
Sida 
1 (16) 

 Utdragsbestyrkande 

 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 
Tid Måndagen den 23 maj 2022, klockan 16:00–19:50, ajournering 

klockan 19:05 till 19:25. 
Plats Kung Karls skola 
Paragrafer 39–49 
Protokollet Anslås: 2022-05-25 till och med 2022-06-15 
 Förvaras: Kansliet, kommunhuset 
Ledamöter Angelica Stigenberg (S) Ordförande, Marie Norin Junttila (S), Gunilla 

Wolinder (L) 2:e vice ordförande, Ewa Granudd (M) 1:e vice 
ordförande, Yrjö Björkqvist (M), Margareta Barkselius (C), Sussanne 
Söderström (SD), Elisabeth Strengbom (S) 

Tjänstgörande ersättare Amir Hebib (S), Barbro Olausson (L), § 41-49  
Ersättare Jenny Andersson (KD), Stellan Lund (M), Eileen Larsson (C), Björn 

Eriksson (SD), Anita Roots (SD) och Barbro Olausson (L), § 39-40. 
Övriga deltagare Ann-Katrin Öijwall nämndsekreterare, Fredrik Bergh barn- och 

utbildningschef, Jennifer Sembrant rektor, Lars-Erik Lindvall bitr. 
barn- och utbildningschef, Camilla Eriksson kvalitetsstrateg, Maria 
Haugsnes lärare och Sofia Larsson lärare. 

Justerare Ordinarie: Elisabeth Strengbom. 
 Ersättare: Marie Norin Juntilla 
Justering Kansliet, kl 9:30 

Sekreterare 
Ann-Katrin Öijwall 

Ordförande 
Angelica Stigenberg 

Justerare 
Elisabeth Strengbom 
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§ 39 Information från förvaltningen 
Diarienummer BUN 2022/3 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Sammanfattning 
Dagens möte börjar med ett studiebesök på förskolan Paletten. 
VD/Teknisk chef Rune Larsen tar emot nämnden och lämnar bl.a. 
information om budgetläget och tidplanen för bygget. Lokalerna är så gott 
som färdigställda och utemiljön väntar bl.a. på asfaltsbeläggning.  
Rektorerna Jennifer Sembrant och Merina Elezovic, lärarna Sofia Larsson 
och Maria Haugsnes på Kung Karls skola lämnar bl.a. följande 
informationer: 
- Kunskapsresultaten höstterminen 2021. 
- IBIS (Inkluderande Beteendestöd I Skolan), ett projekt som syftar till att 
skapa förutsättningar för studiero, inkludering och lärande.  
- Besök på skolan av en delegation från Rufunsa, Zambia.   
Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar följande informationer: 

• Aktuellt från Kung Karls skola. En matematikkväll har genomförts. 
Utlåningsboden som ska användas i samband med rastaktiviteter är 
nu på plats. 

• Aktuellt på VIVA. Tisdagen den 31 maj klockan 09.00-12.00 bjuder 
Region Västmanland och Länsstyrelsen Västmanland in till en 
workshop om föräldraskapsstöd med temat Ett kunskapsbaserat 
arbetssätt. 

• VIVA kommer att delta på workshopen för att informera om hur de 
tillsammans med socialtjänstens öppenvård arbetar med 
Föräldraskap i Sverige i Kungsör. 

• Rapport från VIVA om projektet ”Vägar framåt”. 
• Fritidshemmens dag. Hagaskolan och Västerskolan hade ett 

gemensamt arrangemang den 10 maj. 
• Samarbete med Rufunsa, en region i Zambia. 

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2022-05-09 Informationer lämnade på barn- och 
utbildningsnämndens sammanträden i maj 2022 
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§ 40 Delårsbokslut, inkl ekonomisk rapport 
Diarienummer BUN 2022/58 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 

Sammanfattning 
Ekonomiskt läge 
Under 2021 genomfördes ett flertal kostnadsminskningsåtgärder inom Barn- 
och utbildningsnämnden. Under 2022 är budgeten i balans förutom för 
kostnaden som är förknippad med särskolans interkommunala ersättningar 
och transporter. Det underskottet förväntas bli ca 5,1 Mkr. 
I samband med beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige om 
budgetramar för Kungsörs kommun avsattes det medel inom 
kommunstyrelsen för oförutsedda händelser. Till exempel ökade kostnader 
för externa interkommunala ersättningar. Barn- och utbildningsnämnden 
beslutade därför i april 2022 att äska om ett budgettillskott för 2022 med 5,1 
Mkr på grund av de ökade interkommunala ersättningarna för Särskola. 
Måluppfyllelse 
Av sju nämndmål är det redan nu sannolikt att fyra kommer att kunna 
uppnås. För två av målen är det för tidigt att utvärdera resultatet. Ett viktigt 
mål, som ännu inte är uppnått, är att andelen elever som blir behöriga till 
gymnasiet inte har ökat jämfört med basåret 2017. En progression har skett 
de senaste två åren. Det finns dock en oro för att både pandemin och senaste 
årets kostnadsminskningar har inneburit en negativ påverkan. 
Årets viktigaste händelser 

• ”En viktigt vuxen” 
Skolorna har tagit fram en beskrivning av vad en viktig vuxen är och vad en 
viktig vuxen gör, vilket har resulterat i en förvaltningsgemensam 
deklaration med förväntningar och riktlinjer för vad alla anställda står för. 

• Nya Läroplaner 
Den 1 juli 2022 kommer nya läroplaner och kursplaner i grundskolan, 
grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Arbete med förberedelse och 
implementering har pågått under läsåret. 

• Läsprojekt inom årskurs F-3 
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Inom grundskolans årskurs F-3 pågår det olika insatser för att stärka läs- och 
skrivinlärningen hos eleverna. 

• Ny integrerad särskolegrupp 
Höstterminen 2021 tog Hagaskolan emot sin första integrerade 
särskolegrupp. Gruppen bestod då av 7 elever, från förskoleklass till åk 3 
och i gruppen arbetar tre lärare samt en fysisk resurs. Hösten 2022 kommer 
gruppen att ha 9 elever.    

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2022-05-16 Bokslut 2022 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 41 Ekonomisk redovisning 
Diarienummer BUN 2022/8 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 

Sammanfattning 
Den enskilt största orsaken till att den ekonomiska prognosen för 2022 nu 
visar på ett underskott beror på en ökad kostnad för särskolans 
interkommunala ersättningar. Det underskottet förväntas bli drygt 3,9 Mkr. 
Samtidigt förväntas också kostnaderna för transporter i samband med 
Särskolan öka med närmare 1,2 Mkr.  
De övriga budgetavvikelserna är förknippade med: 

• Fler barn i annan pedagogisk verksamhet -200 kkr 
• Grundskolan, interkommunala ersättningar  

för enskilda elever   - 1 Mkr 

• Tillfälligt färre elever inom gymnasieskolan 500 kkr 
• Vuxenutbildningen. Minskad organisation 

 och tillfälliga statliga bidrag  1,2 Mkr 

• Gemensamma verksamheter, vakanta tjänster 500 kkr 
  

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2022-05-16 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 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 42 Budget 2023 
Diarienummer BUN 2022/41 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tacka för informationen och 
lämna den vidare till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Förutsättningar och behov inför kommande budgetår har redovisats och 
diskuterats på tidigare nämndsmöten inom Barn- och utbildningsnämnden. 
De största kostnadsökningarna inför 2023 är kopplat till interkommunala 
kostnader som inte är påverkansbara på kort sikt. Det gäller i första hand 
avgiften för särskolans verksamhet. 
Barn- och utbildningsnämnden har föreslagit att den ekonomiska ramen 
inför 2023 utökas för att kunna undvika att antalet anställda minskas inom 
nämndens övriga verksamhet. 
Vid tidigare genomlysning av hela nämndens verksamhet har det 
konstaterats att den enskilt största budgetposten är personalkostnader följt 
av interkommunala kostnader och lokaler. En översyn av samtliga övriga 
kostnader har skett under mottot ”Många bäckar små ….”. När det kommer 
till större kostnadsminskningar är det dock ofrånkomligt att det kommer att 
innebära minskning av antalet anställda. 
Som ett förtydligande av den redovisning som tidigare skett av behoven för 
2023 följer här en uppdelning enligt: 

• Poster som inte kan påverkas på kort sikt. 
• Behov på grund av demografiska förändringar 
• Behov på grund av ändrade förutsättningar 
• Insatser som behövs för att bibehålla eller öka kvalitet.  

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2022-05-16 Budget 2023 med plan 2024 - 2025 
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) 
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Skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 43 Internkontroll 2022 
Diarienummer BUN 2021/125 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och 
kommer att beakta resultatet i samband med revidering av 
internkontrollplanen inför 2023 samt inför beslut om mål och budget för 
kommande budgetår. 

Sammanfattning 
I barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan är det två punkter som 
ska följas upp i samband med varje delårsbokslut. 
Plats inom lagstadgad tid inom förskolan 
-Kontrollera om alla som ansökt om plats i förskolan har fått det inom 
lagstadgad tid. 
Elevers frånvaro i grundskolan 
-Kontrollera om det finns elever som av giltig eller ogiltig anledning har 
mer än tre veckors sammanhängande frånvaro från skolan. 
  
Kontrollerna visar att  

• Alla som har ansökt om plats i förskolan har fått det inom lagstadgad 
tid. 

• Det finns elever inom grundskolan som har mer än tre veckors 
sammanhängande frånvaro.  

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-31 
Risk och väsentlighetsanalys 2022 
Bilaga 2 - internkontrollplan för 2022 
BUN 2022-02-23 § 12 Internkontrollplan 2022 
KS 2022-03-28 § 68 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - Nämndernas 
internkontrollplaner 2022 
BUF tjänsteskrivelse 2022-04-11 Internkontroll 2022 
Bilaga - kompletterat förslag till internkontrollplan för 2022 
BUN 2022-04-27 § 27 Komplettering interkontrollplan 2022 

Skickas till 
Kommunstyrelsen   
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§ 44 Nattomsorg 
Diarienummer BUN 2022/59 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tacka för informationen  

Sammanfattning 
Enligt skollagen finns det inte någon skyldighet för en kommun att erbjuda 
omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem under kvällar, helger 
och nätter. Det finns dock en skrivning med innebörden att kommunen ska 
sträva efter att erbjuda det. 
Skollagen 25 kap. Annan pedagogisk verksamhet 
Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds 
5 §   Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då 
förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med 
hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt. 
  
Det har under de senaste åren i Kungsörs kommun inte funnits några 
förfrågningar om den typen av omsorg. Senast frågan var aktuell var 
bedömningen att:  
” Eftersom det redovisade behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid är 
relativt lågt och kostnaden för att ha nattöppen avdelning är hög blir 
rekommendationen att inte bedriva verksamheten i egen regi.  
De privata anordnare av ”annan pedagogisk verksamhet” som finns i 
Kungsör har fått frågan om de skulle vara intresserade av att bedriva 
verksamhet på obekväm arbetstid om det blir aktuellt. Beroende på 
omfattning och ersättningsnivå kan det eventuellt finnas ett sådant 
intresse.” (BUN 2015/55) 
Det har nu inkommit en förfrågan om nattomsorg. 
Eventuellt samarbete med Arboga eller Köping har undersökts. Arboga 
kommun erbjuder inte omsorg på nätter och Köpings kommun har inte 
möjlighet att ta emot barn från andra kommuner.  
Det pågår en diskussion med privat anordnare av ”annan pedagogisk 
verksamhet” samt en kartläggning av behovet. Detta med syfte att tillgodose 
den inkomna förfrågan om nattomsorg om det är möjligt. 
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Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2022-05-12 Nattomsorg 

Skickas till 
Frågeställaren  
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§ 45 Verksamhetschef för medicinska och 
psykologiska elevhälsan 
Diarienummer BUN 2022/56 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Jennifer Sembrant till ny 
verksamhetschef för den medicinska och psykologiska elevhälsan från och 
med 2022-06-01. 

Sammanfattning 
Då nuvarande verksamhetschef för den medicinska och psykologiska 
elevhälsan går i pension så behöver en ny ansvarig verksamhetschef utses. 
Då den medicinskt ansvarige skolsköterskan (skolsköterska med MLA) 
organisatoriskt tillhör Kung Karls kola och ansvarar mot rektor Jennifer 
Sembrant från och med 1 juni 2022, är det naturligt att också utse Jennifer 
Sembrant till ny verksamhetschef för den medicinska och psykologiska 
elevhälsan från och med samma datum 
Efter att beslut är fattat ska den nye verksamhetschefen inrapporteras till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2022-05-11 Verksamhetschef för medicinska och 
psykologiska elevhälsan 

Skickas till 
Fredrik Bergh, Jennifer Sembrant, Linda Körner, Sahar Mustafa, Kristoffer 
Olofsson, Kristin Fernerud, Gun Åslund, Merima Elezovic, Victoria 
Hermansson, Catharina Öhman, Tomas Nordengren, Marina Landelöv, 
Meici Kassem  
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§ 46 Revidering i delegationsordning för barn- 
och utbildningsnämnden gällande särskola 
Diarienummer BUN 2022/57 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att revidera nu gällande 
delegationsordning avseende beslut gällande särskolan. 

Sammanfattning 
Då bitr. barn- och utbildningschef nu går i pension behöver de beslut i 
delegationsordningen som rör särskolan ändras till annan ansvarig chef. 
Linda Körner, rektor på Hagaskolan och redan idag ansvarig för den 
integrerade särskolegruppen på Hagaskolan, föreslås därför som ny attestant 
enligt nuvarande delegationsordning. 
De punkter som berörs i nuvarande delegationsordning är B8.1. – B8.9. 
förutom B8.4. (som är delegerat till rektor för grundskolan) samt B9.1. – 
B9.3. 
Linda Körner föreslås ta över detta ansvar enligt delegationsordningen från 
och med 2022-06-01. Under en övergångsperiod fram till och med 2022-08-
31 kommer även nuvarande bitr. barn- och utbildningschef att ansvara för 
inskrivningarna i särskolan. 

Beslutsunderlag 
Reviderad delegationsordning 2021 
BUF tjänsteskrivelse 

Skickas till 
Fredrik Bergh, Linda Körner, Sahar Mustafa, Kristoffer Olofsson, Jennifer 
Sembrant, Kristin Fernerud, Gun Åslund, Merima Elezovic, Tomas 
Nordengren, Victoria Hermansson, Catharina Öhman, Marina Landelöv, 
Meici Kassem  
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§ 47 Meddelanden och rapporter 
Diarienummer BUN 2022/5 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga meddelanden och rapporter 
till handlingen. 

Sammanfattning 
  

Dnr Handling 

BUN 2022/49 
Protokollsutdrag från KF 2022-05-09, § 80 Fråga om 
anmärkning mot barn- och utbildningsnämnden kring 
hantering av budgetprocessen. 

BUN 2022/51 
Protokollsutdrag från KF 2022-05-09, § 79 Fråga om 
anmärkning mot barn- och utbildningsnämnden kring 
studieresultat. 

BUN 2022/61 Avtal mellan Eskilstuna kommun och Kungsörs 
kommun om plats i förskolan 

BUN 2022/62 Synpunkter på förskolans verksamhet 

BUN 2021/143 Förvaltningsrätten - Avslag på överklagat beslut på 
ansökan om skolskjuts 

  
Verksamhetsbesök 
- Ewa Granudd och Anna-Karin Tornemo har besökt Hagaskolan. 
- Anita Roots och Angelica Stigenberg har besökt Västergårdarnas förskola. 
 
 

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2022-05-11 Meddelanden och rapporter lämnade på 
barn- och utbildningsnämndens sammanträden i maj 2022  
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§ 48 Delegationsbeslut 
Diarienummer BUN 2022/4 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Inga delegerade beslut har inkommit under maj månad.   
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§ 49 Övriga frågor 
Diarienummer BUN 2022/6 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger paragrafen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Inga övriga frågor anmäldes. 
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