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Plats och tid

Kommunhuset, Hellqvistsalen, onsdagen den 23 januari 2019, klockan 16.00-18.10.

Beslutande

Angelica Stigenberg (S), Marie Norin Junttila (S), Anna-Karin Tornemo (V), Gunilla
Wolinder (L), Ewa Granudd (M), Ronja Lund Wall (M), Margareta Barkselius (C), Sussanne
Söderström (SD) och Margareta Johansson (S).

Tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Monica Lindgren (S), Barbro Olausson (L), Madelene Lund (M), Jenny Andersson (KD),
Robert Redenkvist (SD) och Annicka Eriksson (SD).

Övriga
deltagande

Barn- och utbildningschefen Fredrik Bergh, bitr. barn- och utbildningschefen Lars-Erik
Lindvall och nämndsekreteraren Ann-Katrin Öijwall.

Utses att justera

Marie Norin Junttila

Ersättare för
justerare

Anna-Karin Tornemo

Justeringens
plats och tid

Kansliet 2019-01-28, klockan 8.00

Underskrifter

Sekreterare

....................................................................................
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BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Sammanträdesdatum

2019-01-23, §§ 1-10

Datum då anslag
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2019- 01-28
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Underskrift
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Utdragsbestyrkande

2019- 02-19

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2019-01-23

§1
Hälsningsord
Ordföranden Angelica Stigenberg hälsar ledamöter, ersättare och
tjänstemän välkomna till barn- och utbildningsnämndens, för
mandatperioden, första möte.
Till dagens möte tillförs ett extra ärende gällande avstängning av
elev i gymnasieskolan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Barn- och utbildningsnämnden

2019-01-23

§2
Information från förvaltningen (BUN 2019/3)
Barn- och utbildningsnämndens presidieberedning beslutade om
utbildning för ledamöter och ersättare i barn- och
utbildningsnämnden. Utbildningen kommer att genomföras i korta
pass i samband med nämndens möten.
Utbildningspass 2019-01-23
-

Skollagen 6 kap. – Åtgärder mot kränkande behandling
Skollagen 16 kap. – Utbildning på nationella program i
gymnasieskola

Under mötet informerar förvaltningschefen Fredrik Bergh om bl.a.
följande:
a) Budget 2019
Förutsättningar för budget 2019.
b) Ny förskola på Ulvesund
I början på januari öppnades en ny förskola på området
Ulvesund. Skogsuddens förskola med en avdelning för barn i
åldrarna 1-3 år. I februari finns behov av ytterligare en
avdelning.
c) Vattenskada på Kinnekulle förskola.
Förskolan har i början av januari flyttat till tillfälliga lokaler på
Skolgatan. Lokalerna användes senast av enheten VIVA.
d) Interkommunal ersättning (IKE) till andra kommuner
Samverkansavtal med Arboga kommun och Köpings kommun
om gymnasieutbildningar har sagts upp. Ambitionen är att nya
avtal tecknas. Elever i åk 9 samt vårdnadshavare har meddelats
detta då eleverna kan komma att påverkas av beslutet.
e) Läsårstider
Barn- och utbildningsnämnden fastställer ramtider för skolorna
i Kungsörs kommun. Övriga dagar som bl.a. nationella prov
och kompetensutvecklingsdagar läggs ut av förvaltningen.
f) Utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen
2018-2020
Utifrån en kartläggning över förvaltningens utvecklingsbehov
har ett antal utvecklingsområden inom grundskolan, gymnasieoch vuxenutbildningen tagits fram.
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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- bemötande och ledarska i klassrummet
- digitalisering
- gemensam målbild
- språkutvecklande arbetssätt
- samverkan o utveckling
- ämnesutveckling
- bedömning kartläggning validering
- studie o yrkesvägledning
- fritidshem
g) Projekt - Nyanländas lärande Ett utvecklingsprojekt i
samverkan med Skolverket.
Ett statsbidrag för samordnare för nyanlända elevers lärande.
Bidraget ska underlätta för att stödja kommunen i det
systematiska kvalitetsarbetet för att stärka utbildningens
kvalitet för nyanlända elever i grund- och gymnasieskolan.
Insatser inom projektet är bl.a.
- undervisning och lärande
- styrning och utveckling av verksamheten
- trygghet och arbetsro, åtgärder mot kränkande behandling
h) Brandtillbud
På Kung Karls skola har någon satt eld på en papperskorg inne
på en av skolans toaletter.
i) Förstörelse på Kungsörs gymnasium
En elev på Kungsörs gymnasium är avstäng till följd av
förstörelse på skolan.
Beslut

Justerandes sign

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till
handlingarna.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§3
Utbildningspass
Förvaltningschefen Fredrik Bergh håller ett utbildningspass i:
-

Skollagen 6 kap. - Åtgärder mot kränkande behandling.
Skollagen 15 kap. - Allmänna bestämmelser om
gymnasieskolan

Skollagen 6 kap. - Åtgärder mot kränkande behandling
Ändamål och tillämpningsområden är att motverka kränkande
behandling av barn och elever.
Diskriminering – Förbud m.m. mot diskriminering i samband med
verksamhet enligt diskrimineringslagen (2008:567).
Definitioner – Kränkande behandling: ett uppträdande som utan att
vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567)
kränker ett barns eller en elevs värdighet.
Diskrimineringsgrunder som skyddas av lagen är följande:
-

kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning,
sexuell läggning och
ålder.

Aktiva åtgärder
-

Målinriktat arbete
Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling
Plan mot kränkande behandling
Förbud mot kränkande behandling
Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot
kränkande behandling
- Förbud mot repressalier
Skollagen 15 kap. - Allmänna bestämmelser om
gymnasieskolan
Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds
gymnasieutbildning av god kvalitet.
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kommunen kan erbjuda utbildning som den själv anordnar eller
utbildning som anordnas av en annan kommun eller ett landsting
enligt samverkansavtal med kommunen eller landstinget.
Kommuner som har ingått ett samverkansavtal bildar ett
samverkansområde för utbildningen.
Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så
långt det är möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas
önskemål.
Fristående gymnasieskolor ska ta emot alla ungdomar som har rätt
till den sökta utbildningen.
Hemkommunen ansvarar för att alla behöriga ungdomar i
kommunen erbjuds utbildning på nationella program. Erbjudandet
ska omfatta ett allsidigt urval av nationella program och nationella
inriktningar.

Beslut

Justerandes sign

-

Mottagande i första hand – Huvudmannen tar i första hand
emot kommunens/samverkansområdets egna elever.

-

Mottagande i andra hand – Eleven tas emot som sökande
och erbjuds plats om lediga platser uppstår.

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och
lägger den till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§4
Sammanställning av inkomna anmälningar
om kränkande behandling
En förskolechef, rektor eller annan medarbetare som får kännedom
om att ett barn eller elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande
behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla
detta till huvudmannen, enligt Skollagen (SL 2010:800, kap 6 §
10). Huvudmannen är vidare skyldig att skyndsamt utreda
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i
förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för
att förhindra kränkande behandling i framtiden.
Biträdande förskolechef Anna Öhlin redovisar inkomna
anmälningar om kränkande behandling för höstterminen 2018.
Av uppföljningen framgår bl.a. var, när och vilken typ av
kränkning som skett. Utifrån sammanställningen kan man se om
kränkningarna följer något mönster.
Verksamheterna fortsätter att arbeta främjande, förebyggande och
åtgärdande.
Beslut

Justerandes sign

Barn- och utbildningsnämnden tackar för redovisningen och
lägger den till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§5
Skolbibliotek på nya skolan (BUN 2017/60)
Den 27 mars 2017 fick barn- och utbildningsförvaltningen i
uppdrag att i samarbete med kommunstyrelsens förvaltning titta på
skolbiblioteksfrågan avseende den nya skolan.
Kommunstyrelsens förvaltning önskar nu när nya skolan står klar
en översyn över:
-

hur skolbiblioteksverksamheten i den nya skolan ska organiseras,

-

hur samarbetet med folkbiblioteket ska se ut och

-

vilka resurser som kommer att krävas av skolan respektive
folkbiblioteket

Kungsörs nya skola var klar för inflyttning i början av 2018.
Diskussioner mellan barn- och utbildningsförvaltningen och
Kungsörs folkbibliotek har förts.
Barn- och utbildningschefen och bibliotekschefen redovisar sitt
uppdrag i gemensam skrivelse där det framgår bl.a. följande:
• Samarbetet mellan skolbibliotek och kommunbibliotek bör
utgå från frågeställningen hur biblioteksverksamheten kan
bidra till att öka elevernas kunskapsutveckling, lust att lära,
trivsel och trygghet.
• Samarbete med kommunbiblioteket sker redan idag och
kommer att fortsätta även framdeles.
• Utvecklingsområden i det framtida samarbetet.
• Placering av skolbibliotek på skolan, bemanning, inköp av
litteratur och eventuellt system för boklån.
Kostnaden för ett digitalt registreringssystem för boklån beräknas
till ca 5 000 kronor per år samt en investeringskostnad på ca
50 000 kronor.
Bun överläggning

Justerandes sign

Under barn- och utbildningsnämndens överläggning diskuterades
bl.a. mängden inköp av litteratur och bemanningen i
skolbiblioteket. I det läget budgeten befinner sig i just nu finns inte
utrymme för detta utan att extra medel tillförs förvaltningens ram.
Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen, akten
Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2017-03-27, 62 – Se
på skolbiblioteksfrågan för nya skolan
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-1221

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens
redovisning och beslutar föreslå Kommunstyrelsen att det
samarbete som idag redan finns utökas.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen, akten
Utdragsbestyrkande
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§6
Beslutsattestanter jämte ersättare för barnoch utbildningsnämnden och dess
förvaltning 2019 (BUN 2019/7)
Varje nämnd utser beslutsattestanter inom sina respektive
områden. Nämnden ska för varje identitet utse en ordinarie samt en
ersättare.
Beslutsattestanten har det övergripande ansvaret för den
ekonomiska transaktionen. Beslutsattest är ett slutligt godkännande
av betalningsunderlaget så att utbetalningar kan ske. Attest innebär
att behörig person intygar
- Fastställda kontroller och attester i flödet har genomförts
- Konteringen är korrekt
- Utgiften är förenlig med verksamheten
- Det finns täckning för utgiften.
Barn- och utbildningsnämndens beslut om attestanter och ersättare
för 2018 föreslås gälla även 2019. Vid eventuella
personförändringar eller om förändring behöver göras av andra
skäl fattas nytt kompletterande beslut under året.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Beslutsattestanter och ersättare för 2018

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om beslutsattestanter och
ersättare för dessa för barn- och utbildningsnämnden och dess
förvaltning för 2019 i enlighet med beslut för 2018.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Ekonomikontoret och akten
Utdragsbestyrkande
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§7

Beslut om avstängning av elev i
gymnasieskolan (BUN 2019/10)
Rektor för Kungsörs gymnasieskola beslutade med omedelbar
verkan att stänga av en elev från att delta i gymnasieutbildningen
till och med den 22 januari 2019. Beslutet stöds på Skollagens 5
kap. 17 §.
Mot bakgrund av den stora graden av elevens agerande och att det
fullständigt hindrade all utbildning för övriga elever samt den
starka negativa påverkan på övriga elevers trygghet och studiero är
rekommendationen att avstängningen förlängs till och med den 31
januari 2019.
Enligt barn- och utbildningsnämndens delegationsordning punkt
B7.2. har rektor delegation på beslut om avstängning av elev. Den
som har delegation har rätt att återföra ärendet till nämnden.
Rektor önskar återföra den fortsatta hanteringen i det aktuella
ärendet till barn- och utbildningsnämnden.
Eventuellt beslut om fortsatt avstängning i aktuellt ärende, efter
nödvändig utredning, föreslås delegeras till ordföranden.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Rektors tjänsteskrivelse 2019-01-17
• Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse 2019-01-23 Beslut om avstängning
• Barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse 2019-01-23Uppdrag till barn- och utbildningsnämndens ordförande

Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar att avstängningen för
eleven XXX, personnummer: XXXXXX-XXXX förlängs till och
med den 31 januari 2019. Avstängning omfattar alla ämnen i
utbildningen.
Eventuellt beslut om fortsatt avstängning i aktuellt ärende
delegeras till ordföranden.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, rektor för Kungsörs gymnasieskola,
vårdnadshavare till avstängd elev
Utdragsbestyrkande
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§8
Meddelanden delegationsbeslut (BUN
2019/5)
Rektor Kristin Fernerud har:
-

den 17 januari 2019 beslutat om avstängning av en elev i
gymnasiet med stöd av gällande delegationsordning punkt
B7.2. Dnr BUN 2019/10

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tjänsteskrivelse 2019-01-17

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga meddelandena
om delegationsbeslut till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§9
Meddelanden (BUN 2019/4)
KPMG AB har på uppdrag av Kommunrevisionen genomfört en
granskning om hur FN:s konvention om barnets rättigheter
efterlevs i Kungsörs kommun.
Kommunrevisionen önskar svar av Barn- och utbildningsnämnden
på vilka konkreta åtgärder nämnden har för avsikt att vidta med
anledning av de synpunkter som redovisas i rapporten. Svaret ska
senast den 31 mars 2019 vara de förtroendevalda revisorerna
tillhanda. I svaret ska en tidplan för när åtgärderna kommer att
genomföras bifogas. Dnr BUN 2019/4
Beslut

Justerandes sign

Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena till
handlingarna.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 10
Övrigt
Margareta Barkselius (C) undrar om måltidsenheten serverar Lätta
som pålägg till smörgåsar? Lätta innehåller palmolja vilket har
konsekvenser för människor och miljö.
Förvaltningschefen Fredrik Bergh tar med sig frågan till
kostchefen, svar lämnas vid nästa sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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