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Plats och tid

  
VIVA, vuxenutbildningen, Skolgatan 3, onsdagen den 16 maj 2018, klockan 16.00-18.00  
 
 

 

Beslutande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S), Mikael Peterson (S), Gunilla Wolinder (L), 
Hans Carlsson (M), Carina Sjölund (-) och Margareta Barkselius (C). 

Tjänstgörande  
ersättare Peter Åkesson (MP) och Sussanne Söderström (SD) 

 

Ersättare  Marina Ribaric (S), Elisabeth Strengbom (S), Barbro Olausson (L), Ronja Lund Wall (M) 
Lars Gustavsson (KD) och Sivert Karlsson (C).. 

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

sekreterare Ann-Katrin Öijwall, § 26 biträdande förskolechef Anna Öhlin och rektor Kristin 
Fernerud. 

 

Utses att justera Monika Lindgren 
Ersättare för 
justerare Margareta Johansson 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2018-05-18, klockan 8.00 

Underskrifter 
 
Sekreterare  
 
 .................................................................................... Paragrafer 26-31 
 Ann-Katrin Öijwall 
  
Ordförande  
 
 ....................................................................................  
 Mikael Peterson 
 
Justerande  
 
 .................................................................................................................................................................................................  
 Monica Lindgren    Margareta Johansson  

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdes-  
datum 2018-05-16, §§ 26-31 
Datum då 
protokollet anslås 2018-05-18 Datum då anslag tas 

bort 2018-06-11 

Förvaringsplats 
av protokollet Sekretariatet för barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Underskrift 

 
 
.................................................................................... 
  Utdragsbestyrkande 

 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-05-16  2 
 
 
 

§ 26 
Informationer (BUN 2018/3) 

 Följande informationer lämnas:  
a) Biträdande förskolechef Anna Öhlin visar en sammanställning 

på inkomna anmälningar om kränkande behandling enligt 6 
kap 10 § skollagen inkomna till huvudman perioden januari till 
april 2018. 
 

b) Rektor Kristin Fernerud informerar bl.a. om att en 
integrationsplan är framtagen. Planen ska vara ett stöd för 
kommunens olika verksamheter i frågan om att hjälpa och 
vägleda nyanlända i deras etablering i kommunen, - vad som 
sker idag och vem som gör vad.  
 

c) Förvaltningschef Fredrik Berg informerar om budgetprocessen 
för budget 2019. Förvaltningen kommer att få ökade kostnader 
bl.a. för: 
- ökat stödbehov inom grundskolan 
- ökade hyreskostnader för enheten VIVA 
- placeringar i särskolan 
- ökade interkommunala kostnader för gymnasieskolan. 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger informationerna till 

handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 27 
Svar på revisionsrapport – Uppföljning av 
intern kontroll (BUN 2018/55) 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i 
Kungsörs kommun har KPMG de granskningar som 
genomfördes 2013-2016 avseende kommunens arbete 
med hur den interna kontrollen bedrivs.   
  
Revisorerna ser fortfarande vissa brister och rekommenderar att: 

- barn- och utbildningsnämnden lyfter ur uppföljningen av 
den interna kontrollen från bokslutsärendet till ett eget 
ärende för att göra det tydligare att den interna kontrollen 
följts upp.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Uppföljning av intern kontroll – Kommunrevisorerna, 2018-03-
27 

• Svar på revisionsrapport: Internkontrollen, 2018-05-03 
 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens svar på 

revisionsrapporten Uppfölning av intern kontroll som sitt eget och 
översänder svaret till Kommunrevisionen. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Kommunstyrelsen, Kommunrevisionen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 28 
Svar på revisionsrapport – Uppföljning av 
kommunens modell för målstyrning (BUN 
2018/56) 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i 
Kungsörs kommun har KPMG granskat kommunens 
modell för målstyrning.  
Syftet med genomförd granskning är att se hur 
kommunens modell för målstyrning implementerats i 
kommunstyrelse och nämnderna.  
  
Granskningen visar att det skett en positiv utveckling i 
målstyrningsarbetet.  
 
Revisorernas sammanfattade bedömning är bland annat att 
Kommunstyrelsen och nämnderna fortsätter arbetet med 
utveckling av målstyrningen genom att vara tydliga i sina 
målformuleringar samt beslut om hur måluppfyllelsen ska mätas. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Uppföljning av kommunens modell för målstyrning, 
Kommunrevisorerna 2018-03-27 

• Svar på revisionsrapport: Uppföljning av målstyrning, 2018-05-
08 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens svar på 

revisionsrapporten Uppfölning av kommunens modell för 
målstyrning som sitt eget och översänder svaret till 
Kommunrevisionen. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Kommunstyrelsen, Kommunrevisionen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 29 
Svar på revisionsrapport – Grundläggande 
granskning (BUN 2018/57) 
De förtroendevalda revisorerna i Kungsörs kommun genomför 
varje år en grundläggande granskning av styrelse och nämnder. 
Syftet med den grundläggande granskningen är att 
översiktligt bedöma om styrelsen och nämnderna har skapat 
förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten.  
 
I grundläggande granskning för 2017 önskar 
revisorerna barn- och utbildningsnämndens svar på vilka åtgärder 
nämnden har för avsikt att vidta med anledning av nedanstående 
synpunkter. 

- Att nämndens uppföljning av arbetsmiljön bör stärkas. 

- Revisorernas oro på att meritvärdena i skolan sjunker. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Grundläggande granskning, Kommunrevisorerna, 2018-03-27 
• Svar på revisionsrapport: Grundläggande granskning, 2018-05-

02 
 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens svar på 

revisionsrapporten Grundläggande granskning som sitt eget och 
översänder svaret till Kommunrevisionen. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Kommunstyrelsen, Kommunrevisionen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 30 
Förordnande av dataskyddsombud (BUN 
2018/76) 
Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (GDPR) 
tillämpas. Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig vilket 
innebär att den kommer att gälla som lag i Sverige och ersätta 
personuppgiftslagen. Dataskyddsförordningen kommer även att 
kompletteras med nationella lagar.  
Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de 
personuppgifter som behandlas inom myndigheten. Enligt artikel 
37 dataskyddsförordningen ska varje personuppgiftsansvarig 
utnämna ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska utses på 
grundval av yrkesmässiga kvalifikationer och ska ha förmågan att 
fullgöra de uppgifter som dataskyddsombudet har enligt 
förordningen.  

 
Dataskyddsombudet kommer att ersätta personuppgiftsombudets 
roll och ansvar. Den övergripande och viktigaste uppgiften för 
dataskyddsombudet är att övervaka att organisationen följer 
dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att: 
samla in information om hur organisationen behandlar 
personuppgifter, kontrollera att organisationen följer bestämmelser 
och interna styrdokument, samt informera och ge råd inom 
organisationen. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tjänsteskrivelse 2018-04-17 – Förordnande av 
dataskyddsombud, Kommunstyrelsen 

• Tjänsteskrivelse 2018-05-07 – Förordnande av 
dataskyddsombud, Barn- och utbildningsförvaltningen 

 
Beslut  Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

- entlediga Ann Karlsson, Västra Mälardalens 
Kommunalförbund, som personuppgiftsombud, 

- utse Per Wadlin, Köpings kommun, som dataskyddsombud, 
- anmäla beslutet till Datainspektionen.  

 
Beslutet gäller från 2018-05-25 då dataskyddsförordningen 
ersätter personuppgiftslagen. 
  

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Kommunstyrelsen, Datainspektionen, 
Dataskyddsombudet 

Utdragsbestyrkande 
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§ 31 
Meddelanden (BUN 2018/4) 

 Länsstyrelsen har genomfört en kartläggning om rökning på 
skolgårdar trots förbud. BUN 2018/75 

 
 Vårdnadshavarna till en elev i åk 2 har ansökt om Rh-anpassad 

utbildning på Birgitta skolan i Örebro. Ansökan har beviljats av 
Specialpedagogiska myndigheten, SPSM.  Dnr BUN 2018/82 

 
 Rektor Kristin Fernerud har avslagit tre ansökningar till 

vuxenutbildning till akutsjukvård, barnskötare och medicin 2.  
  
 Inkommen synpunkt på förvaltningens verksamhet. Dnr BUN 

2018/74 
 
 Mikael Peterson (S) och Hans Carlsson (M) lämnar rapport från ett 

verksamhetsbesök ”Fritidshemmens dag” den 8 maj 2018. 
 
 Ordförande Mikael Peterson (S) meddelar att barn- och 

utbildningsnämndens sammanträden onsdagen den 13 juni flyttas 
till tisdagen den 12 juni. 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena till 

handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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