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Plats och tid

  
Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 21 oktober 2020, klockan 16.00-19.25, 
ajournering 18.00-18.10 bensträckare, 18.55-19.05 gruppdiskussioner. 

 

Beslutande Angelica Stigenberg (S) via länk, Marie Norin Junttila (S) §§ 72-74, Anna-Karin Tornemo 
(V), Gunilla Wolinder (L), Ewa Granudd (M), Yrjö Björkqvist (M), Sussanne Söderström 
(SD) och Margareta Johansson (S) §§ 69-80. 

Tjänstgörande  
ersättare Monica Lindgren (S) §§69-71 och 75-80, Eileen Larsson (C), Barbro Olausson (C) via länk 

§§ 81-84  och Jenny Andersson (KD) §§ 81-84. 
  

 

Ersättare  Monica Lindgren (S) §§ 72-74, Barbro Olausson (C) via länk §§ 69-80, Jenny Andersson 
(KD) §§ 69-80 och Madelene Lund (M) §§ 72-84. 

Övriga  
deltagande  Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, bitr. barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall, 

och nämndsekreterar Ann-Katrin Öijwall. Peronalföreträdare Tomas Svanström §§, Lena 
Larsson och Kristin Fernerud. 
 
 

 

Utses att justera Sussanne Söderström 
Ersättare för 
justerare Margareta Johansson 
Justeringens  
plats och tid Kansliet för barn- och utbildning, måndagen den 26 oktober 2020, kl. 08.00 

Underskrifter 

 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer       69-84 
 Ann-Katrin Öijwall 

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Ewa Granudd 
 
Justerande  
 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 Sussanne Söderström 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdes-  
datum 2020-10-21, §§ 69-84 
Datum då 
protokoll anslås 2020-10-26  Datum då anslag  

tas bort 2020-11-20 

Förvaringsplats 
av protokollet Kansliet 
 Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 69 
Tillägg till dagens sammanträde  
 
Ordförande Ewa Granudd meddelar om tillägg till dagens 
sammanträde; 
 
- Närvarorätt av personalföreträdare till dagens sammanträde. 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till 

handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
 

Akten, Personalorganisationerna inom nämndens 
ansvarområde 

Utdragsbesty  

 

 
§ 70 
Personalföreträdare i barn- och 
utbildningsnämnden (BUN 2020/148) 
 
På dagordningen finns förslag till beslut om personalföreträdares 
närvarorätt till barn- och utbildningsnämndens sammanträden 
resterande mandatperiod. I avvaktan på beslutet föreslår 1:e vice 
ordförande att närvarorätt till dagens sammanträde ges till 
personalredogörare; 
 
Tomas, Lärarnas riksförbund 
Lena Larsson, Kommunal 
Kristin Fernerud, Skolledarna 
 

Beslut   Barn- och utbildningsnämnden beslutar att närvarorätt till dagens 
sammanträde ges till personalföreträdare;  

  
  Tomas, Lärarnas riksförbund 

Lena Larsson, Kommunal 
Kristin Fernerud, Skolledarna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21  4 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 71 
Information från förvaltningen oktober 2020 
(BUN 2020/7) 
Information om händelser från enheterna inom förvaltningen under 
oktober 2020 har sammanställts. 
 
Det informeras bland annat om: 
 
• Förkylningar - Vikariebrist  
• Smittspårning av Covid 19 i skolan 
• Aktuella fortbildningsinsatser 
• Samverkan med Regionen – Psykisk ohälsa 
• Statistik Kolada 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Förvaltningschef Fredrik Berghs skrivelse 2020-10-13 med 
bilagor från enheterna 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 72 
Revisionen – Granskning vuxenutbildningen 
(BUN 2020/98) 
Revisionsrapporten Granskning av den kommunala vuxenutbild-
ningen presenterades vid förra nämndmötet.  
 
Joakim Nertyk, verksamhetsrevisor och specialist vid KPMG AB, 
presenterar, via länk, vad som framkommit utifrån genomförd 
granskning. 
 
Revisorernas bedömning av organisationen är bl.a. att: 
- organisationen är ändamålsenlig och effektiv 
- kompetensen inom vuxenutbildningen gör att deras insatser 

kan användas inom den verksamhet som de behövs mest 
- vuxenutbildning erbjuds i enlighet med lag. 
 
Revisorerna rekommenderar att: 

låta säkerställa att kostnaderna för respektive utbildning inom 
vuxenutbildningen redovisas i enlighet med SCB´s direktiv 

- stärka det systematiska kvalitetsarbetet så att avsatta resurser 
sätts i förhållande till uppfyllda mål för att kunna bedöma 
verksamhetens effektivitet i förhållande till exempelvis andra 
driftsformer. 

 
 

Beslut  Barn- och utbildningsnämnden tackar för redovisningen. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 73 
Information om Agenda 2030 (BUN 2020/xx) 
Agenda 2030 är FN:s globala mål för en hållbar utveckling som 
bland annat handlar om att uppnå jämställdhet, minska 
ojämlikheten, bekämpa klimatförändringen, säkerställa god hälsa, 
likvärdig utbildning samt hållbar ekonomisk tillväxt. Målen antogs 
den 25 september 2015 och består av 17 mål, 169 delmål. 
 
Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh redogör för Agenda 
2030.  
 
Agendan syftar till; 
- utrota fattigdomen och hungern överallt;  
- bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder;  
- bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen; 
- skydda de mänskliga rättigheterna och främja jämställdhet och 

kvinnor och flickors egenmakt;  
- säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess 

naturresurser. 
Världens länder har beslutat att skapa förutsättningar för 
en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt och 
anständigt arbete för alla med hänsyn till olika nivåer av 
nationell utveckling och kapacitet. 
 
 

Beslut  Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 74 
Redovisning av resultat Liv och Hälsa ung 
(BUN 2020/104) 
Bitr. barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall redovisar 
resultatet i Region Västmanlands senast undersökning Liv och 
Hälsa ung med fokus på kommunens resultat inom områdena: 
- Mående 
- Psykisk hälsa 
- Hemförhållanden 
- Skola 
- Tillit, trygghet och framtidstro 
- Fritid 
- Levnadsvanor 
 
Resultaten jämförs med resultaten från föregående undersökning 
(2017). Undersökningen görs bland ungdomar i årskurs 7, årskurs 
9 och årskurs 2 på gymnasiet. 
 
Torsdagen den 22 oktober 2020 anordnas en framtidsdag som 
kommer att genomföras i kommunen kring Liv och Hälsa ung. Vid 
dagen deltar styrelser och nämnders presidier och ett antal 
tjänstemän. 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden tackar för redovisningen. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 75 
Svar på fråga om synergieffekter ”ny för-
skola” (BUN 2020/99) 
I samband med senaste nämndsammanträdet ställde en politiker 
frågan  
”Vad spar ni i personal genom att slå samman en förskola med 
fyra avdelningar och en förskola med två avdelningar när ni 
bygger nya förskolan?” 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en utredning baserad 
på närvarotid för barnen under åtta veckor under två perioder före 
samhällspandemi. Av sammanfattningen framgår att det ibland är 
möjligt med en person som öppnar, men att det beror på vilka 
förutsättningar som råder. Vidare framgår bl.a. att det för  
- första perioden inte var att rekommendera att en person öppnat 

och stängt för alla sex avdelningar. Ingen tidsvinst skulle ha 
gjorts denna period 

- andra perioden varit möjligt oftare att endast en person öppnat 
för alla sex avdelningar, men inte att en person skulle stängt för 
alla avdelningar. Perioden visar en möjlig tidsvinst på 3 tim-
mar och 15 minuter. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Barn- och utbildningsförvaltningens utredning 
 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger svaret till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 76 
Rapport från arbetet med tidiga och 
samordnade insatser för barn och unga 
(BUN 2019/88) 
Biträdande barn- och utbildningschefen har sammanställt en kort 
rapport över arbetet med tidiga och samordnade insatser (TSI) för 
barn och unga. För att utveckla och förbättra arbetet med barn- och 
unga sker flera olika insatser på flera olika nivåer, både på riks-
nivå, regional nivå och lokal nivå: 
- nytt samverkansdokument rörande barn- och unga tas fram och 

beslutas av regionen och länets kommuner gemensamt 
- ett arbete pågår i länet för att utveckla arbetet med SIP-möten 

(Samordnad Individuell Plan) 
- en processöversyn görs kring barn, ungdomar och unga vuxna 

med psykisk ohälsa 
- för att förbättra och utveckla samarbetet mellan kommunens 

individ- och familjeomsorg och skolan i Kungsör har ett 
gemensamt arbete, TSI, påbörjats. Arbete pågår kring ett 
samverkans- och rutindokument under vilket sedan de olika 
gemensamma överenskommelserna och handlingsplanerna 
samlas 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Biträdande barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvalls 
skrivelse 2020-10-12  
 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 77 
Uppföljning av förvaltningens internkontroll-
plan per den 31 augusti 2020 (BUN 2020/22) 
Barn- och utbildningsförvaltning har genomfört en uppföljning av 
barn- och utbildningsförvaltningens interkontrollplan per den 31 
augusti 2020.  
 
Noteras att måltidsenheten sedan halvårsskiftet är organiserad 
under kommunstyrelsen, men eftersom uppföljningen omfattar 
första halvåret ingår de punkter som gäller måltidsenheten i denna 
uppföljning. 
 
Förvaltningen har genomfört uppföljning av internkontrollens 
punkter; 
- egenkontrollprogram finns och följs vid samtliga mottagnings- 

och tillagningskök 
- riktlinjerna enligt Livsmedelsverkets rekommendationer och 

den lokala måltidspolicyn följs 
- rapport om kränkande behandling sker till rektor och huvud-

man skyndsamt 
- om det finns elever som av giltig eller ogiltig anledning har 

mer än tre veckors sammanhängande frånvaro från skolan 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Uppföljning av förvaltningens internkontrollplan för tertial 2 

2020, tjänsteskrivelse 2020-10-05 
 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen och 

kommer att beakta resultatet i samband med revidering av 
internkontrollplanen inför 2021 samt inför beslut om mål och 
budget för kommande budgetår. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 78 
Budget 2021 – förslag för att klara budget 
2021 (BUN 2020/78) 
Barn- och utbildningschefen har sammanställt förslag på åtgärder 
som måste genomföras för att klara det totala sparkravet. Dessa 
presenteras med konsekvenser: 

  Förslag på åtgärder 
- Ej verkställa de punkter som ingår i tidigare äskande som 

innebär kvalitetshöjning och framtida kostnadsminskningar  
- Generellt sparkrav på 2 % och dess konsekvenser 
- VIVA och gymnasiet 
- Ytterligare besparing inom förskola, fritidshem, grundskola, 

gymnasie- och vuxenutbildning samt måltidsenhet och 
fritidsgård i Valskog. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Barn- och utbildningschefens förslag på åtgärder för att klara 
den beslutade ekonomiska ramen 
 

Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktiges slutgiltiga beslut om 
ekonomisk ram för barn- och utbildningsnämnden för budgetåret 
2021 blir det samma som kommunfullmäktiges beslut i juni 
beslutar barn- och utbildningsnämnden att de ovan beskrivna 
åtgärderna ska genomföras. 

  
 Barn- och utbildningsförvaltningen ges möjlighet att lämna 

kompletterande konsekvensbeskrivningar. 
 
BUN överläggning  Under överläggningen redovisar ordförande Ewa Granudd (M)) 

och barn- och utbildningschef Fredrik Bergh vad 
budgetberedningen diskuterade vid sitt möte måndagen den 19 
oktober. Noteras att budgetberedningen kommer att föreslå 
kommunstyrelsen och sedan kommunfullmäktige att fördela de 6 
miljoner kronor som finns att fördela inför 2021 enligt följande: 
- 1 miljon till barn- och utbildningsnämnden 
- 5 miljoner till socialnämnden 
  
Barn- och utbildningschefen redovisar också bl.a.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

 

- behoven utifrån demografin 
Ajournering  Mötet ajourneras för gruppdiskussioner, klockan 18.55-19.05. 

 
Fortsatt under barn- och utbildningsnämndens överläggning 
framförs följande yrkanden:  
a) Ewa Granudd (M), Yrjö Björkqvist (M), Eileen Larsson (C), 

och Sussanne Söderström (SD); 
- bifall till den ekonomiska ramen 
- ändring om föreslagna åtgärder, förvaltningen uppdras att titta 

på fler och andra alternativ till åtgärder för att nå sparkravet. 
 

b) Angelica Stigenberg (S), Monica Lindgren (S), Anna-Karin 
Tornemo (V), Gunilla Wolinder (L) och Margareta Johansson 
(S); 

- ändring innebärande att hos kommunstyrelsen äska 14 500 000 
kr utöver tidigare angiven ram för budget 2021 

 
Propositionsordning Ordförande föreslår följande propositionsordning vilken godkänns. 

1. Ställningstagande till Presidiets förslag 1 mot alt. a) Yrkande 
från Ewa Granudd, Yrjö Björkqvist, Eileen Larsson och 
Sussanne Söderström.  
 

2. Vinnande förslag i prop. 1 mot alt. b) Yrkande från Angelica 
Stigenberg, Monica Lindgren, Anna-Karin Tornemo, Gunilla 
Wolinder och Margareta Johansson. 

 
Proposition 1 Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar 

enligt Presidiets förslag 1 eller alt. a) Yrkanden från Ewa Granudd, 
Yrjö Björkqvist, Eileen Larsson och Sussanne Söderström och 
finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt alt. a). 

 
Proposition 2 Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar 

enligt vinnande förslag i prop. 1 mot alt. b) och finner att nämnden 
beslutar enligt alt. b). 

 
  Votering begärs och ska genomföras. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

 

Den som röstar för förslag från Angelica Stigenberg, Monica 
Lindgren, Anna-Karin Tornemo, Gunilla Wolinder och Margareta 
Johansson, röstar ja. 
Den som röstar för förslag från Ewa Granudd, Yrjö Björkqvist, 
Eileen Larsson och Sussanne Söderström, röstar nej. 

  Ja röstar: 
Angelica Stigenberg, Monica Lindgren, Anna-Karin Tornemo, 
Gunilla Wolinder och Margareta Johansson. 
Nej röstar: 
Ewa Granudd, Yrjö Björkqvist, Eileen Larsson och Sussanne 
Söderström. 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden röstat enligt 
förslaget från Angelica Stigenberg, Monica Lindgren, Anna-Karin 
Tornemo, Gunilla Wolinder och Margareta Johansson. 
 

Beslut Sammanfattningsvis beslutar barn- och utbildningsnämnden att till 
kommunstyrelsen äska 14 500 000 kr utöver tidigare angiven ram 
för budgetåret 2021. 

 
Särskilt yttrande Under förutsättning att prop. 1 kvarstår som slutgiltigt beslut 

ställer Angelica Stigenberg, Monica Lindgren, Anna-Karin 
Tornemo, Gunilla Wolinder och Margareta Johansson. sig bakom 
Ewa Granudd, Yrjö Björkqvist, Eileen Larsson och Sussanne 
Söderström ändringsyrkande enligt ovan. 

 
Reservation Mot barn- och utbildningsnämndens beslut reserverar sig 

Moderaterna, Centern och Sverigedemokraterna, skriftligt.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
 

Akten, de utsedda 

Utdragsbesty  

 

 
§ 79 
Personalföreträdare i barn- och utbildnings-
nämnden 2020 - 2022 (BUN 2020/135) 
Kommunallagen (2017:725), ger personalföreträdare rätt att närva-
ra vid sammanträden med andra nämnder än styrelsen. Formerna 
för detta finns reglerade i dels kommunallagen, dels lokala bestäm-
melser i arbetsordningen för styrelse och nämnder.  
 
Av kommunallagen framgår bl.a. att personalföreträdarna utses 
särskilt för varje nämnd bland de anställda hos kommunen eller 
landstinget, i första hand bland dem som är anställda inom nämn-
dens verksamhetsområde samt att högst tre personalföreträdare och 
en ersättare för var och en av dem får finnas för varje nämnd. 
 
Av arbetsordningen framgår att nämnderna ska fastställa perso-
nalföreträdare genom särskilt beslut för varje mandatperiod och att 
detta endast görs om facklig organisation initierat namnförslag. 
 
Önska om personalföreträdare har initierats från facklig organisa-
tion.  
 

Underlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Arbetsordning för styrelse och nämnder 
• Kommunallag (2017:725)  

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden medger följande personer rätt att 

delta vid barn- och utbildningsnämndens sammanträden 2020 - 
2022 som personalföreträdare: 

 
Ordinarie personalföreträdare Personlig ersättare 
Namn. Tomas Svanström 
Facklig org. Lärarnas 
Riksförbund 

Namn. Anna Söderström 
Facklig org. Lärarförbundet 

Namn. Lena Larsson 
Facklig org. Kommunal 

Namn. Karin Ryding 
Facklig org. Lärarförbundet 

Namn. Kristin Fernerud 
Facklig org. Skolledarna 

Namn. Linda Körner 
Facklig org. Skolledarna 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Barn- och utbildningschefen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
§ 80 
Sammanträdestider 2021 (BUN 2020/169) 
Kommunfullmäktige har beslutat om sina sammanträdestider för 
2021. Och förslag finns för kommunstyrelsens sammanträdestider. 
Nämnderna uppmanas att anpassa sina sammanträden efter kom-
munstyrelsens sammanträdestider. Justerade protokoll bör finnas 
klara till beredningen inför kommunstyrelsen.  
 
Utifrån detta har förslaget till tider för barn- och utbildningsnämn-
den och dess presidieberedning tagits fram: 
 
- Barn- och utbildningsnämnden träffas den fjärde onsdagen i 

månaden med start klockan 16.00, med vissa undantag (juni 
och december). Det innebär följande sammanträdesdagar: 
 
– 27 januari, 24 februari, 24 mars, 28 april, 26 maj, 16 juni, 25 
augusti, 15 september, 27 oktober, 24 november och 15 
december. 
 

- Barn- och utbildningsnämndens presidieberedning träffas 
onsdagar två veckor före nämnden, klockan 08.00, med ett 
undantag (maj) 
 
– 13 januari, 10 februari, 10 mars, 14 april, 11 maj (tisdag), 2 
juni, 11 augusti, 29 september, 13 oktober, 10 november och 1 
december. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tjänsteskrivelse 2020-10-13 med bilaga 
 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden antar de sammanträdestider för 
2021 som förvaltningen förordat för barn- och 
utbildningsnämnden och dess presidieberedning. 
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Akten 
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§ 81 
Ekonomisk uppföljning januari-september 
2020 (BUN 2020/64) 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat en ekonomisk 
uppföljning för perioden januari till september samt årsprognos för 
2020. 
 
Det förväntade ekonomiska resultatet för barn- och utbildnings-
nämnden för 2020 är en positiv avvikelse om 700 000 kronor 
bortsett från den delvis ofinansierade integration och SFI. 
 
Underskottet inom integration och SFI beräknas bli – 3 miljoner 
kronor. Enligt tidigare besked kommer den posten att justeras i 
samband med årsbokslutet. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Ekonomisk uppföljning för barn- och utbildningsförvaltningen, 

januari-september 2020 
 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom budgetuppfölj-

ning per den 30 september 2020 och lägger den till handlingarna. 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21  18 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 82 
Läget nya förskolan (BUN 2020/99) 
Barn- och utbildningschefen informerar om att upphandlingstiden 
är avslutad och inkomna anbud har utvärderats. I tilldelningsbeslut 
meddelas vem/vilka som har vunnit upphandlingen.  

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21  19 
 
 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 83 
Meddelanden delegationsbeslut  
(BUN 2020/11) 
Barn- och utbildningsförvaltningen har fattat beslut med stöd av 
delegationsordningen:  
 
Skolskjuts av särskilda skäl, skollag (2010:800) 
 

 Bifall Avslag 
2020-09-18  1 

 
 
Skolskjuts, skollagen (2010:800) 
 

 Bifall Avslag 
2020-09-24 1  
2020-09-29 1  
2020-10-05  1 
2020-10-13  1 
2020-10-13 1  

 
 
Beslut  Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga meddelandena 

om delegationsbeslut till handlingarna. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21  20 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 84 
Meddelanden 
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2020:37 – Budget-
propositionen för 2021 och Höständringsbudgeten för 2020. 
 
Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh har undertecknat 
tilldelningsbeslut 
- den 25 september 2020 avseende upphandling av ramavtal 

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning på i huvudsak 
Webdistans (VMKF-U 2020.56) Dnr BUN 2020/161 

- den 2 oktober 2020 avseende Upphandling av ramavtal 
Yrkesgymnasial vuxenutbildning (VMKF-U 2020.55)  
Dnr BUN 2020/164 

 
Västra Mälardalens Myndighetsförbunds inspektionsrapporter för 
hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken:  
- Björskogsskolan (MI 2020-882).  Dnr BUN 2020/158 
- Hagaskolan (MI 2020-896). Dnr BUN 2020/159 
 
Barn- och utbildningschefen Fredrik Bergh har den 12 oktober 
2020 undertecknat Avtal avseende TMO-utbildning.  
Dnr BUN 2020/163 
 
Skolverket har den 22 september 2020 beslutat godkänna Kungs-
örs redovisning för samverkan inom ramen för uppdraget att ge-
nomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända 
barn och elever och vid behov för barn och elever med annat mo-
dersmål än svenska. Dnr BUN 2017/156 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena till 

handlingarna. 
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