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Plats och tid

  
Björskogsskolan, Valskog, onsdagen den 24 oktober 2018, klockan 16.00 – 17.30 
 
 

 

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

Tjänstgörande  
ersättare Lars Gustavsson (KD), Sievert Karlsson (C) och Sussanne Söderström (SD) 

 

Ersättare  Marina Ribaric (S), Elisabeth Strengbom (S), Barbro Olausson (L) och Ronja Lund Wall 
(M). 

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

sekreterare Ann-Katrin Öijwall och teknisk chef Stig Tördahl § 47. 

 

Utses att justera Monica Lindgren 
Ersättare för 
justerare Margareta Johansson 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2018-10-29, klockan 8.00 

Underskrifter 
 
Sekreterare  
 
 .................................................................................... Paragrafer 47-54 
 Ann-Katrin Öijwall 
  
Ordförande  
 
 ....................................................................................  
 Mikael Peterson 
 
Justerande  
 
 .................................................................................................................................................................................................  
 Monica Lindgren     

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdes-  
datum 2018-10-24, §§ 47-54 
Datum då 
protokollet anslås 2018-10-29 Datum då anslag tas bort 2018-11-23 

Förvaringsplats 
av protokollet Sekretariatet för barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Underskrift 

 
 
.................................................................................... 
  Utdragsbestyrkande 
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§ 47 
Informationer (BUN 2018/3) 

 Teknisk chef Stig Tördahl är inbjuden till dagens sammanträde för 
att redovisa kostnader för framtida lokalförsörjning för förskolan 
utifrån barn- och utbildningsförvaltningens utredning som tidigare 
presenterats för barn- och utbildningsnämnden. 

 
 Förvaltningschef Fredrik Bergh lämnar bland annat följande 

information: 
- Budgetläget för år 2019 
- Skolfrånvaro 
- Fritidsgården Valskog 
- Invigning av skolgården på Kung Karls skola 
- Invigning av Drottninggatan 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till 

handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 48 
Uppföljning av internkontrollplan inför 
delårsbokslut per den 31 augusti 2018 (BUN 
2018/2) 
Barn- och utbildningsförvaltning har inför delårsbokslut per den 
31 augusti 2018 genomfört en uppföljning av barn- och 
utbildningsnämndens interkontrollplan.  
 
Uppföljningen gäller följande kontrollområden;  
- Styrdokument beslutade av barn- och utbildningsnämnden. 
- Förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och 

vuxenutbildning/gymnasium. 
- Elevers frånvaro i grundskolan 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse – 
Uppföljning av Barn- och utbildningsnämndens 
internkontrollplan inför delårsbokslut II.  

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna barn- och 

utbildningsförvaltningens uppföljning av internkontrollplanen och 
lägger den till handlingarna. 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-24  4 
 
 
 

§ 49 
Framtida behov för förskolan i Kungsörs 
kommun (BUN 2018/137) 
Sedan 2012 har det varit ett ökande antal barn i Kungsörs försko-
lor, flera nya avdelningar har öppnats. Diskussioner om lokallös-
ningar för kommunens förskolor har ingått när det varit aktuellt 
med planer och beslut om verksamhetslokaler för barn- och utbild-
ningsförvaltningen.  
 
Vid en framtidsdag med fokus på förskolan som var den 18 april 
2018 fick barn- och utbildningsförvaltning i uppdrag att utreda 
förskolans kort- och långsiktiga planering med sikte på år 2025 
och hur kommunen demografiskt växer. Vid mötet deltog 
politiker från nämndernas och kommunstyrelsens presidier, 
förvaltningen, utvecklingsenheten och kommundirektören. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån uppdraget utrett 
förskolans kort- och långsiktiga planering med sikte på år 2025 
och hur kommunen demografiskt växer.  
 
Utredningen innehåller;  
- Historisk bakgrund - Från barnpassning till utveckling och 

lärande  
- Förskolans uppdrag. Pedagogiska inriktningar.  
- Vad är det som gör en förskola bra? Framtida behov och 

utmaningar.  
- Nuläget, nuvarande verksamhet. Organisation och resultat.  
- Kostnader.  
- Antal barn i Kungsörs förskolor. 2014-2018.  
- Befolkningsprognoser. Hög och låg.  
- Behov av lokaler på kort och lång sikt.  
- Förslag till lokalförsörjning.  
- Beräkning av kostnaderna för förslagen till lokalförsörjning.  

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 25 september 2018 
om återremiss av ärendet för komplettering med beräkning av 
kostnader till framlagda förslag om lokalförsörjning samt att 
kompetensförsörjningsplanen bifogas ärendet. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande  

 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-24  5 
 
 

• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-
18 jämte bilagan Framtida behov för skolan i Kungsörs 
kommun 

• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden den 25 
september 2018, § 44 – Framtida behov för förskolan i 
Kungsörs kommun 

• Framtida behov för förskolan i Kungsörs kommun 
komplettering med kostnader för framtida lokalförsörjning.  

• Kompetensförsörjningsplan för Kungsörs kommun och 
bolagskoncernen 2017-2021 
 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens 
utredning inklusive kompletteringar med beräkning av kostnader 
om lokalförsörjning samt bifogad kompetensförsörjningsplan.  

 
Utredning i sin helhet överlämnas till Kommunstyrelsen. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande  
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§ 50 
Delårsbokslut för barn- och 
utbildningsförvaltningen per den 31 augusti 
2018 (BUN 2018/91) 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 
delårsbokslut för förvaltningen.  
Delårsbokslutet speglar viktiga händelser från enheterna, 
framtidsperspektiv, ekonomi, personal, jämställdhetsarbete, arbete 
med miljö, ekonomi och måluppfyllelse, prestationer och kvalitet 
sammantaget för förvaltningen och för respektive enhet. Dessutom 
ges en sammanfattning tom augusti av barn- och 
utbildningsnämndens mål med prognos. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Barn- och utbildningsförvaltningens delårsbokslut tertial 2 

2018 
 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsbokslut för barn- 

och utbildningsförvaltningen per den 31 augusti 2018 och lägger 
det till handlingarna. Delårsbokslutet lämnas till 
kommunstyrelsen. 

 
 
  

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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§ 51 
Meddelanden delegationsbeslut 
Beslut om skolskjuts av särskilda skäl. Dnr BUN 2018/128:6-11 

Avslag på ansökan till utbildning vid Uddetorp Naturbruksskola. 
Dnr BUN 2018/151 

Avslag om studiestartstöd. Dnr BUN 2018/ 

Avskrivning av elev på grund av ogiltig frånvaro överstigande tre 
veckor.  

 

 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena till 
handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt 

Utdragsbestyrkande  
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§ 52 
Meddelanden 
Barn- och elevombudet - Avslutat ärende om kränkande 
behandling. Dnr BUN 2018/108. 

Skolinspektionen godkänner Thorengruppen AB som huvudman 
för gymnasieskola vid Thoren Business School i Eskilstuna. Dnr 
BUN 2018/30. 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar att de kommer 
för ett tillsynsbesök hos Musikskolan. Dnr BUN 2018/148. 

Protokollsutdrag från nyvalda kommunfullmäktige 2018-10-15, § 
8- Valsätt och fördelning av platser i örtroendemannaorganisation. 
§ 9- Inkallelseordning för ersättare i styrelse och nämnder.  

Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär 18:34 – Bemanning av 
lovskola. Dnr BUN 2018/143 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena till 

handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten för meddelanden 

Utdragsbestyrkande  

 
 



 
Kungsörs kommun  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-24  9 
 
 
 

§ 53 
Rapporter (BUN 2018/11) 
Hans Carlsson (M) lämnar rapport från kontaktpolitikerbesök på 
förskolan Frida i Valskog. Förskolans nya lokaler rustas upp med 
ny färg på väggarna och slitna golvmattor byts ut.    

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandet till hand-

lingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 54 
Övrigt (BUN 2018/4) 
Utifrån inkomna synpunkter om skolmaten ställer Hans Carlsson 
(M) en fråga om hur ofta man serverar vegetariska rätter på 
skolorna? 

Hans Carlsson (M) undrar även om hur stort matsvinn skolorna 
har? 

Ordförande Mikael Peterson (S) föreslår att kökschef Tobias 
Bergvall bjuds in till nämnden den 28 november 2018 för att 
besvara frågor och funderingar som finns om skolmaten.   

 

Lars Gustavsson (KD) ställer fråga om lokaler för förskolan, vart i 
processen är vi med att bygga nytt alternativt bygga om, och hur 
ser tidsplanen ut framöver? 

Ordföranden svarar att mer information om lämnas vid nästa 
sammanträde. 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden tar med sig frågorna och lägger 

meddelandet till handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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