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Kallelse till barn- och utbildningsnämnden 
Tid Onsdagen den 26 maj 2021, klockan 16:00 
Plats Hellqvistsalen (ordf. sekreterare, förvaltningschef)  - 

Teams (övriga) 
Förslag till justerare Yrjö Björkqvist 
Förslag till ersättare för justerare Margareta Barkselius 
Förslag till plats och tid för justering  
Information Teams 

Föredragningslista 
Nr Ärende Diarienummer 
 Information  
1 Presentation från Hagaskolan BUN 2021/8 
2 Informationer maj 2021 BUN 2021/8 
 Ärenden till nästa instans  
6 Solceller nya förskolan BUN 2021/25 
7 Grundläggande granskning 2020 KPMG - Årlig granskning av all 

verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde. 
BUN 2020/160 

 Ärenden till egen instans  
3 Delegationsordning BUN 2021/53 
4 Delårsbokslut BUN 2021/67 
5 Budget 2022  BUN 2021/50 
 Anmälningsärenden  
8 Delegationsbeslut maj 2021 BUN 2021/10 
9 Meddelanden maj 2021 BUN 2021/9 

Angelica Stigenberg 
Ordförande

Dokumenttyp 
Kallelse 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Datum 
2021-05-19 
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Datum 
2021-05-19 

Vår beteckning 

  
Ert datum Er beteckning    

 Adressat 
  
  
  

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. 
nummer 

736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00 
 212000-2056

På gång – maj 2021 
 
Nya regler för Komvux. Den 1 juli 2021 införs ändringar i skollagen 
(2010:800).  
”Propositionen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800). 
Förslagen syftar bl.a. till att kommunal vuxenutbildning (komvux) i 
högre grad ska bidra till arbetslivets behov av kompetens och bättre möta 
vuxnas behov av utbildning i olika skeden av livet. De övergripande målen 
med utbildningen ska därför kompletteras så att det framgår att utbildningen 
även ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen 
till arbetslivet och ge en god grund för elevernas fortsatta 
utbildning. Vidare ska prioriteringsregeln inom komvux ändras så att de 
med störst behov av utbildning prioriteras. Detta innebär att inte bara de 
med minst utbildning utan även bl.a. arbetslösa och vuxna i behov av 
yrkesväxling ska prioriteras vid urval till utbildningen.” 
 
 
Minskning av antal konstaterade Covid-19-fall i Västmanland. 
Senaste veckan har antal rapporterade Covid-19-fall minskat i samtliga 
kommuner i Västmanland. 
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 Datum Vår beteckning 
   
 Ert datum Er beteckning 

 

   
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. 
nummer 

736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00 
 212000-2056

Den ökning som var i åldersgruppen 10-19 år har också minskat. Det 
gäller dock att fortsätta med att följa restriktionerna. 

 
 
Nationella prov åk3 
 
Under v19- 20 genomförde lärarna inom årskurs F-3 gemensam rättning.  
Bedömningen från Kristoffer Olofsson, rektor för Björskogs skola är: 
”Totalt sett så ser måluppfyllelsen hög ut. I synnerhet med tanke på det 
år vi har bakom oss. Lärarna har gjort ett mycket bra jobb att inspirera 
och motivera eleverna, trots de uppenbara svårigheter som året har 
bjudit på. Vi ser, med tillförsikt, fram emot ett bra vårresultat och en 
ännu bättre höst. Det ser, i nuläget, ut som att vi tar oss igenom 20/21, 
på ett överraskande bra sätt!” 
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 Datum Vår beteckning 
   
 Ert datum Er beteckning 

 

   
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. 
nummer 

736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00 
 212000-2056

VIVA undersöker möjligheter till ny utbildning inom lager och 
logistik 
Yrkesutbildning i kombination med svenskundervisning 
VIVA undersöker möjligheterna till en ny samordnad yrkesutbildning 
inom logistik där yrkeskurser varvas med svenskundervisning på olika 
nivåer. Teori och praktik i yrket varvas med språkstudier. Utbildningen 
kommer i så fall att genomföras som en gemensam satsning i Västra 
Mälardalen. 

 
Resultat och prognos på IM 
Under året har 46 % av eleverna på IM gjort sig behöriga till ett 
nationellt program eller programinriktat val och söker sig vidare till 
studier. 12 % läser vidare inom vuxenutbildningen, 8 % Har avslutat 
sina studier av olika anledningar och 34 % fortsätter sin 
behörighetsgivande utbildning på IM under nästa läsår.   
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Vår handläggare 
Lars-Erik.Lindvall@kungsor.se 
Ledningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Delegationsordning barn- och utbildning 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna den nya reviderade 
delegationsordningen  

Sammanfattning 
Tidigare delegationsordning innehåller en hel del äldre tjänstebeteckningar 
som nu reviderats samt viss uppdatering och förtydliganden utifrån 
förändrat lagrum. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse samt förslag på 
reviderad delegationsordningen som kopia 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

Lars-Erik Lindvall 
Bitr. barn- och utbildningschef 

 

Skickas till 
Verksamhetschef för förskolan, rektorer för förskola, grundskola, 
gymnasium och vuxenutbildningen, skolchef, bitr. skolchef och 
förvaltningsadministratör 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-04-08 
Ert datum 
 

Diarienummer 
BUN 2021/53 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 02 45 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
BUN 2021/53 
Er beteckning 
 

Ärendebeskrivning 
Tidigare delegationsordning innehåller en hel del äldre tjänstebeteckningar, 
både i den gemensamma A-delen och i den nämndspecifika B-delen. Dessa 
beteckningar har nu reviderats för att bland annat bättre stämma överens 
med aktuell lagstiftning bland annat Skollagen. Bland annat har 
tjänstebeteckningen förvaltningschef bytts ut mot skolchef och bitr. 
förvaltningschef mot bitr. skolchef. Tjänstebeteckningen förskolechef har 
ersatts med verksamhetschef för förskolan och bitr. förskolechef med rektor 
för förskolan. Samtidigt har också ansvarområdena inom förskolan 
reviderats för att bättre stämma överens med Skollagen. Dessutom har ett 
förtydligande gjorts om vem som ansvarar för att ta emot en elev från annan 
kommun samt inhämta yttrande från denna. 
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Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden 
Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2015-01-21, § 3 
Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 2018-06-12, § 34 (bl.a. uppdelning i 
kommungemensam och nämndspecifik del) 
Reviderad av barn- och utbildningsnämnden xxxxx (inklusive av kommunstyrelsen reviderad 
kommungemensam A-del 2020-10-26) 
 
Delegationsbeslut är beslut som egentligen ska fattas av kommunstyrelse/nämnd men där 
nämnden har beslutat att flytta över beslutanderätten till någon annan. Nämnden kan när som 
helst återkalla givna delegationer, men har inte rätt att ompröva ett redan fattat beslut. 
 
Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från nämnden till delegaten. 
Beslut som fattas på delegation fattas på nämndens vägnar och är att jämställa med ett beslut 
fattat av nämnden. Beslutet ska kunna överklagas, antingen genom laglighetsprövning 
(kommunalbesvär) eller förvaltningsbesvär.  
 
Ett delegationsbeslut ska alltid rapporteras till kommunstyrelsen/berörd nämnd om inget 
annat framgår av delegationsordningen. Verkställighetsbeslut behöver inte rapporteras. 
 
Om beslutanderätten är villkorad med samråd ska sådant ske innan beslut fattas. Samrådet 
kan ske endera  
- ”i samråd” – då måste parterna vara överens för att beslut ska kunna fattas, eller  
- ”efter samråd” då behöver man inte vara överens för att beslut ska kunna fattas men en 

annan person/grupp ska ändå tillfrågas innan beslutat fattas. 
 
Uppställning av delegationsordningen 
Delegationsordningen är delad i två delar: 
A – En kommungemensam del (lika i hela kommunen) 
B – En nämndspecifik del 
 
Kommunallagen skiljer mellan beslut som kan delegeras och verkställighetsbeslut. Huvud-
regeln är att ett delegationsbeslut kräver en självständig bedömning medan verkställighets-
beslut fattas inom ramen för de politiska besluten som ett led i den löpande driften av verk-
samheten. Denna delegationsordning omfattar ett antal verkställighetsbeslut som ligger i 
gränslandet mellan delegation och verkställighet. I andra kolumnen anges verkställighets-
beslut med V och delegationsbeslut med D.  
 
Den nya lydelsen gäller från och med xxxxxxx 
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Del A – kommungemensam del 
Ärendegrupp 
Ärende 

D/V Delegat Ersättare Anmärkning 

A1. Allmänna juridiska ärenden 
A1.1.  Föra nämndens talan inför dom-
stol och andra myndigheter/organ med 
rätt att ingå förlikning m.m. 

V Förvaltningschef Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd  
 
För talan i personalfrågor 
och fastighetsfrågor finns 
egen delegation 

A1.2.  Ge fullmakt till ombud att föra 
kommunens talan inför domstol och 
andra myndigheter samt vid förrätt-
ningar av olika slag 

D Förvaltningschef Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

För fullmakt i personalfrå-
gor och fastighetsfrågor 
finns egen delegation 

A1.3.  Yttrande som p.g.a. kort remiss-
tid eller ärendets innehåll måste/kan 
besvaras utan styrelse-/nämndbeslut 

D Förvaltningschef/
handläggande 
tjänsteman 

Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A1.4.  Avvisa försent inkommen över-
klagan 24 § Förvaltningslagen 

D Förvaltningschef Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A1.5.  Utlämnande av allmän handling V Förvaltningschef, 
avdelningschef, 
enhetschef, 
registrator, 
handläggare 

 Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A1.6.  Avslag på begäran om att lämna 
ut ej arkiverade allmänna handlingar 
eller utlämnande med förbehåll 

D Förvaltningschef Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A1.7.  Förordnande av personuppgifts-
ombud enligt personuppgiftslagen  

D Förvaltningschef Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A2. Ekonomiska frågor 
A2.1.  Omdisponering inom förvalt-
ningens budgetram 

     

a) Över avdelningsgräns V Förvaltningschef Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

b) Inom avdelning/enhet V Avdelningschef/ 
enhetschef 

 Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 
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Ärendegrupp 
Ärende 

D/V Delegat Ersättare Anmärkning 

A3. Avtal och upphandling 
A3.1.  Teckna respektive säga upp 
avtal/kontrakt som inte är av principiell 
betydelse 

V Förvaltningschef Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

Får inte binda kommunen 
vid större åtagande än som 
ryms inom budgetramen 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A3.2.  Direktupphandling till ett värde 
upp till direktupphandlingsvärdet 
(enligt LOU) vid varje tillfälle 

D Förvaltningschef  Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

Efter konkurrensutsättning 
och dokumentationsplikt 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4. Personalfrågor 
A4.1.  Anställning av medarbetare inkl. 
överenskommelse om löne- och anställ-
ningsvillkor  

D Ansvarig chef 
utifrån sina 
ansvarsområden 

 Lönesätts i samråd med 
HR-avdelningen 

Anställning av förvaltnings-
chef meddelas kommunsty-
relse och aktuell nämnd 

Övriga anställningar – Ej 
meddelande till styrelse/ 
nämnd 

Anställning av förvaltnings-
chef görs efter samråd med 
aktuell ordförande 

Anställning av kommun-
direktör beslutas av 
kommunstyrelsen 

A4.2.  Ändring av anställningsvillkor V Ansvarig chef 
utifrån sina 
ansvarsområden 

 I samråd med HR-avdel-
ningen. För förvaltnings-
chef även samråd med 
berört presidium 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4.3.  Ledighet med lön, andra anställ-
ningsförmåner eller annan anställnings-
form utöver det som anges i lagar och 
avtal 

V Förvaltnings-
chef 

 Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4.4.  Förordnande av förvaltningschef 
under semester, sjukdom och dylikt, 
under kortare tid 

D Förvaltnings-
chef 

Kommundirektör Förordnande av kommun-
direktör under semester, 
sjukdom och dylikt - se 
kommunstyrelsens B-del 
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Ärendegrupp 
Ärende 

D/V Delegat Ersättare Anmärkning 

A4.5.  Uppsägning/avveckling och av-
skedande av medarbetare  

D Ansvarig chef 
utifrån sina 
ansvarsområden 

 I samråd med HR-avdel-
ningen. Enighet krävs 

För förvaltningschef även 
efter samråd med berörd 
ordförande 

Uppsägning/avveckling 
och avskedande av 
förvaltningschef meddelas 
kommunstyrelse och 
aktuell nämnd 

Övriga anställningar - Ej 
meddelande till styrelse/ 
nämnd 

Uppsägning/avveckling 
och avsked av kommun-
direktör beslutas av 
kommunstyrelsen 

A4.6.  Beslut om avgångsvederlag 
motsvarande max tolv månadslöner vid 
avslut av anställning som alternativ till 
uppsägning 

D Förvaltnings-
chef 

 I samråd med HR-avdel-
ningen. Enighet krävs 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4.7.  Omplacering mellan förvalt-
ningar 

D HR-chef Kommundirektör I samråd med berörda för-
valtningschefer. Enighet 
krävs 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4.8.  Disciplinära åtgärder  V Ansvarig chef Förvaltningschef I samråd med HR- avdel-
ningen. Enighet krävs 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4.9.  Avstängning V Ansvarig chef Förvaltningschef I samråd med HR- avdel-
ningen. Enighet krävs 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4.10.  Godkännande av/förbud mot 
bisyssla 

D Ansvarig chef Förvaltningschef I samråd med HR-avdel-
ningen. Enighet krävs 

För ställningstagande till 
bisyssla för kommun-
direktör, se kommunstyrel-
sens B-del 

A4.11.  Pensionsförmåner utanför 
pensionsavtal 

D Personalut-
skottet 

 Utskottets protokoll 
anmäls till 
kommunstyrelsen 
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A4.12.  Särskild ålderspension enligt 
pensionsavtal 

D Personalut-
skottet 

 Utskottets protokoll 
anmäls till 
kommunstyrelsen 

Ärendegrupp 
Ärende 

D/V Delegat Ersättare Anmärkning 

A4.13.  Överenskommelse om fort-
löpande facklig tid för fackliga 
förtroendemän 

V HR-chefen/ 
HR-specialist 

 Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4.14.  Ledighets omfattning och 
eventuella löneförmåner för fackliga 
förtroendemän vid tillfälliga ledigheter 

V HR-chefen/ 
HR-specialist 

 Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4.15.  Antagande av centrala överens-
kommelser rörande förhållandet mellan 
kommunen och arbetstagarnas fackliga 
organisationer 

D HR-chefen/ 
HR-specialist 

 Anmälan till personalut-
skottet 

A4.16.  Stridsåtgärd, i kommunstyrel-
sens egenskap av kommunens samlade 
personalfunktion 

D Personalutskottet  Utskottsprotokoll anmäls 
till kommunstyrelsen 

A4.17.  Träffande av lokala kollektiv-
avtal 

D HR-chefen/ 
HR-specialist 

 Anmälan till personalut-
skottet 

A4.18.  Uppsägning av lokalt förhand-
lade kollektivavtal 

D HR-chefen/ 
HR-specialist 

 Anmälan till personalut-
skottet 

A4.19.  Föra kommunens talan inför 
domstol och andra myndigheter samt att 
träffa överenskommelser i rättstvister 
 

V HR-chefen/ 
HR-specialist 

Kommundirektör 
 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4.20.  Ge fullmakt till ombud att föra 
kommunens talan inför domstol och 
andra myndigheter och träffa 
överenskommelser i rättstvister 

D HR-chef/ 
HR-specialist 

Kommundirektör  

A4.21.  Hantering av frågor enligt 
samverkansavtalet 

V Ansvarig chef   Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4.22.  Ställningstagande till arbets-
värdering/lönekartläggning 

D Förhandlings-
delegationen 

 Förhandlingsdelegationens 
protokoll anmäls till 
kommunstyrelsen 

A4.23.  Riktlinjer för fördelning av 
lokala löneutrymmet 

D Förhandlings-
delegationen 

 Förhandlingsdelegationens 
protokoll anmäls till 
kommunstyrelsen 

A4.24.  Fördelning av lokalt löneut-
rymme enligt givna riktlinjer 

V Ansvarig chef  Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A5. Arbetsmiljö 
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Ärendegrupp 
Ärende 

D/V Delegat Ersättare Anmärkning 

A6. Miljöansvar 
A6.1.  Ansvar för miljöfrågor enligt 
Miljöbalken och Plan- och bygglagen 

V Förvaltnings-
chef 

 Rätt att vidaredelegera 
uppgifterna 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A7. Kvalitetsarbete 
A7.1.  Ansvar för det systematiska 
kvalitetsarbetet på huvudmannivå 

V Förvaltnings-
chef 

 Rätt att vidaredelegera 
uppgifterna 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

Redovisas vid bokslut 

A8. Övrigt 
A8.1.  Förtroendevaldas deltagande i 
kurser och konferenser 

V Ordförande Vice ordförande Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A8.2.  Anställdas deltagande i externa 
kurser och konferenser  

V Respektive chef  Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A8.3.  Fastställa förvaltningens organi-
sation 

V Förvaltningschef  Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A8.4.  Övriga ärenden som inte kan 
vänta på beslut vid kommande 
styrelsemöte/nämndmöte 

D Ordförande 1:e vice 
ordförande 
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Del B – nämndspecifik del för BUN 
Med ”utsedd ersättare för skolchef” under del A, menas bitr. skolchef 
 
 

Ärendegrupp 
Ärende 

D/V Delegat Ersättare Anmärkning 

 
B1. Övergripande beslut 
B1.1.  Ansvara för att alla rektorer 
får avsedd befattningsutbildning 
Skollagen 2 kap. 12§ 
 

V Skolchef 
 

Bitr. Skolchef Ej meddelande till BUN 

B1.2.  Ansvara för att lärare inom 
förskola, förskoleklass, 
grundskola, fritidshem, 
gymnasium och vuxenutbildning 
har legitimation och är behörig för 
den undervisning de bedriver om 
de inte omfattas av något 
undantag från dessa krav 
Skollagen 2 kap. 13–14§§ och 
17–18§§ 
 

V Rektor 
 

Skolchef 
Verksamhetschef 
för förskolan 
 
Utifrån sina olika 
ansvarsområden 

Ej meddelande till BUN 

B1.3.  Genomföra introduktions-
period för anställd lärare eller 
förskollärare 
Skollagen 2 kap. 22a§ 
 

V Rektor 
 

Skolchef 
Verksamhetschef 
för förskolan 
 
Utifrån sina olika 
ansvarsområden 
 

Ej meddelande till BUN 

B1.4.  Ansvara för personalens 
kompetensutveckling 
Skollagen 2 kap. 34§ 

V 
 

Skolchef 
Bitr. Skolchef 
Rektor 
Verksamhetschef för 
förskolan 
 
Utifrån sina olika 
ansvarsområden 
 

Bitr. Skolchef 
Skolchef 
Skolchef 
Skolchef 
 

Ej meddelande till BUN 

B1.5.  Besluta om anställning av 
obehörig lärare/förskollärare under 
längre tid än 6 månader 
Skollagen 2 kap. 19§ 
 

D Skolchef 
Verksamhetschef 
för förskolan 
 
Utifrån sina olika 
ansvarsområden 
 
 
 
 
 
 

Bitr. Skolchef 
 

Ej meddelande till BUN 
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B1.6.  Vidta åtgärder mot brister i 
verksamheten samt fastställa rutiner 
för att utreda klagomål mot 
utbildningen 
Skollagen 4 kap. 7–8§§ 

V Skolchef 
Bitr. Skolchef 
Rektor 
Verksamhetschef för 
förskolan 
 
Utifrån sina olika 
ansvarsområden 
 

Bitr. Skolchef 
Skolchef 
Skolchef 
Skolchef 
 

Ej meddelande till BUN 

B1.7.  Upprätta plan mot kränkande 
behandling av elever samt utreda 
anmälda kränkningar och 
trakasserier och åtgärda dessa samt 
bedriva ett målinriktat arbete för att 
motverka kränkande behandling 
Skollagen 6 kap. 6–8§§ och 10§ 
 

V Rektor 
 

Skolchef 
Verksamhetschef för 
förskolan 
 
Utifrån sina olika 
ansvarsområden 
 

Statistik över 
kränkningsanmälningarna 
redovisas regelbundet i 
BUN 

B1.8.  Besluta om avstängning från 
plats i förskola, musikskola, 
fritidshem eller öppen 
fritidsverksamhet på grund av 
obetald avgift.  

V Bitr. Skolchef 
Rektor 
 
Utifrån sina olika 
ansvarsområden 
 

Skolchef 
Skolchef 
Verksamhetschef för 
förskolan 
 
Utifrån sina olika 
ansvarsområden 
 

För förskolan – beslut i 
samråd med 
verksamhetschef 
 
 
Beslutet ska avrapporteras 
i BUN 

B1.9.  Besluta om reducering av 
eller befrielse från avgift inom 
förskola, musikskola, fritidshem 
eller öppen fritidsverksamhet 

V Bitr. Skolchef 
Rektor 
 
Utifrån sina olika 
ansvarsområden 
 

Skolchef 
Skolchef 
Verksamhetschef för 
förskolan 
 
Utifrån sina olika 
ansvarsområden 
 

För förskolan – beslut i 
samråd med 
verksamhetschef 
 
 
Ej meddelande till BUN 

B1.10.  Besluta om 
amorteringsplan för skuld inom 
förskola, musikskola, fritidshem, 
eller öppen fritidsverksamhet 
 

V Bitr. Skolchef 
Rektor 
 
Utifrån sina olika 
ansvarsområden 
 

Skolchef 
Skolchef 
Verksamhetschef för 
förskolan 
 
Utifrån sina olika 
ansvarsområden 
 

För förskolan – beslut i 
samråd med 
verksamhetschef 
 
 
Ej meddelande till BUN  
 

B1.11.  Ansvara för samt 
samordna och uppdatera 
förvaltningens krishanteringsplan 

V Skolchef Bitr. Skolchef Ej meddelande till BUN 
 
Principiella förändringar 
tas upp i BUN för beslut 
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B2. Beslut förskola 
B2.1.  Erbjuda och besluta om 
plats i förskolan 
Skollagen 8 kap. 12§ och 14§ 
 

V Rektor Verksamhetschef för 
förskolan 

Ej meddelande till BUN 

B2.2.  Besluta om barngruppernas 
sammansättning och storlek och 
ansvara för barnens miljö inom 
förskolan 
Skollagen 8 kap. 8§ 

V Rektor Verksamhetschef för 
förskolan 

Ej meddelande till BUN 

B2.3.  Besluta om mottagande av 
barn till förskolan från annan 
kommun 
Skollagen 8 kap. 13§ 

V Rektor Verksamhetschef för 
förskolan 

Beslut i samråd med 
verksamhetschef för 
förskolan 

Ej meddelande till BUN 

B2.4.  Besluta om tilläggsbelopp 
och bidrag för särskilt stöd 
rörande barn i extern 
förskoleverksamhet     
Skollagen 8 kap. 17§ och 21–23§ 
 

V Verksamhetschef 
för förskolan 

Skolchef Efter samråd med Skolchef 

Ej meddelande till BUN 

B2.5.  Ansvara för att förskolan 
medverkar till att barn med annat 
modersmål än svenska får 
möjlighet att utveckla både det 
svenska språket och sitt 
modersmål 
Skollagen 8 kap. 10§ 
 

V Rektor Verksamhetschef för 
förskolan 

Ej meddelande till BUN 

B2.6.  Besluta om mottagande av 
barn från annan kommun samt 
inhämta yttrande från denna. 
Skollagen 8 kap. 13§ 
 

D Verksamhetschef 
för förskolan 

Skolchef Ej meddelande i BUN 

B2.7.  Genomföra tillsyn över 
fristående förskolor och 
pedagogisk omsorg 
Skollagen 26 kap. 4§ 
 

V Verksamhetschef 
för förskolan 

Skolchef Tillsynsrapport 
avrapporteras 
i BUN  

 

B2.8.  Ansvara för att följa upp 
resultaten inom förskolan, 
dokumentera och analysera dessa, 
samt besluta om och genomföra 
nödvändiga utvecklingsåtgärder 
Skollagen 4 kap. 4§ och 6–7§§ 
 

V Rektor Verksamhetschef för 
förskolan 

Redovisas i delårsbokslut 
och årsbokslut till BUN 

B2.9.  Ansvara för att det inom 
förskolan bedrivs ett målinriktat 
arbete för att motverka kränkande 
behandling 
Skollagen 6 kap. 6–10§§  

V Rektor Verksamhetschef för 
förskolan 

Ej meddelande till BUN 

Sida 15 (90)



  Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 
 

Sida 10 (18) 

B2.10.  Fördela resurser till 
förskolorna efter barnens olika 
förutsättningar och behov 
Skollagen 2 kap. 10§ 
 

V Verksamhetschef 
för förskolan 

Skolchef Ej meddelande till BUN 

 
B3. Beslut förskoleklass 
B3.1.  Ansvara för att det inom 
förskoleklassen bedrivs ett 
målinriktat arbete för att motverka 
kränkande behandling 
Skollagen 6 kap. 6–10§§ 
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B3.2.  Ansvara för att anordna 
förskoleklass 
Skollagen 9 kap. 12§ 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B3.3.  Besluta om mottagande av 
barn från annan kommun samt 
inhämta yttrande från denna. 
Skollagen 9 kap. 13§ 
 

D Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B3.4.  Besluta om placering vid 
skolenhet 
Skollagen 9 kap. 15§ 
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B3.5.  Besluta om tilläggsbelopp 
och bidrag för särskilt stöd 
rörande barn i extern 
förskoleklass 
Skollagen 9 kap. 16§ och 19–
21§§ 
 

V Rektor Skolchef Efter samråd med Skolchef 

Ej meddelande till BUN 

B3.6.  Ansvara för att förskole-
klassen medverkar till att barn med 
annat modersmål än svenska får 
möjlighet att utveckla både det 
svenska språket och sitt modersmål 
Skollagen 9 kap. 10§ 
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B3.7. Ansvara för att följa upp 
resultaten inom förskoleklassen, 
dokumentera och analysera dessa, 
samt besluta om och genomföra 
nödvändiga utvecklingsåtgärder 
Skollagen 4 kap. 4§ och 6–7§§ 
 

V Rektor Skolchef Redovisas i delårsbokslut 
och årsbokslut till BUN 

B3.8.  Utreda och besluta om rätt till 
skolskjuts 
Skollagen 9 kap. 15b§ och 21a§ 
 

V Bitr. Skolchef Skolchef Ej meddelande till BUN 
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B4. Beslut fritidshem 

B4.1.  Ansvara för att det inom 
fritidshemmet bedrivs ett 
målinriktat arbete för att motverka 
kränkande behandling 
Skollagen 6 kap. 6–10§§ 
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B4.2.  Erbjuda utbildning i 
fritidshem enligt författningarna 
Skollagen 14 kap. 3–8§§ och 11§ 
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B4.3.  Ansvara för att 
elevgrupperna har en lämplig 
sammansättning och storlek och 
att eleverna erbjuds en god miljö 
Skollagen 14 kap. 9§ 
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B4.4.  Besluta om placering i 
fritidshem och öppen verksamhet 
Skollagen 14 kap. 10§ 
Skollagen 25 kap. 4§ 
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B4.5.  Besluta om tilläggsbelopp och 
bidrag för särskilt stöd rörande barn i 
externt fritidshem 
Skollagen 14 kap. 14§ och 15–17§§ 
 

V Rektor Skolchef Efter samråd med Skolchef 
 
Ej meddelande till BUN 

B4.6.  Ansvara för att följa upp 
resultaten inom fritidshemmet, 
dokumentera och analysera dessa, 
samt besluta om och genomföra 
nödvändiga utvecklingsåtgärder 
Skollagen 4 kap. 4§ och 6–7§§ 
 

V Rektor Skolchef Redovisas i delårsbokslut 
och årsbokslut till BUN 
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B5. Beslut grundskola 
B5.1. Ansvara för att det inom 
grundskolan bedrivs ett 
målinriktat arbete för att motverka 
kränkande behandling 
Skollagen 6 kap. 6–10§§ 
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B5.2.  Besluta om mottagande i 
grundskola på försök av elev från 
grundsärskola eller specialskola. 
Skollagen 7 kap. 8§ 
 

V Rektor Bitr. Skolchef Ej meddelande till BUN 

B5.3.  Besluta om uppskjuten 
skolplikt 
Skollagen 7 kap. 10§ 
 

D Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B5.4.  Genomföra prövning av 
skolpliktens förlängning 
Skollagen 7 kap. 13§ 
 

D Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B5.5.  Genomföra prövning av 
skolpliktens upphörande 
Skollagen 7 kap. 14§ 
 

D Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B5.6.  Genomföra prövning av rätten 
att slutföra skolgång när skolplikten 
upphört 
Skollagen 7 kap. 15–16§§ 
 

D Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B5.7.  Ansvara för att eleverna 
fullgör sin skolgång och vid behov 
ålägga om detta 
Skollagen 7 kap. 21–22§§ 
 
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B5.8.  Utreda och besluta om rätt till 
skolskjuts 
Skollagen 10 kap. 32§ 
 

V Bitr. Skolchef Skolchef Ej meddelande till BUN 

B5.9.  Ansvara för att PRAO 
anordnas minst 10 skoldagar från 
och med åk 8 
Skollagen 10 kap. 8a§ 
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B5.10.  Erbjuda lovskola till 
eleverna från och med åk 8 
Skollagen 10 kap. 23a-23e§§ 
 
 
 
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

Sida 18 (90)



  Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 
 

Sida 13 (18) 

B5.11.  Besluta om mottagande av 
elev från annan kommun samt 
inhämta yttrande från denna. 
Skollagen 10 kap. 25§ 
 

D Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B5.12.  Besluta om tilläggsbelopp 
och bidrag för särskilt stöd rörande 
elever i extern grundskola     
Skollagen 10 kap. 34§ och 37–39§§ 
Skollagen 24 kap. 5§ 
 

V Rektor Skolchef Efter samråd med Skolchef 
 
Ej meddelande till BUN 

B5.13.  Besluta om och anordna 
utbildning i hemmet 
Skollagen 24 kap. 20–22§§ 
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B5.14.  Erbjuda och anordna 
språkval enligt författningarna 
Skolförordningen 9 kap. 5–7§§ 
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B5.15.  Erbjuda och anordna 
elevens val enligt författningarna 
Skolförordningen 9 kap. 8§ 
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B5.16.  Erbjuda och anordna 
modersmålsundervisning för de 
elever som har rätt till detta 
Skollagen 10 kap. 7§ 
Skolförordningen 5 kap. 10§ 
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B5.17.  Erbjuda 
studiehandledning på 
modersmålet till de elever som 
behöver det 
Skolförordningen 5 kap. 4§ 
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B5.18.  Ansvara för att följa upp 
resultaten inom grundskolan, 
dokumentera och analysera dessa, 
samt besluta om och genomföra  
nödvändiga utvecklingsåtgärder 
Skollagen 4 kap. 4§ och 6–7§§ 
 

V Rektor Skolchef Redovisas i delårsbokslut 
och årsbokslut till BUN 

  

Sida 19 (90)



  Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 
 

Sida 14 (18) 

 
B6. Beslut gymnasieskola 
B6.1.  Ansvara för att det inom 
gymnasieskolan bedrivs ett 
målinriktat arbete för att motverka 
kränkande behandling 
Skollagen 6 kap. 6–10§§  
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B6.2.  Besluta om ekonomiskt stöd 
till inackordering och resor 
Skollagen 15 kap. 32§ 
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B6.3.  Besluta om tilläggsbelopp för 
elev i behov av omfattande särskilt 
stöd eller modersmålsundervisning 
Skollagen 16 kap. 54§ 
Skollagen 17 kap. 34§ 
 

V Rektor Skolchef Efter samråd med Skolchef 

Ej meddelande till BUN 

B6.4. Besluta om interkommunal 
ersättning och bidrag rörande 
gymnasieelever 
Skollagen 15 kap. 32§ och 40§ 
Skollagen 16 kap. 50–53 §§ 
Skollagen 17 kap. 23–26§§, 31–
35§§  
Skollagen 24 kap. 6-6a§§ 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B6.5 Besluta om avstängning av 
elev 
Skollagen 5 kap. 17–21§§ 
 

D Rektor Skolchef Meddelande till BUN 

 
B7. Beslut kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning i svenska för invandrare och 
särskild undervisning för vuxna 
B7.1.  Ansvara för att det inom 
verksamheterna bedrivs ett 
målinriktat arbete för att motverka 
kränkande behandling 
Skollagen 6 kap. 6–10§§ 
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B7.2.  Besluta om avstängning av 
elev 
Skollagen 5 kap. 17–21§§ 
 

D Rektor Skolchef Meddelande till BUN 

B7.3.  Besluta om rätten att fullfölja 
utbildningen  
Skollagen 20 kap. 9§ 
 
 

D Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 
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B7.4.  Besluta om vissa avgifter 
inom kommunal vuxenutbildning 
Skollagen 20 kap. 7§ 
 

D Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B7.5.  Besluta om mottagande inom 
kommunal vuxenutbildning och 
utbildning i svenska för invandrare 
Skollagen 20 kap. 13-14§§,      
22-23§§ och 33§ 
  

D Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B7.6.  Besluta om interkommunal 
ersättning rörande kommunal 
vuxenutbildning, särskild utbildning 
för vuxna och svenska för 
invandrare 
Skollagen 20 kap.15§ 
 

V Rektor Skolchef Efter samråd med Skolchef 
 
Ej meddelande till BUN 

B7.7.  Ansvara för att de vuxna som 
har rätt till och önskar delta i 
vuxenutbildning och särskild 
undervisning för vuxna på 
grundläggande och gymnasial nivå 
får delta i sådan utbildning 
Skollagen 20 kap. 11–12§§ 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B7.8.  Ansvara för att utbildningen 
i svenska för invandrare finns 
tillgänglig i den omfattning som 
författningarna kräver 
Skollagen 20 kap. 24§ 
Skollagen 20 kap. 28–29§§ 
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B7.9.  Ansvara för att 
vuxenutbildningen, särskilda 
utbildningen för vuxna och 
utbildningen i svenska för 
invandrare är flexibel och möter 
varje elev utifrån dennes behov 
och förutsättningar 
Skollagen 20 kap. 2§ och 8§ 
Skollagen 20 kap. 24–25§§ 
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B7.10.  Ansvara för att de 
arbetsformer som finns i 
undervisningen ger förutsättningar 
att nå målen och kunskapskraven 
Läroplan för vuxenutbildningen  
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B7.11.  Ansvara för att det 
arbetsplatsförlagda lärandet 
motsvarar de krav som ställs på 
utbildningen 
Förordning om vuxenutbildning     
2 kap. 27–28§§  

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 
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B7.12.  Ansvara för att 
utbildningen inom 
vuxenutbildningen och särskilda 
undervisningen för vuxna är 
utformad så att den enskildes 
studier kan kombineras med andra 
studier eller förvärvsarbete 
Förordning om vuxenutbildning    
1 kap. 3§ 
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B7.13.  Ansvara för att 
utbildningen inom 
vuxenutbildningen i svenska för 
invandrare är utformad så att den 
enskildes studier kan kombineras 
med studier inom andra 
skolformer 
Förordning om vuxenutbildning    
1 kap. 3§ 
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B7.14.  Ansvara för att följa upp 
resultaten inom utbildningen, 
dokumentera och analysera dessa, 
samt besluta om och genomföra 
nödvändiga utvecklingsåtgärder 
Skollagen 4 kap. 4 och 6–7§§ 
 

V Rektor Skolchef Redovisas i delårsbokslut 
och årsbokslut till BUN 

B7.15.  Söka och anordna 
utbildningar på yrkeshögskola  
 

V Rektor Skolchef I samråd med Skolchef 
 
Beslutet skall avrapporteras 
i BUN 
 

B7.16.  Inrätta och anordna 
uppdragsutbildningar 
 

V Rektor Skolchef I samråd med Skolchef 
 
Ej meddelande till BUN 
 

B7.17.  Erbjuda nationella kurser 
 
 
 
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN  
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B8. Beslut grundsärskola 
 
B8.1.  Besluta om mottagande eller 
inte mottagande i grundsärskolan 
Skollagen 7 kap. 5 och 5b§§ 
 

D Bitr. Skolchef Skolchef Ej meddelande till BUN 

B8.2.  Besluta om mottagande på 
försök i grundsärskolan 
Skollagen 7 kap. 8§ 
 

V Bitr. Skolchef Skolchef Ej meddelande till BUN 

B8.3.  Besluta om integrering i 
grundskolan för elev i 
grundsärskolan 
Skollagen 7 kap. 9§ 
 

V Bitr. Skolchef Skolchef Ej meddelande till BUN 

B8.4.  Besluta om integrering i 
grundsärskolan för elev i 
grundskolan 
Skollagen 7 kap. 9§ 
 

V Rektor för berörd 
skola 
 

Bitr. Skolchef Ej meddelande till BUN 

B8.5.  Besluta om uppskjuten 
skolplikt för elev i grundsärskolan 
Skollagen 7 kap. 10§ 
 

D Bitr. Skolchef Skolchef Ej meddelande till BUN 

B8.6.  Besluta om att få börja 
grundsärskolan vid sex års ålder 
Skollagen 7 kap. 11a-11b§§ 
 

D Bitr. Skolchef Skolchef Ej meddelande till BUN 

B8.7.  Genomföra prövning av 
skolpliktens förlängning och 
upphörande för elev i 
grundsärskolan 
Skollagen 7 kap. 13§ och 14§ 
 

D Bitr. Skolchef Skolchef Ej meddelande till BUN 

B8.8.  Besluta om rätt till skolskjuts 
Skollagen 11 kap. 31–32§§ och 39§ 
 

V Bitr. Skolchef  Skolchef Ej meddelande till BUN 

B8.9.  Besluta om tilläggsbelopp och 
bidrag för särskilt stöd för elever i 
grundsärskolan 
Skollagen 11 kap. 33§ och 36–38§§ 
 

V Bitr. Skolchef Skolchef Ej meddelande till BUN 
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B9. Beslut gymnasiesärskola 
B9.1.  Besluta om mottagande och 
antagning samt utskrivning från 
gymnasiesärskolan 
Skollagen 18 kap. 5–7§§ 
 

D Bitr. Skolchef Skolchef Ej meddelande till BUN 

B9.2.  Besluta om rätt till skolskjuts 
Skollagen 18 kap. 30–31§§ och 
35§ 
 

V Bitr. Skolchef  Skolchef Ej meddelande till BUN 

B9.3.  Besluta om tilläggsbelopp och 
bidrag för särskilt stöd rörande 
elever i gymnasiesärskolan 
Skollagen 19 kap. 45–47§§ 
 

V Bitr. Skolchef Skolchef Ej meddelande till BUN 

 
 
 

-------------------------- 
 

Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer 
i samma ärenden/ ärendegrupper.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 40 Delegationsordning barn- och utbildning 
Diarienummer BUN 2021/53 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bordlägga ärendet och att 
delegationsordningen tas upp för beslut vid barn- och utbildningsnämndens 
möte i maj. 

Sammanfattning 
Tidigare delegationsordning innehåller en hel del äldre tjänstebeteckningar, 
både i den gemensamma A-delen och i den nämndspecifika B-delen. Dessa 
beteckningar har nu reviderats för att bland annat bättre stämma överens 
med aktuell lagstiftning bland annat Skollagen. Bland annat har 
tjänstebeteckningen förvaltningschef bytts ut mot skolchef och bitr. 
förvaltningschef mot bitr. skolchef. Tjänstebeteckningen förskolechef har 
ersatts med verksamhetschef för förskolan och bitr. förskolechef med rektor 
för förskolan. Samtidigt har också ansvarområdena inom förskolan 
reviderats för att bättre stämma överens med Skollagen. Dessutom har ett 
förtydligande gjorts om vem som ansvarar för att ta emot en elev från annan 
kommun samt inhämta yttrande från denna. 

Överläggning 
Under barn- och utbildningsnämndens överläggning yrkar Angelica 
Stigenberg (S) bordläggning av ärendet och att delegationsordningen tas upp 
för beslut vid barn- och utbildningsnämndens möte i maj. 

Beslutsordning 
Ordförande ställer framlagt förslag mot Angelica Stigenberg (S) yrkande om 
bordläggning av ärendet.  

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse samt förslag på 
reviderad delegationsordningen 

Skickas till 
Verksamhetschef för förskolan, rektorer för förskola, grundskola, 
gymnasium och vuxenutbildningen, skolchef, bitr. skolchef och 
förvaltningsadministratör

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-04-28 
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Vår handläggare 
fredrik.bergh@kungsor.se 
Ledningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Delårsbokslut 2021 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisning och lägga 
den till handlingarna. 

Sammanfattning 
Delårsbokslutet för januari till april innehåller en beskrivning av 
utvecklingen under årets första fyra månader.  
1.Ett axplock från enheterna över viktiga händelser  
2.Personal  
3.Jämställdhetsarbete  
4.Miljöarbete  
5.Ekonomi (resultat per verksamhet), Resurser mm 
6.Måluppfyllelse, prestationer och kvalitet  

Beslutsunderlag 
Delårsbokslut BUF 2021 2021-05-19 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-19 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

  
  

Skickas till 
Här listar du alla som ska få ta del av beslutet, en mottagare/rad. 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-05-19 
Ert datum 
 

Diarienummer 
BUN 2021/67 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 02 22 

Organisationsnr 
212000-2056 
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1. Ett axplock från enheterna över viktiga händelser 
   

Förskolan 
 Minskad budgetram vilket inneburit en avveckling av Solbackens förskola och 

Smultrongårdens lokaler och dessutom avveckling av flera tjänster. 
 Högskolekurs, 7,5hp på Mälardalens högskola har genomförts i ”Systematiska 

kvalitetsarbete”. 
 Kontinuerlig krishantering har skett kring Covid-19. 
 Verksamheten har fortlöpande rekryterat fler förskollärare. 
 Förskolan har haft tillsyn av arbetsmiljöverket. 

 
 

Hagaskolan 
 Planering pågår för att kunna starta en integrerad särskolegrupp till höstterminen 2021. 
 Skolan har förändrat upplägget för undervisningen i Svenska/SvA. 
 Hagaskolan har genomfört en satsning på ”Matteverkstad”. 

 
 

Västerskolan  
 Västerskolan erbjuder Mattestuga för de elever som lärare bedömer är i behov av ökat 

stöd i olika områden inom matematiken. Mattestugans områden är indelade i 
treveckorsperioder. Mentorerna erbjuder deltagande i Mattestugan för de elever som 
behöver det under den tid som ett behov finns. 

 Alla elever läser 30 minuter varje morgon. Direkt när eleverna kommer in i 
klassrummet börjar de att läsa. Lärarna är aktiva och går runt och lyssnar på eleverna 
under hela läsningen. 
Lärarna plockar ihop böcker till varje elev från skolans skolbibliotek. Speciallärarna 
tipsar om och hjälper till med läs-spel och lättläst material. 

 Alla lärare har arbetat tillsammans för att skapa en tydlig uppdelning över vad som ska 
bedömas och när det ska ske i de olika ämnena inom NO och SO och i vilka årskurser 
som eleverna ska jobba med vilka områden. 

 Skolan genomför ett fortbildningspaket, ”Att flytta fokus från åtgärdande till 
förebyggande”, vilket är uppdelat i fem moment och består av filmer, föreläsningar, 
texter och reflektionsfrågor. Syftet med utbildningen är att öka måluppfyllelsen, främja 
skolnärvaron och öka den psykiska hälsan för alla barn och elever.  

 Arbetet med SKUA/Kooperativt lärande och språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt kommer att fortsätta på Västerskolan. Denna gång med fokus och 
utgångspunkt i ämnet matematik.  
Fortlöpande kommer skolan också att stämma av arbetet kring boken Skrivligheter. 
Arbetet leds av skolans tre förstelärare. 
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Björskogsskolan 
 En mycket uppskattad dag, ”Äventyrsdagen” genomfördes i början av maj.  Eleverna 

fick vid olika stationer i ”Skolskogen” lära sig om vatten och vattnets kretslopp.  
 Uppstarten av det nya resursteamet ägde rum under våren och har varit mycket 

uppskattat av både lärare och elever. Specialläraren har utrustat ett resursrum med 
specialpedagogiska hjälpmedel som skärmar, hörselkåpor, stressbollar, knädynor, 
lugnande färger och material etcetera. 
Resursteamets verksamhet innefattar även att anordna strukturerade rastaktiviteter, för 
att öka trivseln och tryggheten på skolgården. 

 Den gamla rinken har rivits och en ny multiarena, från Tress sport, står färdig sedan 
januari/februari 2021. 

 Den nya skolgården färdigställs under sommaren 2021, efter att arbetet fortgått sedan 
vecka 44 – 2020. Man har då bytt ut stora delar av avloppsnätet, dränerat om runt 
skolbyggnaden, bytt de flesta ytskikt samt monterat ny sport- och lekutrustning för 
drygt 500 000 kronor. 

 Specialläraren håller en NPF-utbildning med samtliga lärare, under hela 2021, för att 
stärka arbetet runt elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  
 

 
Kung Karls skola (46 och 79) 

 Som en fortsättning på SKUA utbildningen kommer skolans lärare att arbeta utifrån 
boken ”Stärk språket – stärk lärandet” i syfte att på ett djupare plan arbeta med språk-
och kunskapsutveckling i resp. ämne. Kooperativt lärande som metod kommer att 
användas. Arbetet leds av förstelärare.  
Även andra insatser genomförs under vårterminen 2021 för att höja antalet elever med 
godkända betyg. 

 All personal ska delta i en NPF-utbildning under läsåret ledda av skolans 
speciallärare/specialpedagoger. Utbildningen skulle ha påbörjats vt-21, men har 
skjutits upp något pga. Covid-19 och även pga. att andra insatser görs under vt-21.för 
att öka antal elever med godkända betyg  

 Samtliga mentorer för åk 7–9 har mentorstid med sin klass 15 minuter varje morgon 
för att öka ”vi-känslan” och gemenskapen i klassen. 

 Rastverksamheten är under utveckling och två fritidshemspersonal arbetar med den 
under skoltid och till sin hjälp har de även de elevhandledare som är kopplade till 
årskurs 4–6.  

 En riktad insats för elever med svårigheter inom matematiken, ”Mattefronten”, 
genomförs två gånger i veckan. Främst för elever i åk 9. Insatsen genomförs av en 
matematikutvecklare, anställd inom ramen för tillfälliga externa bidrag, och av skolans 
egna matematiklärare. 
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VIVA 
 Enheten har inlett en fortbildningsinsats inom Neuropsykiatriska funktionsvariationer 

(NPF) för all personal inom VIVA. 
 Arbetet med att minska arbetslösheten i Kungsör genom ”jobbspår” fortsätter.  
 En gemensam kombinationsutbildning planeras inom KAK (Kungsör, Arboga och 

Köping) för lagerarbetare. Den planeras att starta i Kungsör inför ht 2021. Det kommer 
att genomföras som en yrkesutbildning i kombination med svenskundervisning. 

 Inom ESF-projektet ”Vägar framåt” pågår ett arbete med att främja närvaron i skolan. 
Det riktar sig till ungdomar i åldern 15-29 år. 

 

Skolgemensamma verksamheter 
 Köpings kulturskola har genom politiskt fattade beslut möjliggjort för 

Kungsörs elever att kunna få spela de instrument i Köping som Kungsörs 
musikskola inte kan erbjuda. Samverkansavtal är under upparbetande. 

 Medel för utökad musikskoleverksamhet i Kungsör är sökta från Statens 
kulturråd. Besked väntas i mitten eller slutet på maj. 

 Verksamheten kommer att på nytt kunna erhålla externa medel för 
sommarlovsaktiviteter vilket möjliggör en hel del öppethållande under 
sommaren på fritidsgårdarna.  
Besked om storlek av medlen väntas i slutet på maj. 

 Som ett led i att både öka kvaliteten och samtidigt minska 
kostnadsökningarna för grundsärskolan något så kommer en integrerad 
särskolegrupp för åk F-1, inklusive fritidsverksamhet, att starta på 
Hagaskolan till hösten. 
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2. Personal 

Den totala sjukfrånvaron för barn- och utbildningsförvaltningen var avsevärt högre 
både under 2020 och i början av 2021 än för tidigare år. Det syns tydligt på grafen 
nedan när direktiven för ”att stanna hemma vid symptom” började gälla under 
våren 2020.  

 

 
 

Sjukfrånvaro per månad 

 
 
 
Åldersfördelning för tillsvidareanställd personal inom barn- och 
utbildningsförvaltningen 

 
 
Under de närmaste fem åren kommer 30 personer att gå i pension. De grupperna 
som främst berörs av pensionsavgångar är lärare och förskollärare.  
Förutom de planerade pensionsavgångarna har den allmänna rörligheten på 
arbetsmarknaden ökat även inom förskola och skola. 
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3. Jämställdhetsarbete 
 Jämställdhetsarbetet är en del av förskolornas     

likabehandlingsarbete. Förskolorna har planer för att motverka 
diskriminering vilket är en del i det dagliga arbetet.  
 

 Jämställdhetsplaner finns på samtliga grundskolor i kommunen och dessa 
utvärderas årligen. 

 
 Kung Karls skola arbetar för att integrera ett jämställdhetsperspektiv som 

ska beaktas i utbildningen. Tre inriktningsmål ska vara vägledande och 
utifrån områden som prioriterats sker uppföljning genom det systematiska 
kvalitetsarbetet.  
Inriktningsmål: 
A. Ett jämställdhetsperspektiv ska på ett systematiskt sätt integreras i all 

utbildning 
B. Utbildningen och studiemiljön är utformad så att den ger   

förutsättningar till att främja alla elevers lärande utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. 

C. Personal har tillräckliga förutsättningar att bedriva en 
jämställdhetsintegrerad utbildning.  
 

 Fritidsgårdarna har som mål för 2021 att kunna behålla den höga andelen 
flickor som besökte verksamheten under föregående år. 
 

  
4. Miljöarbete 
 I projektet ”Skapande förskola” (genomförs med externa medel), där en 

”ateljerista” (konsult) utbildar och utmanar förskolepersonal i deras 
utbildning och undervisning används Workshops med fokus på ”Hållbar 
framtid” 

 
 Några förskolor arbetar tematiskt med ”Grön flagg” och är certifierade. 

 
 Miljöarbetet inom grundskolan är integrerat i skolans verksamheter och 

ingår som en viktig och naturlig del i grundskolans olika ämnen och 
verksamhet. Detta regleras i grundskolornas kursplaner. 
Dessutom är personalens arbetsmiljö en stående punkt på såväl enheternas som 
förvaltningens samverkansgrupper. 
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5. Ekonomi (resultat per verksamhet), Resurser mm 
Ekonomisk uppföljning för barn- och utbildningsnämnden januari till april  
2021 samt årsprognos för 2021. 
 
För gymnasieskolans interkommunala ersättningar visar den senaste prognosen på 
en förväntat lägre kostnad med 500 tkr. Kostnaden för särskola förväntas dock öka 
med ca 2,5 Mkr beroende på både nya inflyttningar och att fler inskrivna elever. 
Den planerade integrerade särskolegruppen på Hagaskolan kan eventuellt minska 
kostnadsökningen för särskolekostnaderna något. 
Det återstår ca 9 Mkr av årets effektiviseringskrav trots insatserna som bland annat 
innebär att det gjorts minskningar motsvarande 12 heltidstjänster. 
Det förväntade årsresultatet är – 11Mkr. 
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6. Måluppfyllelse, prestationer och kvalitet 
 

 
6.1 Lokala kommunala mål.  

Måluppföljning och analys av de kommunalt satta målen för barn- och 
utbildningsnämndens olika verksamhetsområden.  
 
 

6.1.1 Andelen barn, elever och studenter som upplever skolan 
som trygg ska öka jämfört med basåret 2017.  

Elev- och föräldraenkäterna genomförs varje år under mitten av höstterminen. 
Resultaten nedan är därför från höstterminen 2020. 
 
För förskolan har tryggheten ökat sedan 2017 från en redan hög siffra. 
På påståendet ”jag känner mig trygg att lämna mitt barn på förskolan” svarade 
85% av vårdnadshavarna 2017 att det stämmer helt och hållet. 2020 svarade 96 % 
av flickornas föräldrar och 100 % av pojkarnas föräldrar att det stämmer ganska 
bra eller helt och hållet på påståendet ”jag känner mig trygg att lämna mitt barn på 
förskolan”. 
 
På påståendet ”jag känner mig trygg i skolan” svarade 83 % av grundskolan elever 
2017 att det stämmer helt och hållet eller till stor del. 2019 var motsvarande andel 
83 % av pojkarna och 81 % av flickorna, alltså i stort sett oförändrat.  
2020 hade en ökning skett och 84 % av pojkarna och 86 % av flickorna svarade att 
det stämmer helt och hållet eller till stor del på påståendet ”jag känner mig trygg i 
skolan” En mer detaljerad beskrivning av trygghet och trivsel finns under 
sammanfattningen av de nationella målen och punkten 7.2.1 Normer och värden. 
 
På VIVA är det 90% av kvinnorna och 86% av männen som uppger att de 
instämmer i att de trivs på skolan, vilket är en ökning från redan höga värden. 
 
Den sammanfattade bedömningen då var att upplevelsen av trygghet hade ökat, 
d.v.s. målet var nått. Det går åt rätt håll även om marginalen är liten. 
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6.1.2 I samband med års- och delårsbokslut ska ekonomiska 

nyckeltal för respektive verksamhetsområde inom barn- och 
utbildningsnämnden redovisas för att kunna jämföras med 
motsvarande kommuner och riket 
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6.1.3 Andelen män som arbetar inom förskolan, ska öka jämfört 
med andelen vid basåret 2017. Förutsatt att männen har 
likvärdig kompetens som kvinnliga sökande. 

Prognosen är att målen kommer att nås. Andelen män som arbetar i förskolan har 
ökat sedan 2017. Det är en ökning från 5 till 8% under de tre senaste åren. 
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6.1.4 Kunskapsresultaten i grundskolan ska öka. Jämfört med 
basåret 2017. 

Nationella prov genomförs under våren och betyg sätts vid vårterminens slut 2021 
varför bedömningen först kan göras till tertialbokslut 2. 
 
 
Prognos för kunskapsutvecklingen i matematik i årskurs nio under 
vårterminen 2021 på Kung Karls skola 
 
Efter genomförda insatser i matematik under vårterminen 2021 beräknas andelen 
pojkar som når målen att öka med 11 procentenheter och andelen flickor med 16 
procentenheter jämför med höstterminen. 
 

 
 
 

6.1.5 Alla elever ska få fyra hälsosamtal under sin tid i 
grundskolan. 

Prognosen är att målet sannolikt kommer att nås under året 
 

 
6.1.6 Barnkonventionen ska vara känd och implementerad i 

förskola och skola. 
Målet är nått. Barnkonventionen har implementerats i förskola och grundskola 
 

 
 

6.1.7 Antalet elever som läser SFI eller svenska som andraspråk i 
kombination med att de har språkpraktik ska öka jämfört 
med basåret 2017. 

Prognosen är att målet sannolikt kommer att nås under året. Det som eventuellt 
kan inverka negativt på måluppfyllelsen är om restriktionerna pga pandemin blir 
kvar under hösten 2021. 
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Vår handläggare 
fredrik.bergh@kungsor.se 
Ledningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Budget 2022 med plan 2023 - 2024 för Kungsörs 
kommun och kommunfullmäktiges mål 2022 
Förslag till beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens 
redovisning. 

Sammanfattning 
Inför budgetåret 2022 förväntas antalet barn och elever öka i alla 
ålderskategorier förutom en tillfällig minskning av antalet elever i 
gymnasieålder. Den ekonomiska obalansen från 2021, som finns trots en 
minskning av bl.a. 12 heltidstjänster, kommer att finnas kvar under 2022 om 
inte ytterligare minskningar genomförs eller att en ramjustering görs. 
I den bifogade presentationen finns det underlag som presenterades för 
Kungsörs kommuns budgetberedning. De förändringar som finns i 
underlaget jämfört med vad som behandlades vid Barn- och 
utbildningsnämndens möte i april är behovet av ytterligare en kurator samt 
en beräkning av den kostnadsminskning som förväntas ske i samband med 
den integrerade särskolegruppen. 
 

Beslutsunderlag 
Bildspel behov och prioriteringar 2022 2021 04 21 exkl löne och 
kostnadsökningar (002) 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-19 
Anvisning inför budgetberedning 10 maj 2021 
Bildspel behov och prioriteringar 2022 2021 04 21 exkl löne och 
kostnadsökningar 
BUN 2021-04-28 § 41 Budget 2022 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-05-19 
Ert datum 
 

Diarienummer 
BUN 2021/50 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 02 22 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Behov och prioriteringar 2022
Budgetberedning 10 maj 2021
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Demografiska förändringar

Beskriv kortfattat det totala investeringsbehovet för åren 2022-2026.
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Beskriv kortfattat det totala investeringsbehovet för åren 2022-2026.
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Beskriv kortfattat det totala investeringsbehovet för åren 2022-2026.
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Behov

• Behov av kvalitetsstrateg. Ger ökade förutsättningar för att kunna göra fördjupade 
uppföljningar och analyser. Behovet är belyst av både revisionen och i Skolinspektionens 
senaste granskning. 700 kkr.

• Behov av IT-strateg. För att kunna få önskad effekt av de digitala hjälpmedel som finns 
inom förskola och skola. 700 kkr.

• Stor ökning av antalet barn och elever inom särskolan. 5 Mkr

Sammanfatta vilka omvärldstrender som påverkar nämnden/bolagets verksamheter. 
Sammanfatta den demografiska utvecklingens påverkan på verksamheterna och de viktigaste 
utmaningarna.

Sida 50 (90)



Behov

• Stor ökning av barn i förskola och elever i grundskolan samt unga vuxna. 7 Mkr
• Behov av lokaler för åk 4-9
• Behov av stora insatser inom grundskolan, gymnasiet och Komvux för undervisning och 

mottagande av nyanlända. Behovet kommer att finnas kvar under flera år framåt.
• Underskott från 2021 som inte varit möjligt att klara trots minskning av bl.a. 12 

heltidstjänster. 9Mkr
• Fortbildningsinsatser 1Mkr

Sammanfatta vilka omvärldstrender som påverkar nämnden/bolagets verksamheter. 
Sammanfatta den demografiska utvecklingens påverkan på verksamheterna och de viktigaste 
utmaningarna.
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Behov, ekonomisk sammanfattning

Beräkningarna är exkl löne- 
och kostnadsuppräkningar.
Lönekostnaderna utgår från 
2020 års lönenivå. 
Övriga kostnader utgår från 
2021.
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Prioriteringar

• För grundskolan är den stora utmaningen att höja måluppfyllelsen samtidigt som 
resurserna minskar. 

• Trivsel och trygghet för barn och unga
• Integration, utbildning och möjligheten till egen försörjning 
• Behålla och rekrytera personal
• Fortsatt utvecklingsarbete och kompetensutveckling 

Sammanfatta de prioriteringar som görs utifrån kärnuppdraget. Beskriv kortfattat vilka 
insatser som prioriteras för att stödja fullmäktiges mål?
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Investeringar
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Övrigt

• Behov av att motverka ”utbildningsskulden” som uppstått under pandemin.
• Detaljplan kring Malmberga förskola

Ange eventuella andra punkter som nämnden/bolaget finner viktiga att delge övriga 
kommunen.
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Vår handläggare 
fredrik.bergh@kungsor.se 
Ledningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Solceller till nya förskolan 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt  Kungsörs Kommun 
Teknik AB att inom den ekonomiska ramen för den planerade ny förskolan i 
Kungsör genomföra installationen av solceller på den nya förskolan. 

Sammanfattning 
Kungsörs kommun kommer under 2021 att bygga en ny förskola vid 
”Kinnekulle”. Förskolans är upphandlad enligt ramavtal. I avtalet finns det 
en möjlighet att komplettera förskolan med solceller på förskolans tak. 
Det innebär att investeringskostnaden blir cirka 400 000 kronor högre vid 
byggnationen. Med dagens elpriser tar det cirka 20 år innan anläggningen 
har producerat så mycket el att den rent ekonomisk kan bli lönsam. Det 
förutsätter också att anläggningen inte behöver någon reparation eller 
service under den tiden. 
Att beräkna värdet av miljövinster, signalvärdet samt de övriga samhälls-
effekterna som det innebär är svårare. 
Vid Barn- och utbildningsnämnden sammanträde i februari 2021 beslutade 
nämnden att uppdra åt Kungsör Kommun Teknik AB att planera för 
installation av solceller 
Då Kungsör Kommun Teknik AB nu meddelar att kostnaden för 
investeringen av solceller kommer att rymmas inom de ekonomiska medel 
som är avsatta för byggnationen av förskolan föreslås att Kungsörs 
Kommun Teknik AB får i uppdrag att genomföra den planerade 
installationen av solceller på den nya förskolan. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-17 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-16 Solceller 
till nya förskolan 
BUN 2021-02-24 § 16 Solceller till nya förskolan 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-05-17 
Ert datum 
 

Diarienummer 
BUN 2021/25 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 02 22 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-05-17 
Ert datum 
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Diarienummer 
BUN 2021/25 
Er beteckning 
 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

  
  

Skickas till 
Kungsör Kommun Teknik AB 
Kommunstyrelsen 
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Diarienummer 
BUN 2021/25 
Er beteckning 
 

Ärendebeskrivning 
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Vår handläggare 
fredrik.bergh@kungsor.se 
Ledningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Grundläggande granskning 2020 KPMG - Årlig 
granskning av all verksamhet som bedrivs inom 
nämndernas verksamhetsområde. 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta kommunstyrelsens svar som 
sitt eget.  

Sammanfattning 
Revisionen har genomfört en grundläggande granskning av 2020 års 
verksamhet i Kungsörs kommun. En grundläggande granskning är den 
granskning som varje år genomförs avseende styrelse och nämnder. Den 
grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av 
fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma 
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i 
redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig 
i ansvarsfrågan. 
Svaret har skrivits av kommunstyrelsens förvaltning. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-19 
Grundläggande granskning 2020 
87 Revisionen besöker nämnden 
Revisionsrapport till nämnder, ks och för kännedom till Kf 
Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2020 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

  
  

Skickas till 
Här listar du alla som ska få ta del av beslutet, en mottagare/rad. 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-05-19 
Ert datum 
 

Diarienummer 
BUN 2020/160 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 02 22 

Organisationsnr 
212000-2056 
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BUN 2020/160 
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Ärendebeskrivning 
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Vår handläggare 
claes-urban.bostrom@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Revisionsrapport - Grundläggande granskning 
2020 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta yttrandet 
som sitt eget 

Sammanfattning 
Revisionen har genomfört en grundläggande granskning av 2020 års 
verksamhet i Kungsörs kommun. En grundläggande granskning är den 
granskning som varje år genomförs avseende styrelse och nämnder. Den 
grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av 
fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma 
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i 
redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig 
i ansvarsfrågan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2020 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

  
  

Skickas till 
Revisionen 
BUN 
SN  
KS 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-04-08 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/209 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 04 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-04-08 
Ert datum 
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Diarienummer 
KS 2021/209 
Er beteckning 
 

Ärendebeskrivning 
 
Revisionen har gjort en grundläggande granskning av 2020 års verksamhet i 
Kungsörs kommun. Sammantaget kan sägas att de synpunkter som 
revisionen lyfter fram som möjliga förbättringsområden är kända och något 
vi arbetar på att förbättra över lag. 
Om vi tittar på vad revisionen har lyft fram i denna granskning så är det 
följande: 
Socialnämnden och kommunstyrelsen anses inte ha tillräckligt tydliga mål 
så att målvärden saknas och som försvårar uppföljningen av målen.  
Målprocessen är något som vi arbetat med en längre tid med förbättringar 
för varje år och det arbetet fortsätter. Det är inte helt enkelt att vara helt 
tydlig då man politiskt gärna vill få med så mycket som möjligt och få det så 
övergripande det bara går. Detta skapar en försämrad tydlighet men med ett 
större innehåll. Vi jobbar på det och tar ett steg i taget och räknar med att 
förbättra oss ytterligare under årets målprocessarbete. 
Revisionen ser allvarligt på att kunskapsmålen inom Barn- och 
utbildningsnämnden inte uppnås. 
Detta delas av alla och det arbete som både förvaltning och nämnd dragit 
igång kommer på sikt att nå förbättrade resultat. Det känner vi oss 
övertygade om och det är viktigt att nämnd och förvaltning får arbeta 
långsiktigt och hårt med detta. Här finns även jämförbara kommuner att lära 
av som lyckats väldigt bra i sitt långsiktiga arbete. 
Revisionen anser att internkontrollen bör stärkas så att det på ett tydligt sätt 
går att utläsa resultaten av internkontrollen. 
Här är det lite oklart om det gäller alla internkontroller som revisionen avser 
men vi anser nog att internkontrollen är tydlig och att det går utmärkt att 
följa upp och utläsa resultaten. Man anser även att vi ska ta fram 
gemensamma mallar och hur internkontrollerna ska utformas och 
återrapporteras. Detta finns redan idag men vi får helt klart bättre följa upp 
det så att mallarna följs och efterlevs. 
Revisionen anser även att internkontrollen inom Västra Mälardalens 
Överförmyndarnämnd bör följas upp.  
Det tar vi åt oss och kräver in till kommande uppföljning av 
internkontrollerna. 
Göra en bedömning av internkontrollarbetet bedrivs på ett tillfredsställande 
sätt i kommunen. 
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KS 2021/209 
Er beteckning 
 

Även här får vi hitta formen för det till kommande uppföljning av våra 
internkontroller. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 96 Svar på revisionsrapport - Grundläggande 
granskning 2020 
Diarienummer KS 2021/209 

Beslut 
Kommunstyrelsens antar yttrandet som sitt eget 

Sammanfattning 
Revisionen har genomfört en grundläggande granskning av 2020 års 
verksamhet i Kungsörs kommun. En grundläggande granskning är den 
granskning som varje år genomförs avseende styrelse och nämnder. Den 
grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av 
fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma 
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i 
redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig 
i ansvarsfrågan. 
Svaret har skrivits av kommunstyrelsens förvaltning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2020 

Skickas till 
inklusive yttrandet: 
Revisionen 
BUN 
SN  
KS

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-04-26 
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