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§ 13 Informationer februari 2021 
Diarienummer BUN 2021/8 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Under februari månads möte informeras bl.a. om följande punkter: 
Nuläget i budget 2021. 
 

• Förskolelokaler har sagts upp. 
• GoPlan- En process med att ta fram effektiviseringsförslag pågår. 
• Minskning av personal inom förskola, grundskola och 

vuxenutbildning. 
• Ytterligare minskning av personal planeras i samband med 

pensionsavgångar och tidsbegränsade anställningar upphör.  
Rapport med detaljbeskrivning av konsekvenser från respektive chef lämnas 
på mötet i mars.   
 
Läget i arbetet med tidiga och samordnade insatser för barn och unga (TSI). 
 

• Ett Regeringsuppdrag till Skolverket och Socialstyrelsen 
• Utvecklingsarbete under perioden 2017–2023 
• Med syfte om ett gemensamt synsätt mellan skola, hälso- och 

sjukvård och individomsorg då barn och unga som på grund av 
psykisk ohälsa och/eller en ogynnsam familjesituation behöver stöd 
så att de inte riskerar att fara illa. 

Åtgärder för att öka sysselsättningen i Kungsör. Jobbspår är ett sätt att få ut 
fler arbetslösa i jobb och det görs genom att matcha arbetslösa med behovet 
inom arbetsmarknaden. 
 
Lägesbeskrivning Covid-19. Ur statistik från den 24 februari 2021 framgår 
bland annat att i Västmanland har en  är en viss ökning skett jämfört med 
vecka 5 och 6. För närvarande finns ingen rapport om att någon elev i 
kommunens grundskolor ska ha covid-19. 
Kommungemensam fortbildning inom neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF) för rektorer, specialpedagoger och 
speciallärare har påbörjats. Det är en insats som syftar till att genom 
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kollegialt lärande öka måluppfyllelsen, främja skolnärvaron och den 
psykiska hälsan för alla barn och elever. 
Markarbeten på Björskogsskolans skolgård är snart klara för säsongen, 
arbetet återupptas i vår då lekutrustningen till skolgården ska monteras.  
Den nya multiarenan på Björskogsskolan är invigd och används flitigt och 
matsalen har möblerat upp med nya bord och stolar. 
Resultatet av höstens elevenkät på Kung Karls skola om trivsel och trygghet 
i skolan visar att majoriteten av eleverna upplever att de är trygga och har 
studiero i skolan. Skolans generella arbetssätt och plan för att arbeta med 
trivsel och trygghet finns i skolans likabehandlingsplan Kung Karls skola 
kommer att bjuda in samtliga vårdnadshavare till digitala föräldramöten för 
respektive klass/grupp. Målet är att mötena ska öppna upp för en bättre 
samverkan med gemensamma målet – alla som delar samma arbetsplats ska 
ha en lugn, trygg och motivationshöjande miljö och alla elever ska känna 
trivsel och trygghet på skolan. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-17   
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§ 14 Årsbokslut 2020 för barn- och 
utbildningsnämnden 
Diarienummer BUN 2020/77 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslaget till årsbokslut 2020 för 
barn- och utbildningsnämnden och överlämnar det till kommunstyrelsen för 
inarbetning i kommunens årsredovisning.  

Sammanfattning 
Det bokslut för 2020 som barn- och utbildningsförvaltningen redovisade till 
nämnden vid förra mötet har nu kompletterats.  
I dokument lämnas en redovisning av bl.a:  

• viktiga händelser 
• framtidsperspektiv 
• personal 
• jämställdhetsarbete  
• miljöarbete  
• ekonomi 
• måluppfyllelse  

Det ekonomiska resultatet för hela barn- och utbildningsnämnden för 2020 
är minus 781 000 kronor om inte man bortser från möjligheten att använda 1 
miljon kronor ur resultatutjämningsresursen samt det faktum att det tidigare 
lovats att ett underskott på upp till 3 miljoner kronor på grund av minskade 
bidrag från Migrationsmyndigheten skulle hanteras i samband med 
bokslutet.  
Sammanfattningsvis är slutsatsen att barn- och utbildningsnämnden har ett 
positivt ekonomiskt resultat för budgetåret 2020. 

Beslutsunderlag 
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-16 

Årsbokslut 2020 för barn- och utbildningsnämnden 
• Årsbokslut 2020 för barn- och utbildningsnämnden 

Skickas till 
Barn- och utbildningsnämndens ekonom 
Kommunstyrelsen inkl tjänsteskrivelse och årsbokslut  
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§ 15 Mål för barn- och utbildningsnämnden 
2021-2022 
Diarienummer BUN 2020/134 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar det föreslagna ekonomiska målet för 
barn- och utbildningsnämnden  att gälla till 2022. 

Sammanfattning 
Enligt Kungsörs kommuns modell för målstyrning ska det finnas maximalt 
sju nämndmål.  
Barn- och utbildningsnämnden har sedan tidigare en medveten struktur där 
nämndens olika inriktningsmål är direkt riktade till nämndens respektive 
verksamhetsområden. Den strukturen har bidragit till ökad tydlighet och en 
möjlighet att anpassa målen direkt efter behoven och viljeinriktning.  
Barn- och utbildningsnämnden fastställde målen för perioden 2020–2022 på 
sammanträdet den 18 december 2019. På sammanträdet den 16 december 
2020 diskuterades  om målet för måltidsenheten skulle tas bort då 
verksamheten inte längre låg under barn- och utbildningsnämnden och 
istället ersättas av ett ekonomiskt mål.  
 
Det ekonomiska mål som föreslås är: 
– 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.  
Tidigare beslutade mål för perioden 2020–2022 är: 
 
– Andelen barn och elever som upplever skolan som trygg ska öka. Jämfört 
med basåret 2017. 
– Barnkonventionen ska vara känd och implementerad i förskola och skola. 
– Andelen män som arbetar inom förskolan, ska öka jämfört med andelen 
vid basåret 2017. Förutsatt att männen har likvärdig kompetens som 
kvinnliga sökanden.  
– Alla elever ska få fyra (fyra) hälsosamtal under sin tid i grundskolan. 
– Kunskapsresultaten i grundskolan ska öka. Jämfört med basåret 2017.  
– Antalet elever som läser SFI eller svenska som andra språk i kombination 
med att de har språkpraktik ska öka jämfört med basåret 2017. 
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Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-16 Mål för 
barn- och utbildningsnämnden inför 2021 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-16 Mål för 
barn- och utbildningsnämnden inför 2021 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-12- 16 Mål för barn- och 
utbildningsnämnden 2020–2022 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-12- 18 Mål för barn- och 
utbildningsnämnden 2020–2022 

Skickas till 
Barn- och utbildningschefen 
Kommunstyrelsen inkl. tjänsteskrivelse  
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§ 16 Solceller till nya förskolan 
Diarienummer BUN 2021/25 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till Kungsörs Kommun 
Teknik AB att planera för installation om solceller på den nya förskolan 
samt att innan den 31 maj 2021 återkomma med en ekonomisk prognos för 
hela byggnationen av den ny förskolan. 
Slutgiltigt beslut om beställning av solceller till den ny förskolan kommer 
att tas av barn- och utbildningsnämnden vid nämndens sammanträde i juni 
2021. 

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 
samhällseffekterna som det innebär är svårare. 
Det är sannolikt att kostnaden för investeringen av solceller inte ryms i de 
ekonomiska medel som är avsatta för byggnationen av förskolan. En 
exaktare prognos för den faktiska totalkostnaden för byggnationen kommer 
att kunna lämnas mot slutet av maj 2021. Därefter är det möjligt att avgöra 
om kostnaden för att installera solceller ryms inom den avsatta budgeten. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2021-02-16 Solceller till 
nya förskolan. 
  

Skickas till 
Kungsörs KommunTeknik AB  
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§ 17 Uppföljning av internkontrollplan 2020 
Diarienummer BUN 2020/22 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens godkänner redovisningen och kommer att 
beakta resultatet i samband med revidering av internkontrollplanen inför 
2021 samt inför beslut om mål och budget för kommande budgetår. 

Sammanfattning 
I internkontrollplanen för 2020 ingår: 
Registerutdrag från belastningsregister vid anställning inom förskolan, 
förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och grundsärskolan. 
-  Kontrollera att utdrag har visats i samband med anställningar. 
Måltidsenheten är sedan halvårsskiftet 2020 organiserade under 
kommunstyrelsen. Eftersom uppföljning första halvåret 2020 ingår de 
punkter som gäller måltidsenheten i denna uppföljning. 
Egenkontroll inom Måltidsenheten 
-  Kontrollera att egenkontrollprogram finns och följs vid samtliga 
mottagnings- och tillagningskök. 
Hantering av specialkost inom Måltidsenheten 
-  Kontrollera att riktlinjerna enligt Livsmedelsverkets rekommendationer 
och den lokala måltidspolicyn följs. 
Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Fritidshem, och 
Vuxenutbildning/Gymnasium 
-  Kontrollera att rapport om kränkande behandling till rektor och huvudman 
sker skyndsamt 
Elevers frånvaro i grundskolan  
-  Kontrollera om det finns elever som av giltig eller ogiltig anledning har 
mer än tre veckors sammanhängande frånvaro från skolan. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-15 
Uppföljning av internkontrollplan 2020 
Bilaga - Uppföljning av interkontrollplan 2020 
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Skickas till 
Kommunstyrelsen inkl. bilaga  
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§ 18 Riskanalys och internkontrollplan 2021 
Diarienummer BUN 2021/23 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta internkontrollplanen för 
2021 enligt förslaget. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har i samarbete med nämndens 
presidium gjort en riskanalys inför internkontrollplanen 2021. En 
inventering av ett antal områden där intern kontroll kan vara aktuellt har 
genomförts. 
En risk- och väsentlighetsanalys har genomförts genom att en bedömning 
har gjorts av hur stor sannolikhet det är för att något ska inträffa och hur stor 
konsekvens det skulle få. En värdering i en femgradig skala har använts där 
1 står för mycket lågt och 5 för mycket högt. Ett riskvärde har beräknats 
genom att värdet för sannolikhet har multiplicerats med värdet för 
konsekvens. 
 Händelser med ett riskvärde på 10 eller över har tagits med i förslaget till 
internkontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 2021. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-15. 
Risk- och väsentlighetsanalys för barn- och utbildningsnämnden 2021. 
Förslag till internkontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 2021. 

Skickas till 
Kommunstyrelsen inkl tjänsteskrivelse och bilagor.  
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§ 19 Svar på revisionsrapport - Granskning av 
kommunal vuxenutbildning 
Diarienummer BUN 2020/98 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lämnar förvaltningens förslag till svar på 
revisionsrapporten som sitt eget. 
De föreslagna åtgärderna ska genomföras.  

Sammanfattning 
De förtroendevalda revisorerna har lämnat en rapport över granskning av 
den kommunala vuxenutbildningen som utförts under 2020. Den 
sammanfattande bedömningen är att Kungsörs kommun erbjuder och 
bedriver vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna i enlighet med 
lag.  Enheten VIVA har en ändamålsriktig organisation som gör att 
verksamheten kan bedrivas effektivt.  
Revisorerna ser utifrån genomförda intervjuer ett engagemang och drivkraft 
för hög måluppfyllelse genom stor flexibilitet. Det är av stor betydelse att 
barn- och utbildningsnämnden känner till kostnader knutna till respektive 
utbildning som bedrivs i förhållande till måluppfyllelsen. 
Revisorerna rekommenderar att nämnden: 

• låter säkerställa att kostnaderna för respektive utbildning inom 
vuxenutbildningen redovisas i enlighet med SCB´s direktiv 

• stärker det systematiska kvalitetsarbetet så att avsatta resurser sätts i 
förhållande till uppfyllda mål för att kunna bedöma verksamhetens 
effektivitet i förhållande till exempelvis andra driftsformer. 

Planerade åtgärder:  
Inför beslut av nämndmål för 2020 föreslås barn- och utbildningsnämnden 
införa ett övergripande mål för alla verksamheter inom barn- och 
utbildningsförvaltningen ”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.” 
Det har dock inte varit möjligt att, inom de ekonomiska ramarna för barn- 
och utbildningsnämnden, tillsätta utökade resurser för att förstärka det 
systematiska kvalitetsarbetet. Förhoppning är att kunna få stöd med de 
aktuella arbetsuppgifterna från ekonomienheten när de vakanta tjänsterna 
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inom ekonomienheten tillsätts igen. Med det stödet kommer det att bli 
lättare att bedöma att resurser tillsätts i förhållande till behov och resultat. 

Beslutsunderlag 
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-16 

Svar på revisionsrapport. 
• Missiv - Granskning av den kommunala vuxenutbildningen. 
• Revisionsrapport - Granskning av kommunal vuxenutbildning. 

Skickas till 
Revisorerna  
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§ 20 Meddelanden delegationsbeslut februari 
2021 
Diarienummer BUN 2021/10 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
I enlighet med barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning ska vissa delegationsbeslut meddelas 
nämnden. 
För perioden finns inga delegationsbeslut att meddela.  
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§ 21 Meddelanden februari 2021 
Diarienummer BUN 2021/9 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena till handlingarna.  

Sammanfattning 
Meddelanden som lämnas på barn- och utbildningsnämndens sammanträde i 
februari 2021: 
Dnr  Information 
BUN 
2020/199 

Rinken i Valskog är invigd 

BUN 
2021/26 

En slutredovisning har gjort still Skolverket kring 
Nyanländas lärande 

BUN 
2020/118 

Kommunfullmäktige har bifallit motionen om porrfilter i 
skolan. Innehållsfiltrering införs på samtliga kommunens 
datorer och iPads enligt Västra Mälardalens 
Kommunalförbunds förslag. 
Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att 
installera filter som kan blockera valda delar av tillgången 
till internet på samtliga Chromebooks inom 
förvaltningen. Kostnaden för åtgärden hanteras i samband 
med budgeten för kommande år. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 
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