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Plats och tid

  
Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 23 augusti 2017, klockan 16.00 – 18.25  
 
 

 

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

Tjänstgörande  
ersättare Marina Ribaric (S) och Sussanne Söderström (SD). 
 

Ersättare  Elisabeth Laestander (S), Peter Åkesson (MP), Lars Gustavsson (KD) och Sivert Karlsson 
(C).  

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

Katrin Öijwall nämndsekreterare. Gäster: § 35, projektledare Magnus Nygren, lärare 
Elizabeth Gustafsson, bitr. förskolechef Anna Öhlin, kommunchef Claes Boström och 
kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom. 

 

Utses att justera Margareta Johansson 
Ersättare för 
justerare Gunilla Wolinder 
Justeringens  
plats och tid Kansliet för barn- och utbildningsförvaltningen 2017-08-25 

Underskrifter 
 
Sekreterare  
 
 .................................................................................... Paragrafer        35-40 
 Ann-Katrin Öijwall  
  
Ordförande  
 
 ....................................................................................  
 Mikael Peterson 
 
Justerande  
 
 .................................................................................................................................................................................................  
 Margareta Johansson 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdes-  
datum 2017-08-23, §§ 35-40 
Datum för 
anslags  
uppsättande 

2017-08-25 Datum för anslags  
nedtagande 2017-09-20 

Förvaringsplats 
av protokollet Sekretariatet för barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Underskrift 

 
 
.................................................................................... 
  Utdragsbestyrkande 
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§ 35 
Informationer (BUN 2017/16) 

   
Följande informationer lämnades på sammanträdet 
 
a) Skolbygget 
Projektledare Magnus Nygren visade bilder på skolan och lämnade 
en nulägesrapport i byggprocessen.  
Slutbesiktning av skolan planeras till den 19-21 december 2017.   
 
b) Fördjupad samverkan mellan Köping, Arboga och Kungsör  
Kommunchef Claes-Urban Boström och kommunstyrelsens 
ordförande Per Strengbom (S) informerade om fördjupad 
samverkan mellan Kungsörs, Arboga och Köpings kommuner. 
14 prioriterade utredningsuppdrag har tagits fram: 
- Jourverksamhet inklusive näringslivet 
- rekryteringsenhet inklusive näringslivet  
- näringslivs- och besöksstrategi 
- samordna all utbildningsverksamhet efter grundskolan 

(inklusive särskolan) 
- hemtjänst 
- medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinsk ansvarig 

rehabiliterare (MAS och MAR) 
- VA-verksamhet 
- ekonomi 
- IT (system och systemförvaltning) 
- GIS (geografiskt informationssystem) 
- socialtjänst 
- integration 
- gemensam översiktsplan (ÖP) 
- gemensam säkerhetssamordnare 

Med fördjupad samverkan kan kommunerna komma att skapa en 
konkurrenskraftig region för boende, företagare och besökare.  
 
c) Projekt – studieresa 
Elizabeth Gustafsson, lärare i spanska på Kung Karls skola 
presenterade en plan på en studieresa till Barcelona som initieras 
och planerats tillsammans av lärare och elever i ämnet spanska. 
Målet med resan är att använda spanska språket i vardagslivet och 
att uppleva jämnårigas levnadssätt och sociala relationer.  

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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d) Flyttprocessen - nya skolan 
Den nya skolan i Kungsör beräknas vara färdig i slutet av 2017. 
Förvaltningschef Fredrik Bergh visar en Powerpoint på 
flyttlogistiken: 
- Organisation och placeringar ht 17 
- organisation och placeringar vt 18 
- flyttlogistik vid övergången 
- underhållsåtgärder. 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 36 
Redovisning av anmälningar till 
huvudmannen 6 kap. 10 § skollagen (BUN 
2017/18) 
Sammanställning av anmälningar till huvudmannen om 
kränkningar 6 kap. § 10 skollagen för perioden 1 april till och med 
30 juni 2017. 

Förvaltningen kommer att fortsätta med besök på skolorna och ha 
löpande dialog med rektorerna.  

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av anmälningarna 

enligt redovisningen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 37 
Namn för rektorområdena för åk 4-6 
respektive 7-9 i Kungsör (BUN 2017/118) 
Utifrån tidigare fattat beslut kommer skolorganisationen för 
kommunens grundskolor läsåret 2017/2018 att se ut enligt 
följande: 
Västerskolan och Hagaskolan kommer att ha elever från 
förskoleklass till och med årskurs 3.  
Björskogsskolan kommer att ha elever från förskoleklass till och 
med årskurs 6. 
Kung Karls skola blir två rektorsområden. Kung Karl med elever 
från årskurs 4 till och med årskurs 6. Kung Karl med elever från 
årskurs 7 till och med årskurs 9.  
 
För att särskilja eleverna som går på Kung Karls skola föreslår 
barn- och utbildningsnämndens presidium att de nya 
rektorsområdena namnges enligt följande: 
Kung Karl årskurs 4-6 namnges till Kung Karl 46. 
Kung Karl årskurs 7-9 namnges till Kung Karl 79. 
 

Beslutsunderlag  Handlingar som utgör underlag i ärendet 
• Namn för rektorsområdena för 4-6 respektive 7-9 i Kungsör, 

2017-08-16  
 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att grundskolans nya 

rektorsområden namnges enligt följande: 
- Kung Karl årskurs 4-6 namnges till Kung Karl 46. 
- Kung Karl årskurs 7-9 namnges till Kung Karl 79. 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
 
Akten 
 

Utdragsbestyrkande  

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-23  6 
 
 
 

§ 38 
Budgetuppföljning per den 31 juli 2017 (BUN 
2017/76) 
Förvaltningschef Fredrik Bergh lämnade en muntlig redogörelse 
avseende budgetuppföljning per den 31 juli 2017.  

Budgetuppföljningen för barn- och utbildningsförvaltningen 
redovisas löpande för barn- och utbildningsnämnden.   

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger den ekonomiska 

redovisningen per den 31 juli med godkännande till handlingarna 
och ger förvaltningen i uppdrag att arbeta för en budget i balans. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 
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§ 39 
Övriga frågor/rapporter 
Följande tas upp vid dagens sammanträde: 
a) Mikael Peterson (S), lämnade information om ett möte som 

han kommer att delta på den 8 september 2017. Mikael 
lämnade även information från verksamhetsbesök på Frida 
förskola och Täcklunda förskola. 

 
- Hans Carlsson (M), lämnade informationer från 

verksamhetsbesök på förskolan Frida och kommunens 
fritidsgårdar.  
 

Frågorna/rapporterna föranleder inga beslut vid dagens 
sammanträde. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 40 
Förteckning över delegationsbeslut och 
meddelanden (BUN 2017/18) 
Delegationsprotokoll nr 6 
Ställföreträdande rektor för Västerskolan perioden den 1 juni -2 
juli 2017. 
 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisade 
delegationsbeslut och meddelanden. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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