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§ 22 Tillägg till dagens sammanträde 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner tillägget. 

Sammanfattning 
Ordförande Angelica Stigenberg meddelar om tillägg till dagens 
sammanträde; 
- Lägesrapport - Samverkan mellan skola och individ- och familjeomsorgen 
avseende barn och unga.  
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§ 23 Informationer mars 2021 
Diarienummer BUN 2021/8 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 

Sammanfattning 
Under mars månads möte informeras bl.a. om följande punkter: 
Gemensamma skolsystemet i Köping, Arboga och Kungsör 
 
Upphandlingen är publicerad. Denna upphandlingsdel exkluderar förskolans 
in- och utcheckning, resursplanering samt schemaläggning då dessa 
funktioner ingår i en separat upphandling som skickas ut så snart vi vet 
vilken leverantör vi får på skolsystemet. 
Upplägget på upphandlingen är gjord så att kvalitet och användarvänlighet 
väger tyngre än priset på systemet. 
För att undvika strul med ansvarsfrågan mellan två separata leverantörer och 
oss kommuner har beslut tagits att en och samma leverantör får svara för 
helheten i upphandlingen. Däremot är det fritt fram för leverantören som 
svarar på upphandlingen att ta hjälp av en "partner" där de tillsammans 
svarar för helheten. Vi som kund kommer endast ha kontakt med en 
leverantör gällande supportfrågor, integrationsfrågor och liknande. 
Så här ser den närmsta framtiden ut: 
1. Upphandlingen publiceras den 8e mars och ligger ute i 6 veckor. Går allt 
som planerat sker anbudsöppning den 23e april. 
2. Efter anbudsöppning sker en första kvalificering där upphandlingsenheten 
går igenom anbuden och kontrollerar att samtliga obligatoriska krav är 
uppfyllda. 
3. De leverantörer som kvalificerar sig vidare får visa upp sitt system för en 
utvärderingsgrupp där utsedda personer i olika roller inom skolan 
ingår.  Utvärderingen är satt till vecka 18 (om upphandlingen går i lås i tid) 
vilket medför att samtliga deltagare som deltar i detta moment måste avsätta 
hela den veckan till leverantörsdemon. Detaljer kring utvärderingen kommer 
delas internt med gruppen då denna fas i arbetet är sekretessbelagt. De som 
deltar förbinder sig att inte yppa, informera eller kommentera något kring 
utvärderingsprocessen under arbetets gång. Beslut om vilka som ingår i 
utvärderingsgruppen tas av IT-samordnarna tillsammans med ledningen och 
dessa personer kommer att kontaktas innan påsken. 
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4. Efter utvärderingsprocessen kommer slutsumman av kvalitet + pris 
generera ett nytt skolsystem och avtal skrivs i början på juni. 
Tanken är att övergången kommer ske gradvis under hösten/vintern 2021 
samt in på våren 2022. Mer information om övergången kommer efter att 
avtal med ny leverantör är tecknat.  
Elevenkät om trivsel och trygghet i skola 
Varje år genomför Kungsörs skolor en elevenkät om trivsel och trygghet i 
skolan. Resultatet från skolenkäten som Björskogsskolans elever besvarade 
under höstterminen 2020 visar att en mycket hög andel av eleverna upplever 
att de trivs och känner sig trygga i skolan. Med tanke på att året som gått har 
präglats av Covid19 och tung trafik på skolgården pga upprustning av 
skolgården så är skolans personal väldigt stolta över att merparten av 
eleverna ändå mår väldigt bra och känner sig trygga i skolan. På flera 
håll  börjar det dock flaggas för att det finns en stor oro, både hos 
vårdnadshavare och personal, gällande hur nedskärningarna på Kungsörs 
skolor kommer att påverka detta, då det ofrånkomligen kommer att leda till 
färre vuxna per elev. 
Lägesrapport Covid -19 
Nya direktiv angående smittspårning och en ökning av Covid -19 i Region 
Västmanland. Andelen virus med den så kallade brittiska virusvarianten har 
ökat och det förekommer även smittspridning av den sydafrikanska 
virusvarianten. Antal smittade elever i kommunens skolor vecka 11: 7-12 år 
0 fall, 13-15 år 3 fall. Från vecka 10 till vecka 11 har antalet smittade elever 
i gymnasiet minskat. Den senaste prognosen visar att antal fall totalt i 
Kungsörs kommun har minskat något. I kommunens skolor rådert fortsatt 
försiktighet och ingen undervisning genomförs med blandade grupper och 
all rastverksamhet sker utomhus.  
Presentation av rektor Camilla Eriksson och bitr. rektor Jennifer Sembrandt 
om åtgärder för att öka måluppfyllelsen på Kung Karls skola 
För att öka måluppfyllelsen har man på skolan bl.a infört: 
 
• utökning av systematiskt arbete för ökad måluppfyllelse 
• mattefronten, extra stöd i matematik 
• matematikutvecklare i kommunen  
• struktur kring läxläsning 
• lovskola 
• studion, arbete med elever med hög frånvaro 
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• elevhandledare i klassrummet, öka trygghet och studiero för yngre elever  
• hemklassrum för åk 7-9, öka trygghet och studiero för äldre elever 
 
Den aktuella prognosen för måluppfyllelsen visar att de insatta åtgärderna 
ger resultat och att det är fler elever som kommer att uppnå kunskapskrav 
med behörighet till nationellt gymnasieprogram ht 21.  
Rektorerna önskar att detta arbete kan fortsätta även nästa läsår. 
 
 
 
  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 7 (24) 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-03-24 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 24 Ny förskola  
Diarienummer BUN 2020/99 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för rapporten. 

Sammanfattning 
Rune Larsen vd/teknisk chef, lämnar en lägesrapport om byggnationen av 
den nya förskolan.  
Just nu ska arbetet med att göra en infart och väg till området påbörjas. Om 
några veckor kommer man kunna se förändringar på området. 
Pappersexpertisen är snart färdig och då kommer bygget att ta fart. Ny 
lägesrapport kommer att presenteras när det finns mer att informera om.   
Om allt går enligt plan ska förskolan stå klar augusti 2022. 
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§ 25 Budget 2021 
Diarienummer BUN 2020/78 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att de 
föreslagna åtgärderna för att minska kostnaderna under budgetåret 2021 
anses tillräckliga. Detta mot bakgrunden att undvika för stora oönskade 
konsekvenser av ytterligare besparingar. 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 

Reservationer 
Mot beslutet lämnar Ewa Granudd (M) och Margareta Barkselius (C), en 
muntlig reservation.  

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade i december 2020 att ge barn- och 
utbildningschefen i uppdrag att genomföra åtgärder motsvarande 11,25 Mkr 
som ett steg mot att barn- och utbildningsnämndens verksamhet ska klara 
den ekonomiska ramen för 2021 som beslutats av kommunfullmäktige. 
I bilagan ”Uppföljning av genomförda åtgärder och konsekvenser – Budget 
2021” finns en redovisning åtgärder som genomförts och planeras att 
genomföras under 2021. Den ekonomiska effekten av åtgärderna beräknas 
bli 11,2 Mkr under budgetåret 2021. 
Den nuvarande prognosen för 2021 års ekonomiska resultat visar på ett 
underskott på 9 Mkr. Prognosen kan komma att ändras när förnyad 
uppföljning av kostnader för interkommunala ersättningar gällande särskola 
och gymnasieskola görs. 

Under sammanträde redovisas konsekvensbeskrivningar för 
verksamheterna 

Gun Åslund verksamhetschef för förskolan 
Förskolan har under många år effektiviserat verksamheten och redan med en 
snäv budgetram. Ytterligare besparingar riskerar att ge negativa effekter för 
barn och anställda och som dessutom kan leda till ökade kostnader för flera 
förvaltningar samt att verksamheten inte längre kan garantera att fastställda 
mål och lagkrav och rekommendationer som finns för förskolans uppdrag.  
Konsekvenser vid ytterligare neddragningar: 
• ökad risk för försämrad utbildning och inte motverkar och utjämnar 
segregation för barn med lägre socioekonomisk bakgrund 
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• ökat antal barn och större barngrupper - minskad rörelseytan 
• ökad stresspåverkan med lägre kunskapsnivåer som följd vilket riskerar 
följa barnet resterande skoltid 
• barnets trivsel, hälsa och psykosociala välmående påverkas, vilket ökar 
otrygghet genom ökade sociala relationer och det sociala samspelet 
påverkas mer      negativt 
• barn i behov av särskilt stöd får inte det stöd de har rätt till och får då 
svårare att röra sig med sina hjälpmedel inomhus då det blir trängre 
• stor risk att aktiviteter, omsorgen, utbildningen och undervisningen 
prioriteras bort samt tvingas väljas bort och att det i stället blir tillsyn dvs. 
”barnpassning”, 
• minskad personaltäthet och färre förskollärare leder till minskad utbildning 
och undervisning 
• ökad arbetsbelastning, stress och otillräcklighet ökar 
• den barnfriatid minskar vilket leder till  brist av reflektionstid, och 
systematiskt kvalitetsarbete som är av stor betydelse i verksamhetens 
uppdrag 
• ökade sjukskrivningar bidrar till ökade kostnader 
• arbetsglädje, motivation, utveckling, kvalitet och måluppfyllelse samt 
barns förutsättningar för utveckling och lärande minskar  
• risk för minskade stimuli som påverkar barns utveckling och lärande 
negativt 
• risk att bl.a. barns språkutveckling sjunker utifrån minskade förutsättningar 
som påverkar barns kommunikationsförmåga, lärande, utveckling och 
framtida studier  
 
• ökad risk för klagomål och dåligt rykte, vilket i sin tur påverkar 
inflyttningen och skatteintäkterna negativt 
• svårare att kunna erbjuda förskoleplats inom garantitiden 4 månader som 
ökar risken för vitesföreläggande 
• svårare att uppnå kraven för att söka statsbidrag  
Redan genomförda insatser: Två förskolor har lagts ner, sex tjänster tagits 
bort. Resurser vid behov kallas inte in för tjänstgöring, idag pusslar man 
med den personal som redan är i tjänst. 
Kung Karls skola åk 4-9 - rektor Camilla Eriksson     
Konsekvenser vid besparingar: 
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Stöd , trygghet och handledning till eleverna  kommer att minska när 
elevhandledarna blir färre och utgör resursstöd inom följande områden: 
• rastverksamheten med meningsfulla aktiviteter, lunchen, innan och efter 
skoltid, klassrummet samt stöd i den sociala skolmiljön  
• vid övergången mellan ett klasslärarsystem, i de lägre åldrarna, till 
eleverna mellanstadiet där de möter flera vuxna i undervisningen 
• arbetet med enskilda elever utifrån särskilda anpassningar 
• ökat antal kränkningsanmälningar och tillbud 
• täcka upp för pedagoger vid frånvaro 
Övriga konsekvenser vid besparingar 
• lägre måluppfyllelse då stöd till eleverna uteblir - vilket leder till att eleven 
inte uppnår de kunskapskrav som krävs för att komma in på ett nationellt 
gymnasieprogram 
• ökad belastning på lärarkåren vilket kan leda till att: lärare söker sig bort, 
ökad oro i kåren och i verksamheten och som i sin tur påverkar 
undervisningen och eleverna 
Om mattelärarstödet dras in kommer eleverna inte kunna läsa extra 
matematik under schematider. I dagsläget erbjuds elever att läsa mellan 1-4 
lektioner extra i matematik för att höja kunskapsnivån i ämnet och därmed 
nå godkänt betyg.  
Kristin Fernerud rektor för enheten VIVA 
Kommunfullmäktiges mål: Kommunen ska i samverkan med 
Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de 
närmaste två åren med en procentenhet årligen. Utgångsläget: arbetslöshet 
december 2018 10,4 %.  För att minska arbetslösheten krävs både 
kortsiktiga och långsiktiga mål. 
Ökad samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna 
I dag är samverkan med Arbetsförmedlingen väsentlig för att tillgodose 
individens behov. Det är en ny samverkansituation, där samverkan kan 
komma att ske mellan fristående aktörer, kommunen och 
Arbetsförmedlingen eller i en relation mellan Arbetsförmedlingen som 
beställare och kommunen som utförare. För att minska arbetslösheten krävs 
både kortsiktiga och långsiktiga mål. 
Konsekvenser vid ytterligare neddragningar: 
• långsiktigt arbete och mål kring sysselsättning och minskad arbetslöshet 
blir ej genomförbart i samma omfattning 
• stadsbidrag kan inte sökas i samma omfattning 
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• möjligheten att erbjuda kommunens arbetslösa en utbildning som leder till 
jobb minskar 
• kompetensförsörjningen kan inte tillgodoses 
• ökad arbetslöshet 
• ökad psykisk ohälsa bland unga och vuxna 
• sämre service till kommunens invånare kan leda till utflytt och minskade 
skatteintäkter och produktionsbortfall 
• försämrad arbetsmiljö för personal kan leda till att behörig personal söker 
sig till andra kommuner 
• ökade kostnader vid nyrekryteringar 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen. Fortsatt 
uppföljning och förslag på ytterligare åtgärder ska ges på barn- och 
utbildningsnämndens möte i april. 

Överläggning 
Under barn- och utbildningsnämndens överläggning ajournerar ordföranden 
sammanträdet kl 17.35.  
Sammanträdet återupptas kl 17.45. 
Sussanne Söderström (SD), väljer att inte delta i beslutet. 

Yrkanden 
(S) genom Angelica Stigenberg och (L) genom Gunilla Wolinder lämnar 
följande yrkanden: 
- Bifall: att godkänna redovisningen  
- Ändringsyrkande: att föreslå kommunstyrelsen att besluta att de föreslagna 
åtgärderna för att minska kostnaderna under budgetåret 2021 anses 
tillräckliga. Detta mot bakgrunden att undvika för stora oönskade 
konsekvenser av ytterligare besparingar. 
Anna-Karin Tornemo (V), yrkar bifall till Angelica Stigenberg (S) och 
Gunilla Wolinder (L) yrkanden. 

Beslutsordning 
Ordföranden föreslår beslutsordning enligt följande:  
1. Beslut om att godkänna redovisningen 
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2. Därefter ställer ordföranden framlagt förslag om fortsatt uppföljning och 
förslag på ytterligare åtgärder ska ges på barn- och utbildningsnämndens 
möte i april, mot Angelica Stigenberg (S) och Gunilla Wolinder (L) 
ändringsyrkande, att föreslå kommunstyrelsen att besluta att de föreslagna 
åtgärderna för att minska kostnaderna under budgetåret 2021 anses 
tillräckliga. Detta mot bakgrunden att undvika för stora oönskade 
konsekvenser av ytterligare besparingar. 

Resultat av omröstning 
1. Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt 
framlagt förslag tillika bifallsyrkande av Angelica Stigenberg (S) och 
Gunilla Wolinder (L), att godkänna redovisningen. 
2. Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt 
Angelica Stigenberg (S) och Gunilla Wolinder (L) ändringsyrkande  
- att föreslå kommunstyrelsen att besluta att de föreslagna åtgärderna för att 
minska kostnaderna under budgetåret 2021 anses tillräckliga. Detta mot 
bakgrunden att undvika för stora oönskade konsekvenser av ytterligare 
besparingar. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15 
Budget 2021, behov investeringar mm 
BUN 2020-05-27, § 28 Budget 2021 för barn- och utbildningsförvaltningen 
Protokollsutdrag Kommunens budget- och bokslutsberedning 2020-06-15, § 
05 - Budget 2021 med plan 2022-2023 
50 Budget 2021 
Verksamhetsområdet VIVA  inför budget 2021 
§ 78 Budget 2021 ? förslag för att klara budget 2021 
91 Detaljbudget 2021-2023 för barn- och utbildningsnämnden 
Förslag för att klara budget för 2021 för Barn och utbildningsnämndens 
verksamhet 2020 12 15 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 26 Ekonomisk uppföljning mars 2021 
Diarienummer BUN 2021/40 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska 
redovisningen. 

Sammanfattning 
Beslutet i Kungsörs kommun, gällande de ekonomiska ramarna, blev inför 
2021 senare än planerat. Det har inneburit att arbetet med detaljbudgeterna 
inte är helt klart. En konsekvens av att det inte är inlagt i de ekonomiska 
systemen är att det inte går att få ut dagsaktuell relevant information. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut i december 2020 innebar en 
kostnadsminskning med 11,25 Mkr jämfört med redovisade behov. Av 
dessa var 4 Mkr för tidigare äskande och 17,25 Mkr förslag på 
kostnadsminskningar i befintlig verksamhet. Samtliga beslutade åtgärder 
kommer att genomföras under 2021.  
Det ekonomiska resultatet efter genomförda åtgärder beräknas bli ett 
underskott på 9 Mkr för barn- och utbildningsnämnden.  
Prognosen kommer att uppdateras efter att en förnyad uppföljning av de 
interkommunala ersättningarna för särskola och gymnasierna genomförs. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-16  
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§ 27 Fullmakt att hämta försändelse hos Posten 
Diarienummer BUN 2021/41 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fullmakt för att hämta 
försändelser som ställts till Kung Karls skola och Björskogsskolan ges till 
följande personer;   
Kung Karls skola: åk 4-9 samt fritidshem 

 biträdande rektor Merima Elezovic 
 biträdande rektor Jennifer Sembrant  
 vaktmästare Stina Karlsson  

Björskogsskolan: förskoleklass – åk 6 samt fritidshem 

 rektor Kristoffer Olofsson  
Beslut gäller tillsvidare och kompletterar tidigare beslutade fullmakter. 

Sammanfattning 
För att säkerställa att behörig person hämtar ut försändelser till kommunen 
hos Postens ombud har barn- och utbildningsförvaltningen tidigare beslutat 
bemyndigat personer att för kommunens skolor hämta försändelser som 
ställt till Kungsörs kommun eller någon skola i kommunens organisation. 
Detta beslut behöver uppdateras med anledning av personalförändringar.  
Utöver de personer som redan idag har fullmakt för att hämta 
försändelser hos Posten och ombud föreslår förvaltningen följande personer; 
Kung Karls skola: åk 4-9 samt fritidshem 

 biträdande rektor Merima Elezovic 
 biträdande rektor Jennifer Sembrandt 
 vaktmästare Stina Karlsson 

Björskogsskolan: förskoleklass – åk 6 samt fritidshem 

 rektor Kristoffer Olofsson 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag BUN 2019-08-28, § 58, Fullmakt att hämta försändelser 
hos Postens ombud (BUN 2019/106) 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15 
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Skickas till 
PostNord 
De bemyndigade 
Vaktmästeriet  
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§ 28 Planeringsdagar för förskolans verksamhet 
Diarienummer BUN 2021/24 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utöka antalet planeringsdagar, 
inom förskola och fritidshem inom Kungsörs kommun, från fem dagar per 
år till sex dagar per år. 

Reservationer 
 (L) genom Gunilla Wolinder reserverar sig muntligt mot beslutet 

Sammanfattning 
Kungsörs förskolor och fritidshem har enligt beslut i Barn- och 
utbildningsnämnden från 2012-10-18 fem planerings- och 
fortbildningsdagar per kalenderår. De flesta föräldrar ordnar då annan tillsyn 
för sina barn. Om det finns behov så är en förskoleavdelning öppen för de 
barn vars föräldrar absolut inte kan ordna annan tillsyn. 
Förskolans ledning och många inom personalgruppen upplever att det är 
svårt att med tillräcklig kvalitet hinna med utvärderingar, planeringar och 
fortbildningsinsatser inom de fem planerings- och fortbildningsdagarna som 
finns varje år.  
Orsaken till önskemålet från Kungsörs förskolor är ökade krav utifrån ny 
läroplan (Lpfö 18) och barnkonventionen. Några viktiga förändringar i nya 
läroplanen är att: 
• utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, 
där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet  
• förskollärare ansvarar för det pedagogiska innehållet i undervisningen 
och för att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande. 
 
 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utöka antalet planeringsdagar, 
inom förskola och fritidshem inom Kungsörs kommun, från fem dagar per 
år till sju dagar per år.   

Överläggning 
Ordförande Angelica Stigenberg ajournerar mötet 18.20–18.30 

Jäv 
Monica Lindgren (S) uppger jäv. 
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Elisabeth Strengbom (S) kallas in att tjänstgöra i ärendet. 

Yrkanden 
Angelica Stigenberg (S), yrkar på ändring av antal planeringsdagar; 
- att utöka antalet planeringsdagar, inom förskola och fritidshem inom 
Kungsörs kommun, från fem dagar per år till sex dagar per år. 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer framlagt förslag; 
- att utöka antalet planeringsdagar, inom förskola och fritidshem inom 
Kungsörs kommun, från fem dagar per år till sju dagar per år 
mot Angelica Stigenberg (S) ändringsyrkande; 
- att utöka antalet planeringsdagar, inom förskola och fritidshem inom 
Kungsörs kommun, från fem dagar per år till sex dagar per år 

Resultat av omröstning 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
Angelica Stigenberg (S) ändringsyrkande; 
- att utöka antalet planeringsdagar, inom förskola och fritidshem inom 
Kungsörs kommun, från fem dagar per år till sex dagar per år 

Skickas till 
Verksamhetschef förskolan  
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§ 29 Ramtider läsåret 2022-2023 
Diarienummer BUN 2021/34 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslag till nya ramtider för 
eleverna läsåret 2022/2023 

Sammanfattning 
För att underlätta planeringen för föräldrar/vårdnadshavare föreslås barn- 
och utbildningsnämnden redan nu besluta om följande ramar för läsåret 
2022/2023: 
- Läsåret startar för eleverna tisdagen den 16 augusti 2022 
- Vecka 44 (31 oktober – 4 november) 2022 är lovvecka för eleverna 
- Terminsavslutning (julavslutning) för eleverna är onsdagen den 
21 december 2022 
- Vårterminsstart för eleverna är tisdagen den 10 januari 2023 
- Sportlov för eleverna är vecka 9 (27 februari – 3 mars) 2023 
- Påsklov för eleverna är vecka 15 (11 april – 14 april, d.v.s. veckan efter 
(påsk) 2023 
- Läsåret avslutas för eleverna fredag den 9 juni 2023 

Skickas till 
Kommunens rektorer 
Verksamhetschefen för förskolan 
Mia Nilsson, skolskjutshandläggare 
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§ 30 Motion - Tvålärarsystem på Kung Karls 
skola 
Diarienummer BUN 2019/157 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta svaret som sitt och lämna 
det vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Gunilla Wolinder (L) föreslår i en motion att kostnaderna för ett 
tvålärarsystem på Kung Karls skola utreds. 
Ärendet har varit hos barn- och utbildningsnämnden på remiss. I sitt beslut 
stödjer man barn- och utbildningschefens yttrande.  
Yttrandet hänvisar bland annat till tidigare beslut i barn- och 
utbildningsnämnden 2018-01-24 där kostnadsunderlag presenterats för 
detta.  Den motionen ansågs i kommunfullmäktige efter detta besvarad. I 
yttrandet skrivs fortsatt:  
”I Kungsör finns det en etablerad struktur där barn- och utbildningsnämnden 
regelbundet träffar skolledningen för respektive skolenhet för att få tillfälle 
till konstruktiva dialoger. Vi ser mycket positivt på dessa möten och ser 
gärna att ett underlag som beskriver kostnadsbilden för ett två-lärarsystem 
kan ingå i dessa möten.” 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-12 
Motion för yttrande - 2 lärar system på Kung Karl 7-9 
Tjänsteskrivelse -Tvålärarsystem för Kung Karl 2019 
Kungsörs kommuns yttrande - 2 lärarsystem på Kung Karl 79 
KF 2020-05-04 § 64 Svar på motion - Tvålärarsystem på Kung Karl 7-9 

Skickas till 
Gunilla Wolinder, motionär 
Camilla Eriksson, rektor  
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§ 31 Yttrande över inkommen motion - 
Utvärdering av skolorganisationen 
Diarienummer BUN 2020/17 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att därmed anse 
motionen besvarad med hänvisning till de pågående åtgärderna. 

Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 januari 2020 §19, ställdes en 
motion där Centerpartiet föreslår en utvärdering av Kungsörs 
skolorganisation.  
Centerpartiet yrkar i motionen: 
 
•”Att en utvärdering av Kungsörs skolorganisation genomförs 2020 av en 
extern aktör, gärna i samarbete med Mälardalens högskola. I utvärderingen 
ska elever, lärare, skolledning och skolpolitiker få komma till tal” 
•”Att en utvärderingsrapport redovisas till kommunfullmäktige med förslag 
på förbättringsområden” 
Motionen har behandlats i barn- och utbildningsnämnden samt 
kommunstyrelsen där den återremitterades till barn- och 
utbildningsnämnden.  
I detta svar finns ett förtydligande av att tidigare utredningar som 
genomförts av externa aktörer har innehållit förslag på åtgärder för att höja 
måluppfyllelse samt att dessa har rapporterats till nämnd och 
kommunstyrelse. 
Förvaltningsledningens bedömning är att dessa förslag samt den nu 
pågående utredningen bör beaktas innan ytterligare processer startar. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15 
Yttrande över inkommen motion - Utvärdering av skolorganisationen i 
Kungsör 
Motion C - Utvärdering av skolorganisationen 
Svar på motion ? Utvärdering av skolorganisationen i Kungsör 
BUN 2020-02-26, § 19 Yttrande över motion - Utvärdering av Kungsörs 
skolorganisation 
BUN 2020-02-26, § 19 - Reservation 
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KS 2020-12-14 § 205 Svar på motion - Utvärdering av skolorganisationen i 
Kungsör 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 32 Samverkan mellan skola och individ- och 
familjeomsorg avseende barn och unga 
Diarienummer BUN 2019/149 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för rapporten och förklarar uppdraget 
slutfört. 
Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden respektive Socialnämnden beslutade i juni 
2019 att ge sina förvaltningschefer i uppdrag att tillsammans medverka och 
ta fram en arbetsmodell för tidiga och sam-ord-nade insatser kring barn och 
unga. 
Under arbetets gång har flera delrapporter lämnats till respektive nämnd. 
På barn- och utbildningsnämndens sammanträde i februari redovisades, det 
av förvaltningscheferna fastställda, samverkansdokumentet av biträdande 
barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall.  
 
Samverkansdokumentet ”Tidiga och samordnade insatser för barn och 
unga” tydliggör och skapar förutsättningar för inblandade parter att sätta 
bättre fokus på förebyggande insatser i ett tidigare skede. och ska användas 
som stöd i arbetet och med syfte att öka förståelsen för varandras uppdrag 
och hur man kan mötas över förvaltnings- och befattningsgränserna.  
Samverkansdokumentet ska inte beslutas av nämnden. 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
KPMG  
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§ 33 Meddelanden mars 2021 
Diarienummer BUN 2021/9 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar meddelandena. 

Sammanfattning 
Meddelanden för perioden 2021-02-24 till 2021-03-19 
Undertecknade avtal  
- Interkommunal ersättning: Förskoleplats i Eskilstuna kommun 
- Interkommunal ersättning: Förskoleplats i Eskilstuna kommun 
- Interkommunal ersättning: Förskoleplats i Eskilstuna kommun 
- Interkommunal ersättning: Förskoleplats i Köpings kommun 
- Beslut om tilläggsbelopp Kung Karls skola 
- Avropsavtal 202102-1 - Upphandling avseende ramavtal yrkesgymnasial 
vuxenutbildning 
- Avropsavtal 202102-2 - Vuxenutbildning grundläggande distanskurser 
samt gymnasiala distanskurser 
- Avropsavtal 202102-3 - Vuxenutbildning grundläggande distanskurser 
samt gymnasiala distanskurser 
 
Barn- och elevombudet, BEO  
- Anmälan om kränkande behandling på Kung Karls skola  
Inkomna synpunkter 
- Skrivelse från de lokala fackliga förbunden inom barn- och utbildning om 
budget 2021 
 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund  
- Riskklassning och årlig avgift för hälsoskyddstillsyn på Kinnekulle 
förskola 
- Riskklassning och årlig avgift för hälsoskyddstillsyn på Frida förskola 
- Inspektionsrapporter och erfarenhetsbedömningar för Kungsörs kommuns 
förskolor  
 
Revisionsrapport 
- Förstudie kommunstyrelsens styrning och uppföljning av kommunens 
digitala utveckling  
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§ 34 Övrig fråga 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar frågorna. 

Sammanfattning 
Frågor som ställs under sammanträdet. 
Anna-Karin Tornemo (V) ställer fråga: 
Kommer förskolebarn i 15- timmarsgrupperna fortsättningsvis få lunch eller 
kan beslutet komma att ändras?  
Gun Åslund verksamhetschef för förskolan svarar: 
I ett tidigare nämndbeslut om 15-timmarsplaceringar ökade föräldrars 
valmöjlighet  genom att lunch skulle ingå och att föräldrarna kunde välja 
hur de önskade nyttja de 15 timmarna. Kostnaden för barnens mat har inte 
någon stor påverkan på budget men i samband med budgetarbetet ses alla 
uppgifter och kostnader i hela verksamheten över.  
Margaret Barkselius (C) ställer fråga: 
Kommer vi att lägga till ett mål om miljön till nämndens mål?  
Ordförande Angelica Stigenberg svarar: 
Vid senaste beslutet om nämndens mål beslutades att ett ekonomiskt mål 
skulle tillföras till de redan satta målen. Kommunfullmäktige har i sina mål 
ett som handlar om miljö, tanken med fullmäktigemålen är att de ska 
genomsyra alla verksamheter i kommunen.   
Ordförande Angelica Stigenberg berättar hur kommunens lärare uppmuntrar 
och stärker elevernas självkänsla detta bl.a. genom att placera ut små lappar 
på varje elevs bänk med fina egenskaper om eleven. Det är ett sätt att stärka 
varje elev och hela gruppens förhållningssätt gentemot varandra.  
Förvaltningschef Fredrik Bergh avslutar mötet med att visa en film om 
arbetsmiljö och arbetsglädje. Det är personalen på enheten VIVA som har 
spelat in en gemensam dans - Jerusalema dance challange.


	Barn- och utbildningsnämndens protokoll
	Innehåll
	§ 22 Tillägg till dagens sammanträde
	Beslut
	Sammanfattning

	§ 23 Informationer mars 2021
	Beslut
	Sammanfattning

	§ 24 Ny förskola
	Beslut
	Sammanfattning

	§ 25 Budget 2021
	Beslut
	Reservationer
	Sammanfattning
	Förslag till beslut
	Överläggning
	Yrkanden
	Beslutsordning
	Resultat av omröstning
	Beslutsunderlag
	Skickas till

	§ 26 Ekonomisk uppföljning mars 2021
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	§ 27 Fullmakt att hämta försändelse hos Posten
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Skickas till

	§ 28 Planeringsdagar för förskolans verksamhet
	Beslut
	Reservationer
	Sammanfattning
	Förslag till beslut
	Överläggning
	Jäv
	Yrkanden
	Beslutsordning
	Resultat av omröstning
	Skickas till

	§ 29 Ramtider läsåret 2022-2023
	Beslut
	Sammanfattning
	Skickas till

	§ 30 Motion - Tvålärarsystem på Kung Karls skola
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Skickas till

	§ 31 Yttrande över inkommen motion - Utvärdering av skolorganisationen
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Skickas till

	§ 32 Samverkan mellan skola och individ- och familjeomsorg avseende barn och unga
	Beslut
	Sammanfattning
	Skickas till

	§ 33 Meddelanden mars 2021
	Beslut
	Sammanfattning

	§ 34 Övrig fråga
	Beslut
	Sammanfattning


