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Plats och tid

  
Hellqvistsalen, kommunhuset onsdagen den 25 september 2019, klockan 16.00-19.10, 
ajournering klockan 16.50-17.00. 

 

Beslutande Angelica Stigenberg (S), Marie Norin Junttila (S), Anna-Karin Tornemo (V), Gunilla 
Wolinder (L), Ewa Granudd (M), Ronja Lund Wall (M), Margareta Barkselius (C), 
Margareta Johansson (S) och Sussanne Söderström (SD). 

Tjänstgörande  
ersättare  

 

Ersättare  Elisabeth Strengbom (S), Monica Lindgren (S), Barbro Olausson (L), Jenny Andersson 
(KD), Madelene Lund (M), Agneta Andersson (C) och Robert Redenkvist (SD). 

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

Lindvall och nämndsekreteraren Ann-Katrin Öijwall.  

 

Utses att justera Ewa Granudd 
Ersättare för 
justerare Ronja Lund Wall 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2019-09-27, klockan 08.00 

Underskrifter 

 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer       60-69 
 Ann-Katrin Öijwall 

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Angelica Stigenberg 
 
Justerande  
 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 Ewa Granudd 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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§ 60 
Specialkost (BUN 2019/87) 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 19 juni 2019  
- all specialkost som serveras genom kommunens tillagningskök 

ska styrkas med läkarintyg, psykologintyg eller journalutdrag 
där behovet av specialkost tydligt framgår 

- nytt intyg ska lämnas in i samband med stadiebyte, d.v.s. inför 
förskoleklass, åk 4 och åk 7 eller så fort förändring av elevens 
behov uppkommer. 

 
Förvaltningen har nu tagit fram en blankett för intyg om 
specialkost.  

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Förslag till riktlinjer för intyg om specialkost 
• Intyg om specialkost, tjänsteskrivelse 2019-05-28 
• Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2019-06-19, § 51 

– Intyg för specialkost. 
 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens 

förslag om blankett för intyg om specialkost. 
 
 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Kostchef, Rektorerna 

Utdragsbestyrkande  
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§ 61 
Delårsbokslut per den 31 augusti 2019 (BUN 
2019/75) 
Biträdande förvaltningschefen Lars-Erik Lindvall och barn- och 
utbildningschefen Fredrik Bergh redovisar förvaltningens 
delårsbokslut per den 31 augusti 2019.  
Bokslutet innehållande bl.a.: 
- Ett axplock av rapporter från enheternas viktiga händelser  
- Framtidsperspektiv - lokaler och organisation, resurser och 

kompetens, migration och integration och fortsatt 
befolkningsökning 

- Ekonomi - uppföljning januari till augusti 2019 samt 
årsprognos 

- Måluppfyllelse, prestationer och kvalitet - måluppfyllelse åk 3, 
åk 6, åk 9, betygsresultat åk 9 i samtliga ämnen vårterminen 
2019 och förändringar i meritvärde för årets elever i åk 9 
jämfört med samma elevers meritvärde i åk 8 
 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden tackar för redovisningen och 
beslutar ställa sig bakom förvaltningens delårsbokslut per den 31 
augusti 2019. 

 
 
           

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 62 
Lägesrapport – Modell för samarbete för 
tidiga och samordnade insatser kring 
ungdomar (BUN 2019/88) 
Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden gav sina res-
pektive förvaltningschefer i uppdrag att ta fram en arbetsmodell 
för tidiga och samordnade insatser kring ungdomar. Uppdraget 
gavs vid respektive nämndmöte i juni 2019 och en återrapportering 
begärdes till septembermötet.  

 
BUN överläggning Under överläggningen lämnar barn- och utbildningschefen Fredrik 

Bergh en första rapport. Arbete sker kring ett tidigare 
samverkansdokument som nu uppdateras.  
- Samordnad individuell plan (SIP)  

 
Ordföranden rapportera även från det lokala brottsförebyggande 
rådet där samarbetet skola och socialtjänst togs upp. 

- Offensivt Drogförebyggande Initiativ Nu (ODIN) - en samarbets-
modell mellan barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen. Syftet med ODIN är att göra tidiga upptäckter 
av narkotikamissbruk i skolan för att snabbt kunna sätta in åtgärder, 
stöd och hjälp. 

 
Arbetet fortsätter. Ny rapport lämnas vid nästa barn- och 
utbildningsnämnd. 

 
Beslut  Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Socialnämnden 

Utdragsbestyrkande  
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§ 63 
Budget 2020 (BUN 2019/72) 
Barn- och utbildningschefen lämnar en rapport om förvaltningens 
verksamhet, kostnadsnivåer och nyckeltal för 2019. 
 

BUN överläggning  Under överläggningen lämnar barn- och utbildningschefen Fredrik 
Bergh ett förslag på åtgärder för att klara den beslutade 
ekonomiska ramen för 2020 och konsekvenserna av åtgärderna. 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och 

inväntar Kommunfullmäktiges beslut om ramar för 2020.  

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 64 
Mål för 2020 (BUN 2019/95) 
Ordförande Angelica Stigenberg beslutar att måldiskussionerna 
flyttas till nämndens sammanträde i oktober. 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 65 
Uppföljning av förvaltningens 
internkontrollplan (BUN 2018/147) 
Barn- och utbildningsförvaltning har inför delårsbokslut per den 
31 augusti 2019 genomfört en uppföljning av barn- och 
utbildningsförvaltningens interkontrollplan.  
 
Förvaltningen har genomfört internkontroll enligt följande 
punkter; 
- Att egenkontrollprogram finns och följs inom mottagnings- och 

tillagningsköken 
- Att riktlinjer enligt Livsmedelsverkets rekommendationer och 

den lokala måltidpolicyn följs 
- Att rapportering av anmälningar om kränkande behandling till 

huvudman sker skyndsamt 
- Om det finns elever som av giltig eller ogiltig anledning har 

mer än tre veckors sammanhängande frånvaro 
 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Uppföljning av förvaltningens internkontrollplan för tertial 2 
2019, tjänsteskrivelse 2019-09-11 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen och 

kommer att beakta resultatet i samband med beslut om mål och 
budget för kommande budgetår. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 66 
Revidering av delegationer och attesträtt 
läsåret 2019/20 (BUN 2019/111) 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår en revidering i 
attestlistan för förvaltningen med anledning av att en ny 
tillförordnad rektor finns på plats på Kungs Karl 79.  
 
Rektor Ulf Carlsson föreslås ersätta tidigare rektors behörigheter 
för Kung Karl 79.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Revidering av delegationer och attesträtt läsåret 2019/2020, 
tjänsteskrivelse 2019-09-05 
 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar om revidering av 
delegationer och attesträtt under läsåret 2019/2020 på Kung Karls 
skola enligt förvaltningens förslag. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive chef (inkl. tjänsteskrivelse), ekonomikontoret 
(inkl. tjänsteskrivelse), akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 67 
Svar på motion – 5-årsgrupper i förskolan 
(BUN 2019/111) 
Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), Lina Johansson (C) och 
AnneMarie Andersson (C) föreslår i motion att Kungsörs kommun 
från och med hösten 2019 inför en mer åldersintegrerad förskola 
och avdelningar med enbart 5-åringar. Detta för att skapa mer 
homogena avdelningar och för att stärka övergången till 
förskoleklass.  

 
   Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Som 

ett led i beredningen har barn- och utbildningsförvaltningen lämnat 
ett svar på motionen.  

 
   Av förvaltningens svar framgår det bl. a;  
   För att så långt som möjligt kunna tillgodose barnens behov 

behöver hänsyn tas till en mängd faktorer. Till exempel 
barngruppens sammansättning, barnens ålder och mognad, 
förutsättningar i form av miljö inom- och utomhus.  

   För att kunna möta de behov som finns och göra relevanta 
anpassningar behöver förskolornas personal och ledning 
kontinuerligt anpassa arbetssätt, resursfördelning och 
gruppkonstellationer efter barnens behov och förutsättningar.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion – 5-årsgrupper i förskolan 
• Svar på motion – 5-årsgrupper i förskolan, 2019-08-15 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att inte 

tillstyrka förslaget om att införa åldershomogena grupper för fem-
åringar inom Kungsörs kommuns förskolor. 

  
Reservation Mot barn- och utbildningsnämndens beslut lämnar Margareta 

Barkselius (C), en skriftlig reservation.  

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande  
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§ 68 
Mobilfri skoltid (BUN 2019/112) 
Enligt skollagen har rektor rätt att besluta om vilka ordningsregler 
som ska gälla på skolan. Rektorerna i Kungsör har tillsammans 
med sin personal tydligt tagit ställning för att grundskolorna i 
Kungsör ska vara mobilfria under skoltid.  
 
Grunden för besluten har bl. a. varit att de bedömer att 
elevernas arbetsro ökar och att risken för mobbning 
och kränkningar på nätet minskar om skolan är 
mobilfri.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Mobilfri grundskola i Kungsör, tjänsteskrivelse 2019-05-28 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom 

rektorernas beslut om en mobilfri grundskola i Kungsör. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Rektorerna 

Utdragsbestyrkande  
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§ 69 
Meddelanden (BUN 2019/4) 
Skolinspektionen godkänner Jensen education college AB som 
huvudman för gymnasieskola vid Jensens gymnasium Eskilstuna i 
Eskilstuna kommun avseende utbildning på de nationella 
programmen teknikprogrammet med inriktning informations- och 
medieteknik, ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomin 
samt juridik, samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning 
samhällsvetenskap samt naturvetenskapsprogrammet med 
inriktning naturvetenskap. 
Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av Lärande i 
Sverige AB som huvudman för gymnasieskola avseende det 
nationella industritekniska programmet med inriktningen produkt 
och maskinteknik vid Realgymnasiet i Eskilstuna i Eskilstuna 
kommun. 

    
Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena till 

handlingarna. 
  
 
 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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