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Plats och tid

  
Kung Karls skola, onsdagen den 24 januari 2018, klockan 16.00 – 18.00  
 
 

 

Beslutande Monica Lindgren (S), 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) 
 

Ersättare  Elisabeth Strengbom (S), Barbro Olausson (L), Ronja Lund Wall (M) och Sivert Karlsson 
(C) 

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

Katrin Öijwall nämndsekreterare, Anna Öhlin bitr. förskolechef  § 1 och Johan Lantz §1-2 

 

Utses att justera Margareta Johansson 
Ersättare för 
justerare Gunilla Wolinder 
Justeringens  
plats och tid Kansliet för barn- och utbildningsförvaltningen 2018-01-26, klockan 15.00 

Underskrifter 
 
Sekreterare  
 
 .................................................................................... Paragrafer 1-8 
 Ann-Katrin Öijwall  
 
 
Ordförande  
 
 ....................................................................................  
 Mikael Peterson 
 
Justerande  
 
 .................................................................................................................................................................................................  
 Margareta Johansson     

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdes-  
datum 2018-01-24, §§ 1-8 
Datum då 
protokollet anslås 2018-01-26 Datum då anslag tas 

bort 2018-02-21 

Förvaringsplats 
av protokollet Sekretariatet för barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Underskrift 

 
 
.................................................................................... 
  Utdragsbestyrkande 
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§ 1 
Redovisning från förvaltningen (BUN 2018/3) 
Sammanställning av anmälningar till huvudman gällande 
kränkningar 6 kap 10 § skollagen under höstterminen 2017. 
 
Redovisningen var fördelad på typ av kränkning, veckodag och 
tidpunkt och var dessa sker. En jämförelse med perioden 2016 visa 
att anmälningar har minskat med ca 25 %. Förvaltningen fortsätter 
med det förebyggande arbetet, främja, förebygga och åtgärda.  

 
Beslut   Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av anmälningarna 

enligt redovisning.  
 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 2 
Presentation av ny rektor 
Johan Lantz är ny rektor för Kung Karl 79 sedan den 8 januari 
2018. Johan var tidigare anställd som biträdande rektor på 
skolan. Han presenterar sig för nämnden.  
Presentationen följ av en rundtur på nya skolan. 
 
Ordföranden hälsar honom välkommen till det nya uppdraget 
och ser fram mot ett gott samarbete. 

 

 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande  
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§ 3 
Information från förvaltningen (BUN 2018/3) 
Information lämnas under mötet: 

 
- Efter en intensiv flytt är nya skolan igång. All personal har 

arbetat intensivt för att allt ska fungera vid vårterminens start. 
Diverse justeringar och kompletteringar på skolan kommer att 
pågå under våren. 

- Under julhelgen utsattes Kung Karls skola vid Ulvesund för 
stöld, vandalisering och brand i aulan.   

- Enheten VIVA har under julhelgen flyttat 
gymnasieverksamheten till Ulvesund. 

- Under våren kommer hela enheten VIVA flytta till Ulvesund. 
- Aulan kommer att användas i den dagliga verksamheten men 

kommer även att hyras ut till allmänheten.  
- Högdelen vid nya Kung Karl kommer att rivas under våren.  

 
Förvaltningen arbetar med 2017- års bokslut vilket kommer att 
redovisas vid nästa nämndsammanträde. Det man kan avläsa innan 
bokslutet är klart är att budgeten slutar på ett positivt resultat dock 
kan inte några siffror presenteras.  

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger informationerna till 

handlingarna. 
 
 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 4 
Rutin registerkontroll (BUN 2017/152) 
Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till 
rutin för registerkontroll.  
 
När en person blivit erbjuden ett jobb inom förskola, skola, 
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet eller har praktikplats 
(om personen studerar på lärarhögskola), måste personen visa upp 
ett utdrag ur belastningsregistret. 
 
Rutin: 
- Vid nyanställning, vid undertecknandet av anställningsavtal, 

begär ansvarig chef att den nya medarbetaren visar upp ett 
registerutdrag enligt ovan. 

- På anställningsavtalet markeras rutan för registerutdrag samt 
att datum för kontroll anges. 

- Anställningsavtalet skickas till lönekontoret efter 
undertecknadet. 

 
Kontroll: 
För att få en samordning av de kommunala styrdokumenten 
föreslås att utformingen av kontrollen behandlas i samband med 
den årliga översynen av förvaltningens internkontrollplan. 
 
Ovanstående har kommit fram utifrån den förstudie om 
registerkontroll som genomförts av KPMG på uppdrag av 
kommunens revisorer. 
 
 
Sammanfattning av regelverket 
- Det är Polismyndigheten som lämnar ut utdrag ur 

belastningsregistret. Det finns olika typer av utdrag. Ett särskilt 
registerutdrag, ett så kallat skolutdrag, gäller för anställningar 
inom förskola, skola, fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet. 

- Det är endast den person som valts ut för att anställas, anlitas 
eller för att tas emot i verksamheten som ska visa 
registerutdrag. (Registerutdrag ska inte begäras redan i 
samband med en ansökan om tjänst) 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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- Den obligatoriska registerkontrollen avser alla typer av 
yrkeskategorier inom förskola, skola fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet. 

- Det är den som ska visa registerutdraget som ska begära ut 
utdraget från Polismyndigheten. 

- Ett utdrag får vara upp till ett år gammalt. Det framgår av 
registerutdragen om personen förekommer i registret eller inte. 

- Arbetsgivaren har vidare inget lagstöd för att begära att 
personer som anställts, anlitats eller tagits emot i verksamheten 
vid senare tillfälle ska visa ytterligare registerutdrag. 

- Det finns inga krav på att den som ska visa registerutdraget ska 
lämna detta obrutet. Den person som registerutdraget gäller har 
alltså möjlighet att själv ta del av uppgifterna i utdraget innan 
detta lämnas till den som gör registerkontrollen. 

 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kungsörs kommuns revisorer - Förstudie registerkontroll 
• Barn- och utbildningsförvaltnings tjänsteskrivelse 2018-01-15 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens 

förslag: 
 

- Att frågan om registerkontroll behandlas i samband med den 
årliga revideringen av internkontrollplanen. 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 5 
Yttrande – Utred möjligheten till 
tvålärarsystem (BUN 2018/1) 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 december 2017 
ställdes en motion där Eva-Carin Sandbom (L), föreslår att 
kommunen ska utreda kostnaderna för ett tvålärarsystem. 
 
Som ett led i beredningen önskas yttrande från barn- och 
utbildningsnämnden.  
  
Med tvålärarsystem menas oftast att två lärare arbetar tillsammans 
i klassrummet. De planerar, undervisar och har ett gemensamt 
ansvar för att lägga upp undervisningen för att eleverna ska 
utvecklas på bästa sätt.  
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. 
Av det framgår bland annat: 
- Om man dubblerar undervisande lärare i grundskolan blir 

kostnaden ca 40 miljoner kronor per år.  
- Ett tvålärarsystem kan innebära att kringresurser skulle kunna 

minskas, den totala kostnaden för speciallärare, 
specialpedagoger, elevhälsopersonal och elevassistenter för 
2017 var drygt 13 miljoner kronor. 

 
Det är enligt skollagen rektors ansvar att ”fördela resurser inom 
enheten efter barn och elevers olika förutsättningar och behov”. 
 
I Kungsörs kommun genomförs regelbundet dialogmöten mellan 
respektive rektor och barn- och utbildningsnämndens presidium 
utöver de redovisningar som görs för hela barn- och 
utbildningsnämnden.  
Eftersom frågan om tvålärarsystem och hur organisationen kan 
anpassas till de behov som finns är av centralt intresse är 
rekommendationen att det tas med i den fortsatta dialogen mellan 
skolledning och barn- och utbildningsnämndens företrädare.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion – Kungsörs kommun bör utreda möjligheten till 
tvålärarsystem. 

• Remiss av motion – Utred möjligheten till tvålärarsystem, 
2018-01-02 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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• Barn- och utbildningsförvaltnings tjänsteskrivelse 2018-01-15 
 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens 
svar på remissen ” utred möjligheten till tvålärarsystem” och 
överlämnar det till kommunstyrelsen för vidare beredning. 
 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 6 
Utökat behov av platser i förskolan (BUN 
2017/171) 
Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2017 att uppdra åt 
barn- och utbildningschefen att: 
- planera för att under våren 2018 utöka lokalytan för 

förskola/skola i Valskog genom att omlokalisera moduler som 
Ulvesund till Valskog. 

- utreda möjligheten för att med kort varsel kunna öppna en 
förskoleavdelning i befintliga moduler vid Ulvesund.  

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på genomförande och kostnader. 
- januari 2018 – ny avdelning har öppnat i Valskog 
- våren 2018 – omlokalisering av modul från Ulvesund som 

flyttas till Valskog  
- februari 2018 – ny förskoleavdelning i centrala Kungsör 
- april 2018 – ny förskoleavdelning i Kungsör 
Kostnader 
- helårskostnad per avdelning beräknas till ca 1 950 000 kronor 
- engångskostnad för inköp av inventarier per avdelning 

beräknas till ca 300 000 kronor 
- helårskostnad för avdelningen som planeras att öppna i 

februari beräknas till ca 1 800 000 kronor, exklusive 
engångskostnad för inventarier 

- motsvarande kostnad för avdelningen som planeras öppna i 
april beräknas bli 1 450 000 kronor. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen 2017-11-

26 – Ytterligare ökad efterfrågan av platser inom förskolan.  
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-11-27, § 206 – 

Ytterligare ökad efterfrågan av platser inom förskolan 
• Ny förskoleavdelning på grund av ökad efterfrågan av platser 

inom förskolan, 2018-01-17 
 
Förslag till beslut  Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:   

• äska om ett tilläggsbelopp av 200 000 tkr för 2018. Vilket 
gäller för ökad hyra för modul som omlokaliserats från 
Ulvesund till Valskog. Ramökningen på grund av ökad hyra 
för 2019 blir 300 000 kr per år. 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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• uppdra åt barn- och utbildningschefen att inom en månad 
verkställa öppnandet av en ny förskoleavdelning i de 
befintliga modulerna vid Ulvesund. 

• hos kommunstyrelsen äska om ett tilläggsbelopp av 2 100 000 
kr för 2018. Vilket täcker hyra och drift av en 
förskoleavdelning under perioden februari till december samt 
inventarier för en avdelning. Ramökningen inför 2019 blir 
1 950 000. 

• uppdra åt barn- och utbildningschefen att förbereda för 
öppnandet av ytterligare en ny förskoleavdelning i början av 
april i de befintliga modulerna vid Ulvesund. 

 
BUN överläggning  Under barn- och utbildningsnämndens överläggning framför 

förvaltningschefen att förvaltningen tittar på alternativa 
lokallösningar istället för de befintliga modulerna vid Ulvesund.   

 
Beslut   Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:   

• äska om ett tilläggsbelopp av 200 000 tkr för 2018. Vilket 
gäller för ökad hyra för modul som omlokaliserats från 
Ulvesund till Valskog. Ramökningen på grund av ökad hyra 
för 2019 blir 300 000 kr per år. 

• uppdra åt barn- och utbildningschefen att inom en månad 
verkställa öppnandet av en ny förskoleavdelning. 

• hos kommunstyrelsen äska om ett tilläggsbelopp av 2 100 000 
kr för 2018. Vilket täcker hyra och drift av en 
förskoleavdelning under perioden februari till december samt 
inventarier för en avdelning. Ramökningen inför 2019 blir 
1 950 000. 

• uppdra åt barn- och utbildningschefen att förbereda för 
öppnandet av ytterligare en ny förskoleavdelning i början av 
april. 
 
 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 7 
Meddelanden (BUN 2018/4) 
En överenskommelse har tecknats mellan Kungsörs kommun 
genom rektor Kristin Fernerud och enhetschef Christer Zegarra 
Eriksson och Arbetsförmedlingen i södra Västmanland om 
samverkan för att påskynda vägen till och/eller studier särskilt 
avseende målgrupperna unga (16-24 år) och nyanlända. Dnr BUN 
2017/186 

Biträdande förvaltningschef Lars-Erik Lindvall har svarat på en 
uppgift begärd från Rekryteringsmyndigheten om vilka ungdomar 
som under året fyller 17 år och som går i särskolan. Dnr BUN 
2018/5 

Protokollsutdrag från: 

• Kommunfullmäktige 2017-12-11, § 185 Budget 2018 med plan 
2019-2020. Dnr BUN 2017/99 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena till 

handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 8 
Rapporter (BUN 2018/11) 
Rapportering från kontaktpolitiker 
Carina Sjölund (M) 

- Verksamhetsbesök på Hagaskolan. Bra dialog med rektor 
Linda Körner som berättade och visade verksamheten på 
skolan.  

- Verksamhetsbesök på Västerskolan. Träff med t.f. rektor Ulla 
Dahlstedt, rundtur på skolan. 

Hans Carlsson (M) 

- Verksamhetsbesök på Björskogsskolan. Vid 
terminsavslutningen går eleverna fackeltåg till kyrkan. 
Eleverna bjöd på julspel och musikunderhållning. Vid årets 
julavslutning var det många föräldrar och andra anhöriga som 
deltog både i fackeltåget och i kyrkan. 

- Verksamhetsbesök på Fritidsgården i Valskog. Fritidsgården 
har sin verksamhet tillfälligt i matsalen och man använder 
gymnastiksalen då den är ledig. Ungdomarna trivs på 
fritidsgården och är välbesökt av både tjejer och killar. 
 

Mikael Peterson (S) 

- Verksamhetsbesök på Björskogsskolan och förskolan Frida. 
 
Mikael Peterson (S) meddelar att de första resultaten från 
rapporten ”Liv och hälsa Ung Västmanland 2017 är publicerad. 
 
Skolenkäten är en del av Skolinspektionens granskning av landets 
skolor. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, 
föräldrar och den pedagogiska personalen, som ett underlag inför 
bedömningen av skolan.  Skolorna i Kungsör deltar i årets 
undersökning och den genomförs under våren. 
 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena till 

handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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