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Plats och tid

  
Hellqvistsalen i kommunhuset, onsdagen den 21 februari 2018, klockan 16.00-17.20  
 
 

 

Beslutande Mikael Peterson (S) ordförande, Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S), Gunilla 
Wolinder (L) och Hans Carlsson (M). 

Tjänstgörande  
ersättare Marina Ribaric (S), Lars Gustavsson (KS), Sivert Karlsson (C) och Sussanne Söderström 

(SD). 

 

Ersättare  Elisabeth Strengbom (S) och Barbro Olausson (L).  

Övriga  
deltagande  Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh och kanslichef Eva Kristina Andersson 

 

Utses att justera Gunilla Wolinder 
Ersättare för 
justerare Hans Carlsson 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2018-02-22, klockan 15.00 

Underskrifter 
 
Sekreterare  
 
 .................................................................................... Paragrafer 9-14 
 Eva Kristina Andersson  
  
Ordförande  
 
 ....................................................................................  
 Mikael Peterson 
 
Justerande  
 
 .................................................................................................................................................................................................  
 Gunilla Wolinder     

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdes-  
datum 2018-02-21, §§ 9-14 
Datum då 
protokollet anslås 2018-01-23 Datum då anslag tas 

bort 2018-03-19 

Förvaringsplats 
av protokollet Sekretariatet för barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Underskrift 

 
 
.................................................................................... 
  Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 9 
Information från förvaltningen  
Den nya Kung Karls skola invigdes i lördags. Ca 1 500 besökare. 
Ett uppskattat arrangemang.  
 
 
Konstnärlig utsmyckning är en fråga som återstår. Undersökning 
av möjligheten att flytta ett väggfast konstverk (tupp i mosaik) i 
gamla skolan har gjorts. Kostnaden bedöms hög. 

 
 
Beslut   Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till hand-

lingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 10 
Årsbokslut 2017 för barn- och utbildningsför-
valtningen (BUN 2017/76) 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till års-
bokslut för 2017.  Upplägget följer de anvisningar till årsredovis-
ning för Kungsörs kommun och dess förvaltningar för 2017 som 
kommunstyrelsen beslutat om. 
 
I bokslutet lämnas en verksamhetsbeskrivning för det gångna året 
samt: 

- Viktiga händelser under året 
- Framtidsperspektiv 
- Måluppfyllelse, resultat och analys 
- Personal 
- Kvalitet, miljö, jämställdhet  
- Ekonomi (resultat per verksamhet) och 
- Nykeltal- och mätetal. 

 
 Nämndens bokslut ska sedan inarbetas i kommunens årsredo-

visning, dock inte så detaljerat som i redovisningen till nämnden. 
 
 Nämnden gör ett positivt resultat om 3 160 00 miljoner kronor. 
 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-29, § 20 jämte anvis-
ningar inför 2017 års bokslut och årsredovisning 

• Förslag till Årsbokslut 2017 för barn- och utbildningsförvalt-
ningen. 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner årsredovisning 2017 för 

barn- och utbildningsförvaltningen.  
 
Godkänd årsredovisning överlämnas till kommunstyrelsen. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Revisorerna, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 11 
Svar på granskning – Resursfördelnings-
modell till förskola och grundskola  
(BUN 2017/179) 
Revisonsbyrån KPMG har, på uppdrag av kommunens revisorer, 
granskat Kungsörs kommuns fördelning av resurser i förhållande 
till behov till förskola och grundskola. Sammanfattningsvis kon-
staterar revisorerna att kommunens hantering av resursfördelning-
en till förskolor och skolor är väl fungerande. Kommunen nyttjar 
den mindre kommunens fördelar att arbeta pragmatiskt och i nära 
samverkan för bästa möjliga resursnyttjande. 
 
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisorerna 
kommunen att: 

• låta elevhälsans organisering på ett strukturerat sätt utgå från 
av rektorerna identifierade behov i befintlig elevgrupp så att 
rätt resurser finns att tillgå för att tillgodose insatser utifrån de 
åtgärdsplaner som upprättats 

• arbeta strukturerat med långsiktiga prognoser avseende voly-
mer tillsammans med analyser avseende kunskapsutvecklingen 
på enhetsnivå för att på detta sätt snabbt fånga upp och motver-
ka risken för att verksamheten urholkas i och med den låga 
resurstilldelningen 

 
 Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 

svar på revisionsrapporten och föreslår att nämnden antar det och 
beslutar att i samband med framtida kommunövergripande budget-
arbeten ta med revisionens synpunkter i beslutsunderlaget. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Granskningsrapporten – Granskning resursfördelningsmodell 
till förskola och grundskola, daterad 2017-11-22 

• Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till svar 2018-02-
13 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till 

svar på revisionsrapporten Granskning resursfördelningsmodell 
till förskola och grundskola som sitt eget. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Revisorerna, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 I samband med framtida kommunövergripande budgetarbeten ska 
revisionens synpunkter tas med i beslutsunderlaget. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Posten Köping, de bemyndigade, vaktmästeriet, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 12 
Fullmakt att hämta försändelser hos Postens 
ombud (BUN 2018/25) 

 Kommunstyrelsen har bemyndigat personal på kansliavdelningen 
att för kommunens räkning hämta försändelser som ställt till 
Kungsörs kommun eller någon förvaltning/enhet i kommunens 
organisation.  
 
Alla avier kommer inte till kansliavdelningen och viss post har 
kansliavdelningen inte rätt att öppna (skolsköterskornas post). För 
att förenkla hanteringen kan barn- och utbildningsnämnden be-
myndiga personer att för kommunens räkning hämta försändelser 
som ställts till Barn- och utbildningsnämnden i Kungsörs kommun 
eller någon enhet i förvaltningens organisation. 
 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden bemyndigar följande personer att 
hämta försändelser hos Postens ombud som ställt till barn- och 
utbildningsnämnden/förvaltningen enligt följande: 

 
Nämnden eller 
förvaltningen 
med underliggande 
enheter 

Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh,  
bitr barn- och utbildningschef Lars-Erik 
Lindwall och  
nämndsekreterare Ann-Katrin Öijwall 

Kung Karl skola 79 Rektor Johan Lantz och 
administratör Susanne Andersson 

Kung Karls skola 46 Rektor Camilla Eriksson och 
administratör Eirun Axelsson 

Haga skolan Rektor Linda Körner och  
administratör Anneli Olsson 

Björskogsskolan Rektor Karin Roberthson och 
administratör Eirun Axelsson 

Västerskolan Rektor Sahar Mustafa och  
administratör Catrin Karlsson 

Gymnasium och 
vuxenutbildning 

Rektor Kristin Fernerud 
administratör Kerstin Söderberg 

Skolsköterska Skolsköterska Victoria Hermansson och 
skolsköterska Catharina Öhman 

Kurator Kurator Marina Lindell och  
kurator Eva Svansbo 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Posten Köping, de bemyndigade, vaktmästeriet, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

Försändelser som adresserats till barn- och utbildningsförvalt-
ning/enhet i förvaltningen med angivande av namn på befatt-
ningshavare kan också hämtas av befattningshavaren själv. 
 
Även personal på kommunstyrelsens kansliavdelning, har rätt att 
hämta ut handlingar till barn- och utbildningsnämnden/förvalt-
ningen och dess enheter, enligt kommunstyrelsens bemyndigande. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 13 
Meddelanden (BUN 2018/4) 
Beslutsmeddelande från Skolverket – Maxtaxa, ändring av fast-
ställda bidragsramar för 2018. Det fastställda bidragsbeloppet för 
bidragsåret 2018 höjs från 908 844 kronor till 943 140 kronor.  
Dnr BUN 2017/148 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandet till hand-

lingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 14 
Övrigt 
Ordföranden Mikael Peterson (S) rapporterar från: 

a) Barn- och utbildningsberedningen där följande frågor 
behandlats: 
- föräldrastöd 
- överenskommelse psykisk ohälsa 
- samproducerad lärarutbildning 
 

b) Fritidgårdsråd 
- Önskemål om fler aktivitetsytor i nya skolan 
- Planering av aktiviteter på sportlov och påsklov 
 

Barn- och utbildningschefen Fredrik Bergh informerar om ett ut-
vecklingsprojekt för nyanländas lärande som kommunen med hjälp 
av Skolverket kommer att jobba med i två år. Kommunen ska 
- göra kartläggning av behov 
- åtgärdsplan 
- eventuellt får vi ekonomiskt stöd till aktiviteter från Skolverket. 
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