 behov, förutsättningar och investeringar"  
Nuläget 

• Genomförda sparåtgärder gör att det svårt att fullt ut uppfylla 
skollagens kvar och önskade mål 

• Det finns större behov än av vad beslutade resurser räcker till 
• Ökande kostnad för särskolans interkommunala ersättningar 
• Minskad organisation inom vuxenutbildningen och tillfälligt ökade 

bidrag under 2022 
• Ökning av sjukskrivningar bland personal  

Nuläget - Behov 
2022 
Demografiska effekter 
Fler elever i åk 7-9, personalbehov 
Fler elever i åk 7-9, studiemateriel och digitala hjälpmedel 
Förändrat elevantal i gymnasiet 
Förändringar som delvis beror på demografiska effekter samt på övriga 
förändringar 
Särskolan, interkommunala ersättningar 
Särskolan, transporter 
Annan pedagogisk verksamhet, fler barn 
Externa placeringar inom grundskolan 
Åk 4-9. Ökat antal elever med särskilda behov. 
(elevhandledare/speciallärare) 
Åk 7-9. Ökat antal elever med särskilda behov. (Särskild 
undervisningsgrupp för elever inom autismspektrumtillstånd) 
Åk F-3. Enskild elev med stora fysiska och andra behov. (Assistent) 
Åk F-3. Ökat antal elever inom förskoleklass. (Förskollärare) 
Åk F-3. Ökat antal barn inom fritidshem. (personal) 
Vuxenutbildningen. Minskad organisation och tillfälliga statliga bidrag. 
(Dock utan uppdatering pga kriget i Ukraina) 
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Nuläget - Behov 
Genomförda sparåtgärder gör att det svårt att fullt ut uppfylla skollagens 
kvar och önskade mål, behov som ej tillgodoses 
Åk F-3. Lärare i svenska som andra språk, SvA 
Åk F-3. Specialpedagog 
Förskolan. Fler barn i behov av stöd och hög belastning på personal 
Behov 2023 
Fler elever i åk 7-9 innebär att en utökning av digitala hjälpmedel behövs 
Fler elever innebär att det behövs fler lärare 
Ökat antal elever med stora behov, internt och externt 
Genomförda sparåtgärder gör det svårt att fullt ut uppfylla skollagens kvar 
och önskade mål 
Det finns större behov än vad beslutade resurser räcker till 
Ökande kostnad för särskolans interkommunala ersättningar 
Minskad organisation inom vuxenutbildningen 
Ökning av sjukskrivningar bland personal 
Demografiska effekter 
Fler elever i åk 7-9, personalbehov 
Fler elever i åk 7-9, studiemateriel och digitala hjälpmedel 
Förändrat elevantal i gymnasiet 
 
Förändringar som delvis beror på demografiska effekter samt på övriga 
förändringar 
Särskolan, interkommunala ersättningar 
Särskolan, transporter 
Annan pedagogisk verksamhet, fler barn 
Åk 4-9. Ökat antal elever med särskilda behov. 
(elevhandledare/speciallärare) 
Åk 7-9. Ökat antal elever med särskilda behov. (Särskild 
undervisningsgrupp för elever inom autismspektrumtillstånd) 
Åk F-3. Enskild elev med stora fysiska och andra behov. (Assistent) 
Åk F-3. Ökat antal elever inom förskoleklass. (Förskollärare) 
Åk F-3. Ökat antal barn inom fritidshem. (personal) 
Vuxenutbildningen. Minskad organisation och tillfälliga statliga bidrag. 
(Dock utan uppdatering pga kriget i Ukraina) 
Genomförda sparåtgärder gör att det svårt att fullt ut uppfylla skollagens 
kvar och önskade mål, behov som ej tillgodoses 
Åk F-3. Lärare i svenska som andra språk, SvA. 
Åk F-3. Specialpedagog 
Förskolan. Fler barn i behov av stöd och hög belastning på personal 
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Behov 2024 – Demografisk förändring jämfört med 2021 
Behov 2024 
Ökat antal barn i förskola. Behov av fler platser i östra delen av Kungsör 
Ökat antal elever på gymnasiet 
Ökat antal elever med stora behov, internt och externt 
Genomförda sparåtgärder gör det svårt att fullt ut uppfylla skollagens kvar 
och önskade mål 
Det finns större behov än vad beslutade resurser räcker till 
Ökande kostnad för särskolans interkommunala ersättningar 
Ökning av sjukskrivningar bland personal 
Behov 2025 
Ökat antal barn i förskola. Behov av fler platser i östra delen av Kungsör 
Stor ökning av de interkommunala kostnaderna för gymnasiet 
Ökat antal elever med stora behov, internt och externt 
Genomförda sparåtgärder gör det svårt att fullt ut uppfylla skollagens kvar 
och önskade mål 
Det finns större behov än vad beslutade resurser räcker till 
Ökande kostnad för särskolans interkommunala ersättningar 
Ökning av sjukskrivningar bland personal 
Investeringsplan 2023-2026 
IKT- infrastruktur, skolor 
IKT- infrastruktur, förskolor 
Yttre förråd, förskolor 
Skolgårdsutrustning, skolor 
Skolgårdsutrustning, förskolor 
Förråd skolgårdar 
Tak utesov förskolor 
Multiplaner skolor (Väster) 
Förskola, Malmberga 
Utökad matsal på Hagaskolan. 50 Kvm 
Utökning lokaler för Kung Karl 
Investeringar i inventarier 
Klassrumsinventarier 
Uteklassrum förskolor 
Inventarier, förskolor 
Ny förskola Kinnekulle 
Inventarier, grundskolor 
Ny förskola, Malmberga 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 31 Rapport från verksamhetsbesök som 
kontaktpolitiker 
Diarienummer BUN 2022/7 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för rapporterna 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 23 februari 2022 om 
kontaktpolitiker gentemot förvaltningens verksamhetsområden detta för att 
ge nämndledamöterna möjlighet att kunna få en fördjupad bild av 
verksamheten samt att de också har kunnat fungera som en extra 
kommunikationskanal mellan verksamheten och nämnden. 
Margareta Barkselius (C) lämnar rapport från besök på Västerskolan. 
Eileen Larsson (C) och Angelica Stigenberg (S) lämnar rapport från besök 
på Kung Karls skola.  
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§ 32 Nämndinitiativ  - Kommunövergripande 
handlingsplan för arbetet med särskilt begåvade 
elever 
Diarienummer BUN 2022/44 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå nämndinitiativet. 

Reservationer 
Margareta Barkselius (C) reserverar sig muntligt mot beslutet. 

Sammanfattning 
Centerpartiet har genom Margareta Barkselius och Eileen Larsson lämnat in 
ett nämndinitiativ till barn- och utbildningsnämnden.  
Vid nämndens sammanträde onsdagen den 23/2 2022 presenterade rektorer 
och personal från Västerskolan och Hagaskolan sitt arbete med att ge alla 
elever ledning och stimulans i sin kunskapsutveckling. I presentationen 
lades speciellt fokus på de elever som är högpresterande eller särskilt 
begåvade. 
I nämndinitiativet föreslås att:  
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att samtliga skolformer 
implementerar handlingsplanen för särskilt begåvade elever med omedelbar 
verkan. 
Det som rektorer och personal presenterade den 23/2 var ett pågående 
utvecklingsarbete med syfte att öka förståelse och utveckla arbetssätt. Det 
finns inte någon färdig handlingsplan som enkelt kan implementeras 
generellt. 
Precis om förslagsställarna menar är det viktigt att det sker ett bra 
överlämnande vid stadieövergångar mellan olika skolenheter och att varje 
elev får den stimulans som den behöver. Det är också ett av de 
utvecklingsområden som skolorna inom barn- och utbildningsförvaltningen 
gemensamt arbetar med. Information och dialog om det arbetet sker bland 
annat vid: 

• Nämndsmöten när de olika enheterna presenteras sina verksamheter 
• Delårs- och årsbokslut 
• Dialogmöten mellan nämndens presidier och respektive enhets 

skolledning 
• Verksamhetsbesök av kontaktpolitiker 
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Mot den bakgrunden förslås att barn- och utbildningsnämnden avslår 
nämndinitiativet.    

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2022-04-20 Nämndinitiativ - Kommunövergripande 
handlingsplan för arbetet med särskilt begåvade elever 
Nämndinitiativ - Kommunövergripande handlingsplan för arbetet med 
särskilt begåvade elever 

Skickas till 
Centerpartiet, Margareta Barkselius och Eileen Larsson  
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§ 33 Extra nämnd 
Diarienummer BUN 2022/54 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om en extra nämnd måndagen den 2 
maj 2022, kl. 13.30 via Teams.  

Sammanfattning 
Måndagen den 2 maj 2022, kl. 13.30 föreslås att barn- och 
utbildningsnämnden har en extra nämnd med följande ärenden: 
- Budget 2023 
- Svar på revisor Håkan Sundströms anmärkning gällande granskning 2021  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 23 (26) 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-04-27 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 34 Delegationsbeslut 
Diarienummer BUN 2022/4 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till 
handlingarna. 

Sammanfattning 
Dnr Beslut 

BUN 2022/46 Avslag på ansökan om vuxenutbildning 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-23  
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§ 35 Meddelanden och rapporter 
Diarienummer BUN 2022/5 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna.  

Sammanfattning 
Dnr Handling 

BUN 2022/42 Inkommen synpunkt – Varför flera skolsystem 

BUN 2022/43 Avtal med Eskilstuna kommun om plats på fritidshem 
i Eskilstuna 

BUN 2022/8 KS 2022-03-28 § 50 Ekonomisk uppföljning 2022 

BUN 2021/50 KS 2022-03-28 § 66 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
- Barn- och utbildningsnämndens detaljbudget 2022 

BUN 2021/108 
KS 2022-03-28 § 67 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
- Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 
2021 

BUN 2022/48 Revisorerna – Granskning av styrning och ledning av 
informationssäkerhetsarbetet. 

BUN 2022/49 Revisorerna – Grundläggande granskning 2021 

BUN 2022/51 Information från revisor  

BUN 2022/50 Revisorerna – Granskning av upphandling och inköp 

BUN 2022/41 

KS BB 2022-04-11 § 4 Budget 2023 med plan 2024 - 
2025 för Kungsörs kommun och kommunfullmäktiges 
mål 2023 Skattesats 2023 - Budgetberedningen ger 
kommunens nämnder, förvaltningar och bolag att 
arbeta vidare med budgetplaneringen för åren 2023. 

BUN 2022/30 

Avropsavtal 202202-04 - Upphandling avseende 
Vuxenutbildning Grundläggande distanskurser samt 
Gymnasiala distanskurser Köping, Arboga och 
Kungsörs kommun (VMKFU 2020.56) 
  

BUN 2020/195 Redovisning till Skolinspektionen av beslut - 
Kvalitetsgranskning på huvudmannanivå av 
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grundskola och gymnasieskola vårterminen 2021 (Dnr 
2020:7662) 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-11  
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§ 36 Övriga frågor 
Diarienummer BUN 2022/6 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för övrig information. 

Sammanfattning 
Yrjö Björkqvist (M)  
Sedan några år tillbaka i tiden sattes det igång arbetet med ”Tidiga och 
samordnade insatser” i samverkan med SOC. Har detta arbete klingat av 
eller görs det några framsteg med detta? 
Ordförande Angelica Stigenberg (S) påminner om lägesrapporten om TSI, 
tidiga och samordnade insatser för barn och unga, som barn- och 
utbildningsnämnden fick ta del av på sammanträdet den 15 december 2021. 
Bitr. barn- och utbildningschef berättar bland annat arbetet går framåt och 
att samarbetet med IFO fungerar väl.  
  
Ewa  Granudd (M) ställer fråga om tjänsten som rektor utannonserats? 
Barn- och utbildningschefen svarar att tjänsten inte annonserats ut. 
Gunilla Wolinder (L) informerar om ett opolitiskt evenemang som 
Liberalerna anordnar den 5 maj 2022  ”Hur jag ger mitt barn en lyckad 
skolgång!”  
Angelica Stigenberg (S) påminner om "Fritidshemmensdag" 10 maj, kl 14-
16,  Västerskolan 
  
  


	BUN 2022-04-27 protokoll
	Innehåll
	§ 18 Tillägg till dagordningen
	§ 19 Presentation medarbetare
	§ 20 Presentation av elevhälsan. Uppdrag och funktion.
	§ 21 Information från förvaltningen
	§ 22 Grundläggande granskning 2021
	§ 23 Granskning av upphandling och inköp
	§ 24 Information från revisor
	§ 25 Granskning av styrning och ledning av informationssäkerhetsarbete
	§ 26 Remiss av Biblioteksplan 2022-2024
	§ 27 Komplettering interkontrollplan 2022
	§ 28 Titulatur Skolchef
	§ 29 Ekonomisk rapport
	§ 30 Budget 2023-2025 - behov, förutsättningar, investeringar
	§ 31 Rapport från verksamhetsbesök som kontaktpolitiker
	§ 32 Nämndinitiativ  - Kommunövergripande handlingsplan för arbetet med särskilt begåvade elever
	§ 33 Extra nämnd
	§ 34 Delegationsbeslut
	§ 35 Meddelanden och rapporter
	§ 36 Övriga frågor

