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Plats och tid

  
Enheten VIVA, Ulvesund, tisdagen den 25 september 2018, klockan 16.00 - 18.30. 
 
 

 

Beslutande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S), Mikael Peterson (S), Hans Carlsson (M) och 
Margareta Barkselius (C). 

Tjänstgörande  
ersättare Elisabeth Strengbom (S), Barbro Olausson (L) och Sussanne Söderström (SD). 

 

Ersättare   

Övriga  
deltagande  Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, biträdande förvaltningschef Lars-Erik Lindvall, 

sekreterare Ann-Katrin Öijwall, § 42 förskolechef Gun Åslund och bitr. förskolechef Anna 
Öhlin. 

 

Utses att justera Margareta Barkselius 
Ersättare för 
justerare Sussanne Söderström 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2018-09-28, klockan 16.00 

Underskrifter 
 
Sekreterare  
 
 .................................................................................... Paragrafer 42-46 
 Ann-Katrin Öijwall 
  
Ordförande  
 
 ....................................................................................  
 Mikael Peterson 
 
Justerande  
 
 .................................................................................................................................................................................................  
 Margareta Barkselius     

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- och utbildningsnämnde6 
Sammanträdes-  
datum 2018-09-25, §§ 42-46 
Datum då 
protokollet anslås 2018-09-28 Datum då anslag tas 

bort 2018-10-22 

Förvaringsplats 
av protokollet Sekretariatet för barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Underskrift 

 
 
.................................................................................... 
  Utdragsbestyrkande 
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§ 42 
Informationer (BUN 2018/3) 

 Biträdande förskolechef Anna Öhlin visar en sammanställning på 
inkomna anmälningar om kränkande behandling enligt 6 kap 10 § 
skollagen som har anmälts till huvudman under vårterminen 2018.  

 
 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till 
handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 43 
Delårsbokslut per den 31 augusti 2018 (BUN 
2018/91) 

 Ban- och utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till 
delårsbokslut per den 31 augusti 2018. 

  
 Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh och bitr. förvaltningschef 

Las-Erik Lindvall presenterar bokslutet enligt 
innehållsförteckningen. 

   
  Innehållsförteckning 

• Ett axplock av rapporter från enheterna. 
• Framtidsperspektiv.  
• Personal.  
• Jämställdhetsarbete.  
• Miljöarbete.  
•  Ekonomi (resultat per verksamhet).  
• Måluppfyllelse, prestationer och kvalitet.  

 
 Delårsbokslutet är inte komplett och kommer därmed att tas upp 

för beslut på sammanträdet i oktober. 
 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till 

handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 
 

Utdragsbestyrkande  
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§ 44 
Framtida behov för förskolan i Kungsörs 
kommun (BUN 2018/137) 
Sedan 2012 har det varit ett ökande antal barn i Kungsörs försko-
lor, flera nya avdelningar har öppnats. Diskussioner om lokallös-
ningar för kommunens förskolor har ingått när det varit aktuellt 
med planer och beslut om verksamhetslokaler för barn- och utbild-
ningsförvaltningen.  
 
Vid en ”framtidsdag” den 18 april 2018 fick barn- och utbild-
ningsförvaltningen uppdraget att sammanfatta de framtida beho-
ven för förskolorna i Kungsörs kommun och ta fram förslag på 
åtgärder. Vid mötet deltog representanter från samtliga politiska 
partier som är representerade i kommunfullmäktige. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en beskrivning av 
prognoser över befolkningsutveckling, förskolans uppdrag och 
utvecklingsinriktning samt behov av lokaler. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-
18 jämte bilagan Framtida behov för skolan i Kungsörs 
kommun 
 

Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att  

- anta den inriktning för lokalförsörjning som föreslås samt 

- uppdra åt Kungsörs Kommunteknik AB att tillsammans med 
barn- och utbildningsförvaltningen göra kostnadsberäkningar 
enligt förslaget. 

 

BUN överläggning Under barn- och utbildningsnämndens överläggning yrkar Mikael 
Peterson (S) på återremiss för komplettering med beräkning av 
kostnader för förslagen till lokalförsörjning samt att 
kompetensförsörjningsplanen bifogas ärendet. 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om barn- och 
utbildningsnämnden beslutar enligt Mikael Petersons 
återremissyrkande och finner att så är fallet. 

  
Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar om återremiss för 

komplettering med beräkning av kostnader för förslagen till 
lokalförsörjning samt att kompetensförsörjningsplanen bifogas. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 45 
Meddelanden 
Regeringskansliet: 

• Remiss för betänkande – Vårt gemensamma ansvar – för unga 
som varken arbetar eller studerar (SOU 2018:11).  
BUN 2018/142 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena till 

handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt/pärm 

Utdragsbestyrkande  
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§ 46 
Rapporter (BUN 2018/ 11)  
Verksamhetsbesök 
Hans Carlsson (M) har besökt fritidsgården i Valskog, torsdagen 
den 20 september.  
 
Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh meddelar att 
Skolinspektionen kommer att besöka kommunens skolor under 
hösten. 
 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporterna till 
handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akt 

Utdragsbestyrkande  
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