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 Besök på nya skolan 
Sida Information  

- Allmän information från förvaltningen BUN 2017/16 

 Ärenden till barn- och utbildningsnämnden  
2 

3 

Sammanträdestider BUN 2018 BUN 2017/132 

Reviderat beslut om NIU, nationell idrottsutbildning BUN 2017/159 

 Ärenden till kommunstyrelsen  
6 Barn- och utbildningsnämndens mål för 2018 BUN 2017/136 

 Anmälningsärenden  
- Förteckning delegationsbeslut och meddelanden BUN 2017/18 

 Övrigt  
  

 
 
Mikael Peterson 
Ordförande Ann-Katrin Öijwall 
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§  
Sammanträdestider för barn- och 
utbildningsnämnden 2018 (BUN 2017/132) 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till 
sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden 2018.  
 
Barn- och utbildningsnämndens sammanträden som föreslås;  
- 24 januari, 21 februari, 21 mars, 25 april, 16 maj, 13 juni, 29 
augusti, 26 september, 24 oktober, 28 november och 19 december. 
 
Barn- och utbildningsnämndens presidium träffas onsdagar 14 
dagar före barn- och utbildningsnämnden, klockan 08.00. 
- 10 januari, 7 februari, 7 mars, 11 april, 2 maj, 4 juni, 15 
augusti, 12 september, 10 oktober, 14 november och 6 december. 

 
Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden fastställer föreslagna 

sammanträdestiderna för 2018 för barn- och utbildningsnämnden 
och presidieberedningen. 

 24 januari,  
 21 februari,  
 21 mars,  
 25 april,  
 16 maj,  
 13 juni,  
 129 augusti 
 26 september,  
 24 oktober, 
 28 november och  
 19 december 
 

Barn- och utbildningsnämndens sammanträden börjar klockan 
16.00 om inget annat beslutas. 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 
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§  
Reviderat beslut om nationella 
idrottsutbildningar, NIU (BUN 2017/159) 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 28 mars 2012 att 
Kungsörs kommun inte ska teckna separata avtal med andra 
skolhuvudmän om nationellt godkända idrottsutbildningar. 
 
Begreppet nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU, är nytt sedan 
2011. Syftet har varit att ersätta de tidigare regionala 
idrottsgymnasierna. De vänder sig till de elever som har nationell 
elit som mål medan riksidrottsgymnasierna har som mål att 
utveckla internationell elit. 
 
För de elever som söker en plats på en nationellt godkänd 
idrottsutbildning utanför den egna kommunen eller 
samverkansområdet finns det ingen skyldighet för hemkommunen 
att betala för utbildningen. Möjligheten att fritt söka nationella 
program inom ramen för ”frisöket” finns dock, men där ingår inte 
ämnet specialidrott.  
 
Kommuner har möjlighet att upprätta samverkansavtal med andra 
kommuner som driver nationellt godkända idrottsutbildningar då 
tillkommer en merkostnad för idrottsdelen.   
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-28, § 

16 – Nationella idrottsutbildningar NIU. 
• Extra avtal om nationella idrottsutbildningar, NIU. 

Tjänsteskrivelse 2017-11-07. 
    
Förslag till beslut  Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delegera till rektor för 

VIVA (där ansvar för gymnasie- och vuxenutbildningsfrågor 
hanteras) att utreda och besluta i varje enskilt fall som rör en 
ansökan till nationellt godkänd idrottsutbildning samt i 
förkommande fall teckna samverkansavtal om eventuellt 
tilläggsbelopp för ämnet specialidrott med de huvudmän som 
bedriver nationella godkända idrottsutbildningar. 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 
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Datum 2017-11-07    
  

  
  

  

  

  
  
 

Extra avtal om nationella idrottsutbildningar, NIU. 
 
Bakgrund 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2012 att Kungsörs kommun inte ska 
teckna separata avtal med andra skolhuvudmän om nationellt godkända 
idrottsutbildningar. 
 
Både från riksidrottsförbundet (RF) och från Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) har det framförts synpunkter på att regelverket för nationella 
idrottsutbildningar (NIU) behöver ses över. Det är troligt att en sådan utredning 
kommer att tillsättas under kommande år. 
 
Det har också förts diskussioner på politisk nivå i Kungsörs kommun om behovet 
av att revidera nämndens ställningstagande från 2011. 
 
Oförändrat regelverk sedan 2011 
I samband med att skollagen och gymnasieförordningen reviderades 2011 
ändrades också reglerna för hur idrottande får ske inom ramen för en 
gymnasieutbildning. De två former som nu finns är riksidrottsgymnasier och 
nationellt godkända idrottsutbildningar, NIU. I bägge varianterna ingår ämnet 
specialidrott. 
 
Systemet med riksidrottsgymnasier har funnits i många år. Eleverna söker på lika 
villkor de platser som finns över hela landet. Eftersom det är riksrekrytering så är 
hemkommunen automatisk skyldig att betala för anordnande kommuns 
självkostnadspris för utbildningen. Kostnaden för själva idrottsdelen bekostas av 
statsbidrag som går direkt till den anordnade kommunen efter fördelning av 
riksidrottsförbundet. 
 
Begreppet nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU, är nytt sedan 2011. Syftet 
har varit att ersätta de tidigare regionala idrottsgymnasierna. De vänder sig till de 
elever som har nationell elit som mål medan riksidrottsgymnasierna har som mål 
att utveckla internationell elit. De skolhuvudmän som vill anordna nationellt 
godkända idrottsutbildningar får efter godkännande av respektive 
specialidrottsförbund ansöka hos skolverket om att få starta utbildningen. För de 
elever som söker en plats på en nationellt godkänd idrottsutbildning utanför den 
egna kommunen eller samverkansområdet finns det ingen skyldighet för 
hemkommunen att betala för utbildningen. Möjligheten att fritt söka nationella 
program inom ramen för ”frisöket” finns dock, men där ingår inte ämnet 
specialidrott. 
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Det är möjligt, men inte tvunget, för kommuner att upprätta samverksansavtal för 
de nationellt godkända idrottsutbildningarna. I de fall där avtal av den typen 
upprättas finns det en rekommendation från Sveriges kommuner och landsting, 
SKL, och Riksidrottsförbundet, RF, att merkostnaden för idrottsdelen ska vara 
15 000 kr per läsår för individuella idrotter och 12 500 kr per läsår för lagidrotter. 
 
En tillkommande kostnad för hemkommunen är också elevens 
inackorderingsbidrag. Vilket utgör ca 15 000 kr per år. I annat fall hade eleven 
haft rätt till resebidrag. Resebidragets belopp beror på avståndet till studieorten. 
 
I Kungsör finns det för närvarande uppskattningsvis färre än fem elever per 
årskurs som är intresserade av att söka NIU. 

 
Övervägande 
För de elever som satsar på en idrottskarriär på nationell nivå kan det vara 
avgörande att få tillgång till de träningsmöjligheter som ges på 
idrottsgymnasierna. Eleverna har oftast redan under grundskoletiden tränat 
målmedvetet under flera år.  
 
För Kungsörs kommun handlar det både om att ge de idrottande eleverna chansen 
att fortsätta med sin idrott och det svåra avgörandet att prioritera i en hårt 
ansträngd ekonomi.  
 
Ansvaret för att hantera gymnasiefrågor är sedan några år delegerat till rektor för 
Kungsörs kommuns enhet för gymnasie- och vuxenutbildning. Förslaget är därför 
att delegera möjligheten till att godkänna ansökningar om nationellt godkända 
idrottsutbildningar samt i förkommande fall teckna samverkansavtal om eventuellt 
tilläggsbelopp för ämnet specialidrott med de huvudmän som bedriver nationella 
godkända idrottsutbildningar. 
 
 
Förslag till beslut:  
Barn och utbildningsnämnden beslutar att delegera till rektor för VIVA (där 
ansvar för gymnasie- och vuxenutbildningsfrågor hanteras)att utreda och besluta 
i varje enskilt fall som rör en ansökan till nationellt godkänd idrottsutbildning 
samt i förkommande fall teckna samverkansavtal om eventuellt tilläggsbelopp för 
ämnet specialidrott med de huvudmän som bedriver nationella godkända 
idrottsutbildningar. 
 
 
 
 
Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 
Kungsörs kommun 
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§  
Mål för barn- och utbildningsnämnden för 
2018 (BUN 2017/136) 
Enligt kommunens mål- och resultatstyrningsprocessen ska 
nämnder och styrelser årligen besluta om tidsatta och mätbara mål.  
Nämnden beskriver vilka mål som ska uppnås och när målen ska 
vara uppnådda utifrån givna ekonomiska ramar. Utöver de mål 
som är kopplade till fullmäktigemålen kan styrelse/nämnd 
formulera specifika mål för sitt verksamhetsområde. Totalt får 
styrelse/nämnd ha maximalt sju mål. 

Diskussion vid barn- och utbildningsnämndens möte onsdagen den 
18 oktober 2017.  
Behovet av eventuella revideringar av nämndmål diskuterades. 
Med utgångspunkterna: 

• Är det något mål som behöver revideras? 
• Är det något nytt mål som behöver införas för någon del av 

verksamheten? 
• Om något nytt mål införs, vad ska i så fall tas bort? 
 
Sammanfattande diskussion vid barn- och utbildningsnämndens 
presidieberedning onsdagen den 25 oktober 2017 föreslogs att 
nämndmålen för 2018 ska vara samma som för 2017. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Protokollsutdrag Kommunfullmäktige, 2017-06-12, § 108 – 

Kommunfullmäktiges mål 2018 
• Mål för barn- och utbildningsnämnden inför 2018, 2017-10-09 

    
Förslag till beslut  Barn- och utbildningsnämnden antar samma mål för barn- och 

utbildningsnämnden 2017: 
- Andelen barn, elever och studenter som upplever skolan som 

trygg ska öka. Jämfört med basåret 2015. 
- Andelen högskoleutbildad personal ska vara lägst 67 %.  
- Kunskapsresultaten i grundskolan ska öka. Jämfört med 

basåret 2015. 
- Alla elever ska få fem hälsosamtal under sin tid i grundskolan. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 
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- Minst 85 % av eleverna ska tillsammans med SYV upprätta en 
individuell studieplan inom en månad efter sin skolstart. 

- Minst 80 % av skolmaten ska lagas från grunden. Minst 30 % 
av råvarorna ska vara ekologiska. 

 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 
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Datum Vår beteckning 
2017-11-07  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
  
  
Vår handläggare  
Fredrik Bergh  
  
 
 
 

Mål för barn- och utbildningsnämnden inför 2018 
 
Förutsättningar 
I Kungsörs kommuns modell för målstyrning är det samma förutsättning inför 
2018 som inför förra budgetåret: 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-07-07 om en reviderad struktur för 
Kungsörs kommuns målstyrningsmodell, med syfte att skapa en enklare och mer 
styrande modell. I den reviderade modellen finns det Fullmäktigemål och 
Nämndmål. I samma beslut finns också ett fullmäktigemål som är direkt riktat till 
skolan: 
 
I skolan ska kunskapsresultatens nivå, trivsel och trygghet öka varje år med 2015 
som basår. 
 
Enligt modellen ska det finnas maximalt sju Nämndmål. Nämndens tidigare 
inriktnings- och effektmål ska alltså ersättas av maximalt sju Nämndmål. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare haft en medveten struktur där 
nämndens olika inriktningsmål har varit direkt riktade till nämndens respektive 
verksamhetsområden. Den strukturen har bidragit till ökad tydlighet och en 
möjlighet att anpassa målen direkt efter behoven och viljeinriktning. Det är 
möjligt att behålla den strukturen även inom ramen för den reviderade 
målstyrningsmodellen. 
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Fullmäktigemål 
Kommunfullmäktige har antagit fem mål för 2017-2018: 

• Kommunens resultat ska utgöra minst en och en halv procent 
av skatteintäkter och statsbidrag varje år. 

• Kommunen ska ha minst 8 500 invånare år 2018 och 9 000 
invånare år 2025. 

• Centrumutvecklingens första etapp och torget i Valskog ska 
vara klara under 2018. Målet riktas till kommunstyrelsen och 
Kungsörs KommunTeknik AB 

• I skolan ska kunskapsresultatens nivå, trivsel och trygghet öka 
varje år med 2015 som basår. Målet riktas till barn- och 
utbildningsnämnden 

• Kommunen ska, i samverkan med Arbetsförmedlingen och 
näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste 
två åren med två procent årligen med december 2016 som bas. 

 
 
Kontinuitet, kända mål och styrning. 
De mål som kommunfullmäktige har beslutat om inför 2018 är de samma som 
gällde för 2017. Kontinuitet och reell förankring av målen i kommunens olika 
verksamheter underlättas om det inte är alltför stora svängningar och 
förändringar i de styrande målen. De beslut som kommunfullmäktige har tagit 
visar vilken inriktning som den politiska ledningen vill att utvecklingen i 
Kungsörs kommun ska ta.  
På samma sätt som fullmäktige reviderade sina mål inför budgetåret 2017 gjorde 
även barn- och utbildningsnämnden motsvarande revidering inför förra 
budgetåret.  
 
Diskussion vid barn- och utbildningsnämndens möte onsdagen den 18 
oktober 2017 
Behovet av eventuella revideringar av nämndmål diskuterades. 
Med utgångspunkterna: 

• Är det något mål som behöver revideras? 
• Är det något nytt mål som behöver införas för någon del av 

verksamheten? 
• Om något nytt mål införs, vad ska i så fall tas bort? 

 
Sammanfattande diskussion vid barn- och utbildningsnämndens 
presidieberedning onsdagen den 25 oktober 2017. 
Efter sammanfattande diskussion förslogs att nämndmålen för 2018 ska vara 
samma som för 2017. 
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Förslag till nämndmål för barn- och utbildningsnämnden 2018 
Verksamhetsområde Nämndmål för 2018 

Övergripande mål för alla 
verksamheter inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Andelen barn, elever och studenter som 
upplever skolan som trygg ska öka.  
Jämfört med basåret 2015. 

Förskola och pedagogisk omsorg  
1-5 år 

Andelen högskoleutbildad personal ska 
vara lägst  
67 %. 

Grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet. 

Kunskapsresultaten i grundskolan ska 
öka. Jämfört med basåret 2015.  

Skolgemensamma verksamheter.  
Centrala elevhälsan, musikskolan, 
förebyggande arbete med 
ungdomar, fritidsgårdar. 

Alla elever ska få fem hälsosamtal 
under sin tid i grundskolan. 

VIVA.  
Vuxenutbildning, studievägledning, 
SFI, integration, gymnasium – IM 
språk 

Minst 85 % av eleverna ska tillsammans 
med SYV upprätta en individuell 
studieplan inom en månad efter sin 
skolstart. 

Måltidsverksamheten Minst 80 % av skolmaten ska lagas från 
grunden. 
Minst 30 % av råvarorna ska vara 
ekologiska. 
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