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§ 63 Meritvärden och resultatuppföljning  
Diarienummer BUN 2022/3 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Till dagens möte var representanter från Kung Karls skola närvarande och 
lämnade bl.a. följande information. 
Närvarande för Kung Karls skola 
Rektor 4-9 Jennifer Sembrant 
Rektor 4-6 Merima Elezovic 
Pedagog Sofia 
Pedagog Elin Hultgren  
- Höstterminens uppstart 
- trygghet, trivsel och kunskaper 
- trygghetsplan och IBIS - Inkluderande beteendestöd i skolan 
- resultat och meritvärden 
- behörighet till yrkesprogram 
- statistik betyg  
- plan för att främja ämnet matematik. 
Kvalitetsstrateg Camilla Eriksson lämnade information om elevers 
förutsättningar för utbildning och lärande. 
Barn och ungas förutsättningar till utbildning och skolframgång hänger ihop 
med flera olika faktorer bl.a. : 
- hemmiljön 
- skolan 
- socioekonomiska förutsättningar 
- föräldrars utbildningsnivå och inkomst.  
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§ 64 Delrapport från gemensamt uppdrag  - 
Hållbar sysselsättning 
Diarienummer BUN 2022/86 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och ser fram emot 
det fortsatta samarbetet och arbetet gruppen planerar. 

Sammanfattning 
Ida Maria Rydberg, Kristin Fernerud och Jenny Demervall presenterar ett 
gemensamt uppdrag från en Framtidsdag den 6 april 2022. 
Vid framtidsdagen, om hållbar sysselsättning, gavs ett uppdrag från  
kommundirektören att kommunstyrelsens förvaltning, socialförvaltningen  
och barn- och utbildningsförvaltningen; 
1. Göra en inventering av alla arbetslösa i Kungsör, för att hitta  
individperspektiv på lösningar 
2. Vid behov särskild insats för utrikesfödda kvinnor 
3. Gemensamt kommunalt ansvar för praktikplatser 
4. Undersöka möjligheten för utökat ansvar för unga vuxna 
5. Uppdatera och utveckla den kommungemensamma Integrationsplanen,  
där det delade ansvaret blir tydligt. 
En arbetsgrupp bestående av rektor för vuxenutbildningen, enhetschef för 
arbetsmarknad och försörjning (IFO) och näringslivschefen har lämnat en 
delrapport. Praktikplatser ses som en framgångsfaktor i arbetet för en 
hållbar sysselsättning och en kortare väg mot en egen försörjning. Under 
föredragningen presenteras idéer om; 
- hur grund för en lyckad praktik kan skapas  
- hur detta arbete kan fortsätta utvecklas 
Målet med det gemensamma uppdraget är bl.a. att öka säkerheten, 
tryggheten och kvaliteten i det dagliga arbetet för alla medarbetare, elever, 
klienter och brukare.   
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§ 65 Våld i publika miljöer 
Diarienummer BUN 2022/3 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Andreas Ahlsén säkerhetssamordnare på Västra Mälardalens 
Kommunalförbund, lämnar information om pågående arbete med 
säkerhetsfrågor.   
Att rädda människors liv och hälsa vid pågående dödligt våld i publik miljö 
(PDV) förutsätter att fler aktörer i samhället samverkar utifrån en 
aktörsgemensam inriktning. Det kräver att berörda aktörer är mentalt 
förberedda och att de gemensamt har planerat 
samt utbildat och övat sin personal.   
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§ 66 Information från förvaltningen 
Diarienummer BUN 2022/3 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Under ärendet lämnas bl.a. följande information: 
Förskolan 
Förskolan i Kungsör satsar på en processutbildning för all personal under 
hösten och våren genom en skräddarsydd utbildning av företaget 
Barnkompetens. Utbildningens innehåll handlar om att utveckla 
språkutvecklande arbetssätt på olika sätt där personalen skapar en samsyn 
och stärker sitt ledarskap genom att ta del av litteratur, forskning och 
föreläsningar på olika sätt. 
 
Öppet hus och invigning av nya förskolan Paletten 
Måndagen den 15/8 var det Öppet hus för Paletten och 250–300 
intresserade, både stora och små, kom. Invigning av förskolan skedde 
onsdagen den 17/8 och besöktes av föräldrar, politiker, tjänstemän som varit 
involverade i byggnationen. Förskolans rektor Maria och Angelica barn- 
och utbildningsnämndens ordförande höll tal och barnen fick hjälpa till att 
klippa det blågula bandet. 
 
 
Grundskolan 
Måndagen den 15/8 hade personalen på kommunens skolor en gemensam 
uppstart. En föreläsning på Thor Modéen teatern av Nina Rung, kriminolog, 
föreläsare och debattör. Föreläsningen handlade bl.a. om jämställdhet, barns 
utsatthet, sexualbrott och könsnormer. Föreläsningen var en uppstart för 
kommande arbete med de nya formuleringarna om sexualitet, samtycke och 
relationer och annat värdegrundsarbete i läroplanernas inledande delar. 

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2022-08-11 Information från förvaltningen 2022  
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§ 67 Svar - Granskning av upphandling och 
inköp 
Diarienummer BUN 2022/50 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta svaret som sitt eget. 

Sammanfattning 
Kungsörs kommuns revisorer har genomfört en granskning av kommunens 
upphandlingar och inköp. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
kommunens upphandlingar och inköp sker i enlighet med EU-direktiv, 
svensk lagstiftning och interna styrdokument samt hur kommunen 
förebygger mutor och jäv i samband med upphandlingar.  
Revisorernas sammanfattande bedömningen utifrån granskningen är att 
kommunens upphandlingar och inköp till största del sker i enlighet med EU-
direktiv, svensk lagstiftning och interna styrdokument. Men att det saknas 
ett strukturerat arbetssätt för att förebygga mutor och jäv i samband med 
upphandlingar. 
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisorerna 
kommunstyrelsen att:  

• se över rutinerna och säkerställ att samtliga avtal registreras.  
• säkerställa avtalsefterlevnad av befintliga avtal.  
• införa ett systemstöd för upphandling och inköp  
• ta fram riktlinjer om mutor och jäv. 

Kommunstyrelsen har svarat på samtliga punkter. Eftersom 
upphandlingsfrågor berör samtliga enheter inom kommunen föreslås att 
barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom svarat genom att anta det 
som sitt eget. 
  

Beslutsunderlag 
Missiv inköp och upphandling - kopia 
Rapport upphandling Kungsör - kopia 
BUF tjänsteskrivelse 2022-08-16 Granskning av upphandling och inköp 
Granskning av upphandling och inköp 
BUN 2022-04-27 § 23 Granskning av upphandling och inköp 
KS 2022-06-20 § 149 Granskning av upphandling och inköp 



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 8 (20) 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-08-24 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 68 Svar - Granskning av styrning och ledning 
av informationssäkerhetsarbete 
Diarienummer BUN 2022/48 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta svaret som sitt eget 

Sammanfattning 
Revisionen har genomfört en revision och granskning av Kungsörs 
kommuns informationssäkerhetsarbete. Man har funnit brister och förslag 
till åtgärder enligt revisionen och det då utan hänsyn till kommunens 
ekonomi eller övriga behov och prioriteringar. 
Det pågår ett arbete med att hitta en gemensam lösning mellan Kungsör, 
Arboga, Surahammar och VMKF för att förbättra situationen något. 

Beslutsunderlag 
Missiv informationssäkerhet  
PM Informationssäkerhet Kungsör  
BUF tjänsteskrivelse 2022-08-15 Granskning av styrning och ledning av 
informationssäkerhetsarbete 
Granskning av styrning och ledning av informationssäkerhetsarbete 
BUN 2022-04-27 § 25 Granskning av styrning och ledning av 
informationssäkerhetsarbete 

Skickas till 
Revisorerna.  
Claes-Urban Boström 
Lena Dibbern 
Andreas Ahlsén 
Kommunstyrelsen  
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§ 69 Ekonomiska rapport 
Diarienummer BUN 2022/8 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 

Sammanfattning 
Den enda orsaken till att den ekonomiska prognosen för 2022 nu visar på ett 
underskott beror på en ökad kostnad för särskolans interkommunala 
ersättningar och transporter. Det underskottet förväntas bli 5,7 Mkr. 
Prognosen för förvaltningens resultat 2022 är ett underskott på 3,1Mkr, 
vilket är ett förbättrat resultat med 1,2 Mkr sedan förra prognosen i maj. 
De övriga budgetavvikelserna är förknippade med: 

• Hög sjukfrånvaro inom förskolans verksamhetsområde utan att 
kunna hitta vikarier i kombination med stor återhållsamhet. 
    500 kkr 

• Fler barn i annan pedagogisk verksamhet -100 kkr 
• Tillfälligt färre elever inom gymnasieskolan 500 kkr 
• Vuxenutbildningen. Minskad organisation och tillfälliga statliga 

bidrag   1,2 Mkr 
• Gemensamma verksamheter, vakanta tjänster 500 kkr 

Den totala årsprognosen förväntas bli -3,1 Mkr för 2022. 

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2022-08-15 Ekonomisk rapport för 2022 lämnad på 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
KS 2022-03-28 § 50 Ekonomisk uppföljning 2022 
BUF tjänsteskrivelse 2022-04-07 Ekonomisk rapport för 2022 lämnad på 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
BUN 2022-04-27 § 29 Ekonomisk rapport inkl 
BUF tjänsteskrivelse 2022-05-16 Ekonomisk rapport för 2022 lämnad på 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
Barn- och utbildningsnämnd 2022-05-23 (2022-05-23 BUN §41) 
BUF tjänsteskrivelse 2022-06-09 Ekonomisk rapport för 2022 lämnad på 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
Barn- och utbildningsnämnd 2022-06-15 (2022-06-15 BUN §54) - 
Ekonomisk rapport 
KS 2022-06-20 § 147 Ekonomisk uppföljning 2022 - äskande från BUN om 
medel för ökade interkommunala ersättningar 
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Skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 70 Budget 2022 med plan 2023 - 2024 för 
Kungsörs kommun och kommunfullmäktiges 
mål 2022 - Budgetförutsättningar 2022 
Diarienummer BUN 2021/50 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt skolchefen att: 

• säga upp matsalen på Ulvesund 
• inleda en utredning om möjligheten till utökad integrerad särskola 

samt särskola i egen regi. 
• till kommande nämndsmöte ta fram förslag och 

konsekvensbeskringar för personalminskningar inom förskola, 
grundskola, gymnasiets introduktionsprogram och 
vuxenutbildningen motsvarande 8 Mkr 

• samt se över förutsättningar för interkommunala ersättningar. 
  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att meddela kommunstyrelsen om 
vidtagna åtgärder. 

Särskilda yttranden 
Under barn- och utbildningsnämndens beredning föreslå nämnden att 
förvaltningschefen uppdras att även se över förutsättningarna för 
interkommunala ersättningar. 

Sammanfattning 
Bakgrundsbeskrivning 
Inför budgetåret 2021 hade barn- och utbildningsnämnden sparkrav på 16 
Mkr, orsaken var främst generella sparkrav inom Kungsörs kommun och 
minskade statliga bidrag. Genomförda åtgärder har bland annat inneburit att 
organisationen har minskats med ca 20 personer inom förskola, grundskola 
och vuxenutbildning. De ekonomiska uppföljningarna inom barn- och 
utbildningsnämnden har under våren 2022 visat att de delar som bedrivs i 
egen regi totalt sett håller sina ekonomiska ramar. Det som dock ökar är 
kostnaden för särskolans interkommunala ersättningar. Detta beror på att 
antalet elever som har rätt till särskola har ökat. 
Beslut i Kommunstyrelsen 2022-06-20  
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Kommunstyrelsen uppmanar Barn- och utbildningsnämnden att vidta 
erforderliga åtgärder för att anpassa sina totala nettokostnader inom den av 
Kommunfullmäktige beslutade budgetramen för 2022.  
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige lämnar ärendet utan 
åtgärd. 
Förslag till beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt skolchefen att 

• säga upp matsalen på Ulvesund 
• inleda en utredning om möjligheten till utökad integrerad särskola 

samt särskola i egen regi, 
till kommande nämndsmöte ta fram förslag och konsekvensbeskringar för 
personalminskningar inom förskola, grundskola, gymnasiets 
introduktionsprogram och vuxenutbildningen motsvarande 8 Mkr. 

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2022-08-15 Budget 2022 med plan 2023 - 2024 för 
Kungsörs kommun och kommunfullmäktiges mål 2022 
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 
Bildspel behov och prioriteringar 2022 2021 04 21 exkl löne och 
kostnadsökningar (002) 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-19 
Barn- och utbildningsnämnd 2021-05-26 (2021-05-26 BUN §50) 
Budget 2022 med plan 2023 - 2024 för Kungsörs kommun och 
kommunfullmäktiges mål 2022 
Bildspel behov och prioriteringar 2022 2021 10 20 exkl löne och 
kostnadsökningar 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-20 
Protokollsutdrag BUN 2021-10-27, § 89 Budget 2022 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen2021-11-15, § 223 - Budget 2022 med 
plan 2023 och 2024 för Kungsörs kommun och Kommunfullmäktige 
BUN 2021-11-24 § 97 Förutsättningar för förskolans verksamhet 2022 
KF 2021-11-29 § 204 Budget 2022 med plan 2023-2024 för Kungsörs 
kommun och kommunfullmäktiges mål 2021 
Mål och budget 2022 Tjänsteskrivelse 2022-01-19 
Mål och budget BUN 2022 
BUN 2022-01-26 § 5 Budget 2022 
Ekonomisk uppföljning 2021 
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KS 2022-03-28 § 66 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - Barn- och 
utbildningsnämndens detaljbudget 2022 
Ekonomisk uppföljning 2022 - Kommunstyrelsen 2022-06-20 
KS 2022-06-20 § 147 Ekonomisk uppföljning 2022 - äskande från BUN om 
medel för ökade interkommunala ersättningar (1) 
Barn- och utbildningsnämnd 2022-06-15 (2022-06-15 BUN §54) (2) 
BUN 2022-04-27 § 29 Ekonomisk rapport (3) 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 71 Budgetförutsättningar 2023 - Uppdrag från 
budget- och bokslutsberedningen - prioritera 
verksamheten utifrån befintlig ram  
Diarienummer BUN 2022/41 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tacka för informationen och 
fortsätta diskussionen på kommande nämnd. 

Sammanfattning 
De förutsättningar som tidigare har presenterats för både barn- och 
utbildningsnämnden och Kungsörs kommuns budgetberedning gäller 
fortfarande, förutom kostnaden för särskolans interkommunala ersättningar. 
Den förväntas öka med ytterligare knappt 1,5 Mkr. Det totala behovet för att 
tillgodose de äskanden som framförts är nu ca 14,5 Mkr exklusive kostnads- 
och löneuppräkningar. 
  
I det beslut som fattats i Kungsörs budget- och bokslutsberedning ges inte 
någon ekonomisk utökning för något av de äskande som framförts från 
barn- och utbildningsnämnden. Utöver att inte kunna kompensera för ökat 
elevantal behöver nämnden därför fatta beslut om kostnadsminskningar som 
täcker de ökade externa kostnaderna.  
I samband med ärendet ”Budget 2022 med plan 2023-2024…” är förslaget 
till beslut:  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt skolchefen att 

• säga upp matsalen på Ulvesund 
• inleda en utredning om möjligheten till utökad integrerad särskola 

samt särskola i egen regi. 
• till kommande nämndsmöte ta fram förslag och 

konsekvensbeskringar för personalminskningar inom förskola, 
grundskola, gymnasiets introduktionsprogram och 
vuxenutbildningen motsvarande 8 Mkr. 

  
De förslagna åtgärderna kommer också att påverka förutsättningarna för 
budget 2023 och framåt. 
En fortsatt diskussion om lämpliga beslut och åtgärder bör ske på 
kommande nämndsmöten. 
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Under beredning av "Budget 2022 med plan 2023 - 2024 för Kungsörs 
kommun och kommunfullmäktiges mål 2022 - Budgetförutsättningar 
2022"  fick förvaltningschefen även uppdrag att se över förutsättningarna 
för interkommunala ersättningar. 

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2022-08-16 Budget 2023 med plan 2024 - 2025 för 
Kungsörs kommun och kommunfullmäktiges mål 2023 - Skattesats 2023 
Budget 2023 med plan 2024 - 2025 för Kungsörs kommun och 
kommunfullmäktiges mål 2023 - Skattesats 2023 
KS BB 2022-04-11 § 4 Budget 2023 med plan 2024 - 2025 för Kungsörs 
kommun och kommunfullmäktiges mål 2023 Skattesats 2023 
Budget 2023 - Förutsättningar och behov 
BUN 2022-04-27 § 30 Budget 2023-2025 - behov, förutsättningar, 
investeringar 
BUF tjänsteskrivelse 2022-05-02 Budget 2023 med plan 2024 - 2025 för 
Kungsörs kommun och kommunfullmäktiges mål 2023 - Skattesats 2023 
Barn- och utbildningsnämnd 2022-05-02 (2022-05-02 BUN §38) 
BUF tjänsteskrivelse 2022-05-16 Budget 2023 med plan 2024 - 2025 för 
Kungsörs kommun och kommunfullmäktiges mål 2023 - Skattesats 2023 
KS BB 2022-05-24 § 6 Budget 2023 med plan 2024 - 2025 för Kungsörs 
kommun och kommunfullmäktiges mål 2023 - Skattesats 2023 
Barn- och utbildningsnämnd 2022-05-23 (2022-05-23 BUN §42) 

Skickas till 
Kommunstyrelsen   
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§ 72 Meddelanden delegationsbeslut 
Diarienummer BUN 2022/4 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till 
handlingarna. 

Sammanfattning 
Dnr Beslut 

BUN 2022/79 Tillsyn av privat pedagogisk omsorg 

BUN 2022/84 Avslag på ansökan om skolskjuts – Höstterminen 2022, 
handlingar 1-6 

BUN 2022/85 Avslag på ansökan om vuxenutbildning - 
Administration 

BUN2022/87 Avslag på ansökan om vuxenutbildning - Distanskurser 

BUN 2022/75 Avslag på ansökan om vuxenutbildning - Vårdspåret 

BUN 2022/73 Avslag på ansökan om vuxenutbildning – Kock, lärling 

BUN/88 Avslag på ansökan om vuxenutbildning – 
Funktionsförmåga, funktionsnedsättning 1 och 2 

BUN 2022/72 Avslag på ansökan om vuxenutbildning - Barnskötare 

  
 
 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-10  
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§ 73 Meddelanden och rapporter 
Diarienummer BUN 2022/5 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelanden och rapporter till 
handlingarna. 

Sammanfattning 
  

Dnr Handling 

BUN 2022/76 Interkommunal ersättning – Två avtal med Arboga 
kommun om plats i Kungsörs förskola 

BUN 2022/77 Interkommunal ersättning – Avtal med Arboga 
kommun om plats i Kungsörs förskola  

BUN 2022/78 Interkommunal ersättning – Avtal med Köpings 
kommun om plats i Köpings förskola  

BUN 2022/80 Interkommunal ersättning – Avtal med Eskilstuna 
kommun om plats i Kungsörs förskola 

BUN 2022/81 Interkommunal ersättning – Avtal med Eskilstuna 
kommun om plats i Kungsörs förskola 

BUN 2022/13 Avslag på överklagan på ansökan om skolskjuts enligt 
skollagen - Kammarrättens avgörande 

BUN 2022/83 
Beslutsmeddelande - Inköp av litteratur till folk- och 
skolbibliotek, fördelning av medel 2022 (KUR 
2022/4565) 

BUN 2022/56 Bekräftelse från IVO - Verksamhetschef för 
medicinska och psykologiska elevhälsan 

BUN 2022/15 

 
Sveriges Kommuner och Regioner  
SKR:s Skolanalys - Anmälan 

  
 
 

BUN 2022/71  
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Beslut om riskklassning och årlig avgift för 
hälsoskyddstillsyn på förskolan Paletten 

  
 
 

  
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-08-10 Meddelanden och rapporter lämnade på barn- 
och utbildningsnämndens sammanträden 2022  
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§ 74 Övrigt 
Diarienummer BUN 2022/6 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Inga övriga frågor lyftes under barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde. 
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