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Beslutande

Matsalen, Björskogsskolan, onsdagen den 20 februari 2019, klockan 16.00-18.55,
ajournering17.30-17.35.
Angelica Stigenberg (S), Marie Norin Junttila (S), Anna-Karin Tornemo (V), Gunilla
Wolinder (L), Ronja Lund Wall (M), Sussanne Söderström (SD) och Margareta Johansson
(S).

Tjänstgörande
ersättare

Madelene Lund (M) och Agneta Andersson (C)

Ersättare

Elisabeth Strengbom (S), Monica Lindgren (S), Barbro Olausson (L), Robert Redenkvist
(SD) och Annicka Eriksson (SD).

Övriga
deltagande

Barn- och utbildningschefen Fredrik Bergh, bitr. barn- och utbildningschefen Lars-Erik
Lindvall, förskolechefen Gun Åslund, nämndsekreteraren Eva Kristina Andersson §§ 13 och
nämndsekreteraren Ann-Katrin Öijwall.

Utses att justera

Gunilla Wolinder

Ersättare för
justerare

Anna-Karin Tornemo

Justeringens
plats och tid

Kansliet 2019-02-25, klockan 13.00

Plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

....................................................................................

Paragrafer

11-17

Ann-Katrin Öijwall
Ordförande

.......................................................................………………………………………………………………………............
Angelica Stigenberg
Justerande

.................................................................................................................................................................................................
Gunilla Wolinder

Anna-Karin Tornemo

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-02-20, §§ 11-17

Datum då anslag
sätts upp

2019- 02-25

Förvaringsplats
av protokollet

Kansliet

Underskrift

....................................................................................

Datum då anslag
tas ned

Utdragsbestyrkande

2019- 03-22
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2019-02-20

§ 11
Hälsningsord
Rektor Karin Roberthsson hälsar barn- och utbildningsnämnden
välkomna till Björskogsskolan.
Efter en rundtur på enheten informerar Karin kort om skola.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2019-02-20

§ 12
Information från förvaltningen (BUN 2019/3)
Förvaltningschef Fredrik Bergh lämnar bl.a. följande
informationer:
Förutsättningar för budget 2019.
Interkommunal ersättning (IKE)
Mellan Arboga kommun och Kungsörs kommun har avtal om
kostnader för gymnasieutbildning tecknats. Diskussioner med
Köping pågår.
Fördjupad samverkan mellan kommunerna Köping, Arboga och
Kungsör
Fördjupad samverkan bl.a inom gymnasiet, särskolan och
vuxenutbildningen. Diskussioner förs med både Arboga och
Köpings kommuner inom dessa områden.
Nämnden ges möjlighet att ställa frågor utifrån informationerna.
Beslut

Justerandes sign

Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till
handlingarna.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

2019-02-20

§ 13
Utbildningspass
Politiker ”VAD” – ”HUR” Tjänstemän
Nämndsekreterare Eva Kristina Andersson håller ett
utbildningspass i:
Rollfördelning mellan politiker och tjänstemän
”VAD” - Politikerna anger mål och riktlinjer för verksamheten och
fattar beslut i nämnder, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
om kommunens färdriktning.
”HUR” – Tjänstemännen har i uppgift att syssla med detaljfrågor,
bereda underlag och verkställer det som nämnderna beslutat om.
Kort sagt är det politikerna som bestämmer och tjänstemännen
som utför.
Beslut

Justerandes sign

Barn- och utbildningsnämnden tackar för utbildningen och lägger
den till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2019-02-20

§ 14
Barn- och utbildningsnämndens mål 2019
(BUN 2019/22)
Enligt kommunens mål- och resultatstyrningsprocess ska nämnder
och styrelser årligen besluta om tidsatta och mätbara mål.
Barn- och utbildningsnämnden har sedan tidigare en medveten
struktur där nämndens olika inriktningsmål är direkt riktade till
nämndens respektive verksamhetsområden. Den strukturen har
bidragit till ökad tydlighet och en möjlighet att anpassa målen
direkt efter behoven och viljeinriktning.
Ett antal förslag till mål är framtagna och som är direkt riktade till
nämndens verksamhetsområden.
1. Övergripande mål för alla verksamheter inom barn- och
utbildningsförvaltningen.
- Andelen barn, elever och studenter som upplever skolan som
trygg ska öka. Jämfört med basåret 2017. (tidigare var 2015
basår).
2. Förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år.
- Andelen högskoleutbildad personal bör vara lägst 67 %.
3. Grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.
- Kunskapsresultaten i grundskolan ska öka. Jämfört med
basåret 2017, (tidigare var 2015 basår).
4. Skolgemensamma verksamheter - Centrala elevhälsan,
musikskolan, förebyggande arbete med ungdomar,
fritidsgårdar.
- Alla elever ska få fyra (fem) hälsosamtal under sin tid i
grundskolan.
5. VIVA – Vuxenutbildning, studievägledning, SFI, integration,
gymnasium – IM språk.
- Minst 85 % av eleverna ska tillsammans med SYV upprätta
en individuell studieplan inom en månad efter sin skolstart.
6. Måltidsverksamheten
- Minst 85 % (80 %) av skolmaten ska lagas från grunden.
- Minst 30 % av råvarorna ska vara ekologiska.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Barn- och utbildningsnämnden

2019-02-20

Barn- och utbildningsnämndens presidium har behandlat
nämndens mål från 2018 och med små justeringar föreslås
nämnden låta 2018-års mål gälla även 2019.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Mål 2018
• Barn- och utbildningschefen Fredrik Berghs tjänsteskrivelse
2019-02

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar följande mål för 2019:
1. Övergripande mål för alla verksamheter inom barn- och
utbildningsförvaltningen.
- Andelen barn, elever och studenter som upplever skolan
som trygg ska öka. Jämfört med basåret 2017.
2. Förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år.
- Andelen högskoleutbildad personal bör vara lägst 67 %.
3. Grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.
- Kunskapsresultaten i grundskolan ska öka. Jämfört med
basåret 2017.
4. Skolgemensamma verksamheter - Centrala elevhälsan,
musikskolan, förebyggande arbete med ungdomar,
fritidsgårdar.
- Alla elever ska få fyra hälsosamtal under sin tid i
grundskolan.
5. VIVA – Vuxenutbildning, studievägledning, SFI, integration,
gymnasium – IM språk.
- Minst 85 % av eleverna ska tillsammans med SYV upprätta
en individuell studieplan inom en månad efter sin skolstart.
6. Måltidsverksamheten
- Minst 85 % av skolmaten ska lagas från grunden.
- Minst 30 % av råvarorna ska vara ekologiska.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Ajournering

Barn- och utbildningsnämnden ajournerar sammanträdet klockan
17.30 till 17.35.

BUN överläggning

Under barn- och utbildningsnämndens överläggning yrkar
Margareta Johansson (S) på återremiss på målet som avser
måltidverksamheten. Margareta föreslår att kostchef Felipe Rivera
bjuds in till nämnden i april och redovisar vad en portion mat
kostar.

Propositionsordning

Barn- och utbildningsnämndens ordförande förslår följande
propositionsordning, vilken godkänns. Ordföranden avser ställa
proposition enligt följande:
1. Ställningstagande till Presidiets förslag
2. Ställningstagande till Presidiets förslag
3. Ställningstagande till Presidiets förslag
4. Ställningstagande till Presidiets förslag
5. Ställningstagande till Presidiets förslag
6. Två yrkanden gällanden måltidsverksamhetens mål
- Presidiets förslag
- Margareta Johanssons återremissyrkande

Proposition 1

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar
enligt presidiets förslag och finner att så är fallet.

Proposition 2

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar
enligt presidiets förslag och finner att så är fallet.

Proposition 3

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar
enligt presidiets förslag och finner att så är fallet.

Proposition 4

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar
enligt presidiets förslag och finner att så är fallet.

Proposition 5

Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar
enligt presidiets förslag och finner att så är fallet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Proposition 6

Ordföranden ställer presidiets förslag mot Margareta Johanssons
återremissyrkande som innebär att ärendet ska avgöras senare.
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt
Margareta Johansson återremissyrkande.

Beslut

Sammanfattning av barn- och utbildningsnämndens beslut:
1. Övergripande mål för alla verksamheter inom barn- och
utbildningsförvaltningen.
- Andelen barn, elever och studenter som upplever skolan
som trygg ska öka. Jämfört med basåret 2017.
2. Förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år.
- Andelen högskoleutbildad personal bör vara lägst 67 %.
3. Grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.
- Kunskapsresultaten i grundskolan ska öka. Jämfört med
basåret 2017.
4. Skolgemensamma verksamheter - Centrala elevhälsan,
musikskolan, förebyggande arbete med ungdomar,
fritidsgårdar.
- Alla elever ska få fyra hälsosamtal under sin tid i
grundskolan.
5. VIVA – Vuxenutbildning, studievägledning, SFI, integration,
gymnasium – IM språk.
- Minst 85 % av eleverna ska tillsammans med SYV upprätta
en individuell studieplan inom en månad efter sin skolstart.
6. Återremiss på målet som avser måltidverksamheten. Kostchef
Felipe Rivera bjuds in till nämnden i april och redovisar vad
en portion mat kostar.

Reservation

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Agneta Andersson (C) reserver sig muntligt mot mål nummer 2 .
Förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år .

Protokollsutdrag till
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§ 15
Ökad efterfrågan av platser inom förskolan –
Behov av nya förskoleavdelningar
(BUN 2019/23)
Kommunstyrelsen beslutade den 17 december 2018 om
godkännande av öppnande av en ny förskoleavdelning förutsatt att
barn- och utbildningsnämnden fattade samma beslut den 19
december 2018.
Efter barn- och utbildningsnämndens beslut den 19 december 2018
om öppnande av en ny avdelning har hus 10 på Ulvesund
iordningställts för förskoleverksamhet.
Barn- och utbildningsnämndens har den 19 december 2018
redovisat att behovet av platser är stort och att ytterligare
avdelningar kommer att behövas under våren 2019.
Skollagen om erbjudande av plats:
14 § När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med
offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom
fyra månader.
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av
särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola ska skyndsamt
erbjudas förskola.
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag för att
möta behovet av platser inom förskolan:
- öppna avdelning två vid Skogsuddens förskola.
- en utökning av barngruppen kan ske vid den tillfälliga
förskoleavdelningen vid Karlasskolans annex.
Beslutsunderlag

Justerandes sign

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-1210
• Protokoll kommunstyrelsen 2018-12-17
• Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2018-12-19
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-0212

Protokollsutdrag till

Akten, Kommunstyrelsen
Utdragsbestyrkande

Blad

9

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Beslut

2019-02-20

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos
kommunstyrelsen äska om en utökad ram för 2019 med
1 500 000 kr för öppnande av en ny förskoleavdelning.
Barn- och utbildningschefen uppdras att verkställa:
- att en ny förskolavdelning kan öppnas i hus 10 på
Ulvesundsområdet.
- om behovet finns: att en utökning av barngruppen kan ske vid
den tillfälliga förskoleavdelningen vid Karlasskolans annex
under våren 2019.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, Kommunstyrelsen
Utdragsbestyrkande
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§ 16
Årsbokslut 2018
(BUN 2018/91)
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till årsbokslut för 2018. Upplägget följer framtagna anvisningar inför
2018 års bokslut och årsredovisning.
I bokslutet lämnas en verksamhetsbeskrivning för det gångna året
samt:
-

viktiga händelser under året
framtidsperspektiv
måluppfyllelse, prestationer och kvalitet
personal
jämställdhetsarbete
arbete med hälsa och miljö
ekonomi (resultat per verksamhet)
sammanfattning och analys.

Under budgetåret 2018 genomgick barn- och
utbildningsförvaltningen flera förändringar och stora utmaningar
som t.ex.
- ny skolorganisation
- nybyggd skola
- flytt av verksamheter och
- möta det ökade behov av förskoleplatser.
Det ekonomiska resultatet för hela barn- och utbildningsförvaltningen
slutade på ett negativt resultat, -1832 kkr.
Orsaker till det negativa resultatet är bland annat följande:
- öppnande av en ny förskoleavdelning i början av 2018
- fler elever i grundskolan
- fler elever i grundskolan med ökat stödbehov och
- fler barn i förskolan med behov av särskilt stöd.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Årsbokslut för barn- och utbildningsförvaltningen 2018

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens
årsbokslut och överlämnar det till Kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, Kommunstyrelsen
Utdragsbestyrkande
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§ 17
Meddelanden (BUN 2019/4)
Under mötet framförs följande meddelanden, rapporter och frågor:
Arbetsmiljöverket avslutar ärende om händelse på Kungsörs
gymnasium. Dnr BUN 2019/15
Återkoppling av tidigare ställd fråga om inköp av pålägg som
serveras i skolmatsalen.
Gunilla Wolinder (L) och Angelica Stigenberg (S) har besökt
förskoleverksamheten som bedrivs i tillfälliga lokaler på
Skolgatan. På grund av vattenskada på Kinnekulla förskola har
delar av förskolan sin verksamhet i vuxenutbildningens före detta
lokaler.
Medarbetare inom förskolan har skrivit ett brev till nämnden
innehållande synpunkter om vikariesituationen.
Marie Norin Juntilla (S) ställer fråga om uppdraget som
kontaktpolitiker?
- Ordförande svarar att regelverket som gäller uppdraget som
kontaktpolitiker ses över, nytt förslag kommer.
Barbro Olausson (L) ställer fråga om ”hemmasittare” i
kommunens skolor?
-

Justerandes sign

Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh svarar att begreppet
”hemmasittare” är ett vitt begrepp, det kan bl.a. handla om att
en elev är sjukskriven, har en diagnos eller inte vill gå till
skolan.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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