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§ 75 Välkomna till Björskogsskolan
Diarienummer BUN 2021/8

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning
Cecilia Öberg och Fanny Englöv lärare på Björskogsskolan välkomnade
ledamöter och tjänstemän till skolan.
Efter en rundvisning på den "nya" skolgården informerade Cecilia och
Fanny om vad som hänt och vad som är på gång i verksamheten.
Projekt - November 2020 påbörjades arbetet med att grävning upp
Skolgården. Till den uppfräschade skolgården har det tillförts diverse
lekredskap, bollplank, äventyrsbana, gungor i alla former, och en multiarena
där många olika lekar och spel kan utföras. En skolgård för alla.
Värdegrundsarbete för ett bra klimat.
De två första veckorna vid skolstart fokuseras arbetet med
värdegrundsfrågor. Samsyn viktig pusselbit i värdegrundsarbetet.
Projekt - WCP, World’s Children’s Prize-programmet är en utbildning som
finns och ser likadan ut i hela världen. Det handlar om att tillsammans göra
världen bättre, steg för steg.
•
•
•
•

Alla människors lika värde
Barnkonventionen och FN:s deklaration om de mänskliga
rättigheterna
Hur demokrati fungerar och ständigt måste försvaras
Hur alla kan bidra till att motverka fattigdom, orättvisor och miljöhot

- Rastaktiviteter leder till många positiva effekter både hos elever och
pedagoger.
- Kommunpolisen har varit på besök.
Samverkan
Skolan samarbetar med den föräldraförening som finns. Det är ett
samarbetet som är viktigt, den är en stödjande länk som skapar och
möjliggör dialog mellan föräldrar och personalen på skolan.
Förutom föräldramöten anordnar skolan flera träffar där föräldrar är
välkomna att delta, tex. en höst- och en vårkväll. Mammor och pappor får
prova på aktiviteter som eleverna gör på skoldagen, träffen avslutas med
gemensam korvgrillning.
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Övriga aktiviteter
Björskogsskolan jobbar aktivt med utomhuspedagogik.
UteLiv - Ett projekt där hela skolan har gemensamma utedagar.
Vandringsdag - Elever och lärare går tillsammans på ett förbestämt
utflyktsmål.
Städ- och lekdag - Elever och personal städar skolgården och leker
tillsammans utomhus.
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§ 76 Informationer från förvaltningen
Diarienummer BUN 2021/8

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning
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•

Rektor Camilla Eriksson lämnar information om särskilda
undervisningsgrupper på Kung Karls skola. På skolan finns tre
undervisningsgrupper för elever i behov av särskilt stöd.

•

Musikskolan avtal tecknat med Köpings kommuns kulturskola.
Samarbete finns även med Arbogas kulturskola. Externa medel
möjliggör att elever redan från årskurs 3 kan börja spela gitarr.

•

Värdegrundsarbetet på kommunens samtliga förskolor och
grundskolor - ”En viktig vuxen”
Följande värdegrundspunkter förväntas alla som arbetar inom barnoch utbildningsförvaltningen att leva upp till:
1. Uppmärksam. Att vi vuxna är uppmärksamma på vad som sker i
förskolans/skolans alla delar. Visar att vi ser barnen/eleverna och
finns där för dem.
2. Tillitsfull. Att vi vuxna är konsekventa, håller det vi lovar och
behandlar alla på ett rättvist sätt.
3. Engagerad. Att vi vuxna befinner oss där barnen/eleverna är och
att vi vuxna är aktivt närvarande.
4. Inlyssnande. Att vi vuxna alltid tar oss tiden och lyssnar på det
barnen/eleverna har att säga.
5. Hjälpsam. Att vi vuxna bryr oss om barn/elever och hjälper dem
när de behöver det.
6. Nolltolerans. Att vi vuxna alltid reagerar och agerar när någon
beter sig kränkande mot någon annan.

•

Fritidsgården
Med stöd av externa medel har Fritidsgården i Kungsör kunnat hålla
verksamheten öppen tre dagar per vecka under sommarperioden.
Både tjejer och killar har deltagit och det har varit kring 25 personer
i snitt per tillfälle.
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För elever i årskurserna 8 och 9 har det funnits möjligheter att delta
på ferieverksamhet som startade direkt efter skolavslutningen. Under
förmiddagarna utför man lättare arbeten som till exempel måla staket
efter lunch på eftermiddagarna har man trivselaktiviteter. 42 elever
deltog.
Under höstterminen kommer Fritidsgården i Valskog hålla öppet tre
dagar per vecka och i Kungsör fem dagar per vecka. Varje dag på
höstlovet kommer det bli någon speciell aktivitet.
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•

Information om linjetrafik och skolskjutsar gällande
Kommunstyrelsen uppdrag. Hur ser linjetrafiken kontra
skolskjutstrafiken ut? Tre skolskjutslinjer med linjetrafik har ytters
få övriga resenärer andra möjligheter att trafikera sträckorna ses
över.

•

Förvaltningschefen redovisade andelen elever som går på teoretiska
program på gymnasiet.
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§ 77 Diskussion om utvecklingsbehov och
prioriteringar
Diarienummer BUN 2021/114

Beslut
Barn- och utbildningsnämndens ordförande tackar för intressanta
frågeställningar och bra diskussioner.

Sammanfattning
Långvarigt låga kunskapsresultat
Skolinspektionen har granskat 28 grundskolor som under tio år haft en hög
andel elever som inte nått godkända betyg i alla ämnen.
I granskningen redovisas bl.a följande iakttagelser:
Granskningen visar att det är ovanligt att huvudmännen genomför kraftfulla
insatser baserade på en tydlig problembild för att vända långvarigt låga
resultat.
•En majoritet av granskade huvudmän ger inte ett stöd till rektorer som är
utformat efter de behov som finns vid skolan.
•Få huvudmän har genomfört en bredd av insatser till skolorna för att
komma tillrätta med orsakerna till långvarigt låga kunskapsresultat.
•En majoritet av granskade huvudmän och skolor ser att det finns
förklaringar till de långvarigt låga kunskapsresultaten i skolornas inre
arbete. Däremot hämtas sällan förklaringarna i en orsaksanalys och ingår
inte i huvudmannens plan för skolornas utvecklingsarbete.
•Endast ett fåtal av de granskade huvudmännen genomfört riktade
utvecklingsinsatser för att stärka rektorns arbete med att utveckla
undervisningen.
•I rektorernas ledning av den pedagogiska verksamheten prioriteras måttet
gymnasiebehörighet hos flera granskade skolor, godkända betyg i alla
ämnen framstår som ett mer sekundärt mål.
•En övervägande majoritet av huvudmännen har inte utvärderat vilken
betydelse genomförda insatser har haft för elevernas kunskapsutveckling.
Granskningens frågeställningar:
1. I vilken utsträckning har huvudmannen under perioden haft ett långsiktigt
och pågående arbete för att skapa kontinuitet och stabilitet i skolans ledning
i syfte att bryta de långvarigt låga kunskapsresultaten?
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2. I vilken utsträckning har huvudmannen och rektorn en samsyn kring vad
som förklarar de långvarigt låga kunskapsresultaten och kring insatsers
effekter över tid?
3. I vilken utsträckning har rektorn haft ett långsiktigt och pågående arbete
för att det på skolan råder höga förväntningar och ett gemensamt
ansvarstagande för elevernas kunskapsutveckling i syfte att bryta de
långvarigt låga kunskapsresultaten?
Under barn- och utbildningsnämndens överläggning fördes diskussioner i
grupper med frågeställningar om bl.a: Utvecklingsbehov och prioriteringar.
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§ 78 Delårsbokslut inkl. ekonomisk rapport per
den 31 augusti
Diarienummer BUN 2021/67

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisning och lägga
den till handlingarna.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat ett ett förslag till
delårsbokslut per den 31 augusti 2021. Bokslutet innehåller förutom en
ekonomisk ställning även viktiga händelse inom organisationen,
personalredovisning, nyckeltal, jämställdhets- och miljöarbetet,
lägesbeskrivning kring måluppfyllelse och redogörelse för prestationer och
kvalitetsarbetet under årets första åtta månader.
1. Ett axplock från enheterna över viktiga händelser
2. Personal
3. Jämställdhetsarbete
4. Miljöarbete
5. Ekonomi (resultat per verksamhet), Resurser mm
6. Måluppfyllelse, prestationer och kvalitet

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-17
Delårsbokslut BUF 2021 2021-05-19
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-19
Barn- och utbildningsnämnd 2021-05-26 (2021-05-26 BUN §49)
Delårsbokslut per den 30 april 2021 - Kungsörs kommun

Skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 79 Svar på återremiss - Ekonomisk
uppföljning 2021
Diarienummer BUN 2021/40

Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar att genomföra åtgärder enligt
alternativ 1:
Inför 2021 beslutade barn- och utbildningsnämnden om
kostnadsminskningar motsvarande 7 Mkr. Vissa av åtgärderna genomfördes
direkt från starten av 2021 medan en del andra åtgärder har verkställts
senare under året. Det innebär att helårseffekten av de genomförda
åtgärderna inför kommande år blir större. Den beräknas till ca 9,9 Mkr,
vilket motsvarar ca 20 personer inom förskola, grundskola och
vuxenutbildning. I alternativ 1 ingår det att samtliga beslutade
besparingsåtgärder ligger kvar. Samtliga verksamhetsområden inom barnoch utbildningsnämnden kommer dessutom att ha sänkt sina kostnader
något mer än vad som beslutats.
Viktiga förutsättningar för att kunna fullfölja det långsiktiga arbetet med att
succesivt höja kvalitet och öka kostnadseffektiviteten är:
•
•
•
•
•

en stabil ledning för förskola och skola
kompetent och engagerad personal
ett väl utvecklat samarbete med elever och vårdnadshavare
ett väl utvecklat samarbete med Socialförvaltningen och Regionen.
kontinuerlig uppföljning av verksamhet och ekonomi

Under senaste åren har en positiv utveckling skett inom flera av ovanstående
punkter. Förutom att målmedvetet arbeta för kvalitetshöjningar kommer
också varje möjlighet till effektivitet och kostnadsbesparing att kontinuerligt
beaktas.

Reservationer
Ewa Granudd (M) och Yrjö Björkqvist (M) reserverar sig mot beslutet
enligt följande:
"Vi Moderater reserverar oss mot beslutet taget i Barn och
Utbildningsnämnden den 2021 09 29 gällande ärendet:
Svar på återremiss - Ekonomisk uppföljning 2021
Dels att inte göra vad fullmäktige beslutat rörande effektiviseringar för att
komma ner i ram.
Dels att förkasta det alternativ vi gav på mötet för att del nå det som ålagts
nämndens ordförande att ombesörja.
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Vi moderater ser att nämndens ordförande röstar mot det beslut hon varit
med om att rösta fram i fullmäktige vilket skapar viss förvirring."

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 25 augusti att uppdra åt
förvaltningschefen att till sammanträdet i september sammanställa ett
skriftligt underlag som belyser bakgrund, förutsättningar och möjliga
åtgärder för barn- och utbildningsnämndens budget 2021. Underlaget ska
utgöra beslutsunderlag för beslut om fortsatt hantering.
Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat fram två förslag till
kostnadsminskningar.
Alternativ 1:
Inför 2021 beslutade barn- och utbildningsnämnden om
kostnadsminskningar motsvarande 7 Mkr. Vissa av åtgärderna genomfördes
direkt från starten av 2021 medan en del andra åtgärder har verkställts
senare under året. Det innebär att helårseffekten av de genomförda
åtgärderna inför kommande år blir större. Den beräknas till ca 9,9 Mkr,
vilket motsvarar ca 20 personer inom förskola, grundskola och
vuxenutbildning. I alternativ 1 ingår det att samtliga beslutade
besparingsåtgärder ligger kvar. Samtliga verksamhetsområden inom barnoch utbildningsnämnden kommer dessutom att ha sänkt sina kostnader
något mer än vad som beslutats.
Viktiga förutsättningar för att kunna fullfölja det långsiktiga arbetet med att
succesivt höja kvalitet och öka kostnadseffektiviteten är:
•
•
•
•
•

en stabil ledning för förskola och skola
kompetent och engagerad personal
ett väl utvecklat samarbete med elever och vårdnadshavare
ett väl utvecklat samarbete med Socialförvaltningen och Regionen.
kontinuerlig uppföljning av verksamhet och ekonomi

Under senaste åren har en positiv utveckling skett inom flera av ovanstående
punkter. Förutom att målmedvetet arbeta för kvalitetshöjningar kommer
också varje möjlighet till effektivitet och kostnadsbesparing att kontinuerligt
beaktas.
Alternativ 2:
Att på kort sikt sänka kostnaderna med bibehållen kvalitet är inte möjligt.
Varken de interkommunala ersättningarna eller lokalkostnaderna är
påverkansbara på kort sikt. Den enskilt största kostnadsposten består av
personal och löner. Det är också där som kostnadsminskningarna måste ske
när sparkraven ska genomföras. Det innebär i praktiken att det generellt blir
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fler barn/elever/studenter per anställd i förskola och skola. Det finns inte
något absolut linjärt samband mellan ekonomi och resultat, men det är
troligt att minskade resurser riskerar att sänka kvaliteten.
De sparförslag som tidigare har presenterats i form av personalminskningar
kommer därför oundvikligen att återigen bli aktuella.
Den frågan som återstår blir - vilken är den godtagbara nivån för kvaliteten,
vad har vi råd med och i vilken mån vi klarar att uppfylla skollagens krav?
Det finns en uppenbar risk att minskade resurser i förskola och skola kan
leda till oönskade konsekvenser i form av att skollagens krav inte uppfylls
vilket då också leder till ett ökande antal anmälningar till Skolinspektionen
samt Barn- och elevombudet gällande bristande stöd, arbetsro och trygghet.
Detta kommer också att innebära ett ökat administrativt tryck på både
personal och ledning.
Barn och utbildningsnämnden beslutar att dra ned med ytterligare 7,6 Mkr
Under barn- och utbildningsnämndens presidieberedning diskuteras de båda
förslagen och alternativ 1 förordas som förslag till beslut vid barn- och
utbildningsnämndens sammanträde den 29 september.

Förslag till beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar att genomföra åtgärder enligt
alternativ 1.

Yrkanden
Under barn- och utbildningsnämndens överläggning lämnar Ewa Granudd
(M) yrkande på nytt förslag till kostnadsminskningar enligt följande:

Verksamhet

BUF förslag

Alt III

Nämnd

-30

0

Musikskola

-1 000

0

Avveckla musikskolan

Fritidsgård

-340

0

Avveckla fritidsgården i
Valskog

Förskola

-2 005

-1 000

Minus 4 årsarb à minus
2 åa

Grundskola

-3 902

-4 000

Minus 8 årsarbetare

Särskola

0

+2 000

Fler barn i särskola
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Gymnasieutbildnin
g

0

-1 500

Färre ungdomar i
gymnasiet

Vuxenutbildning

-353

-4 000

Inga nyanlända har
flyttat till kommunen de
senaste tre åren.
Behoven av SFI bör
vara tillfredsställda.

Totalt

-7 630

-8 500

Prognos per augusti
450
28 743
Gymnasies
kola

30 353

1 611

45 531

1 500

4 Något färre elever än prognosticerat.

Beslutsordning
Ordföranden redogör för tänkt propositionsordning.
I ett första skede frågar ordföranden om ärendet ska avgöras idag eller
senare. Hon finner att ärendet ska avgöras idag.
Härefter frågar ordföranden om nämnden beslutar enligt framlagt förslag om
åtgärder alternativ 1 eller Ewa Granudd (M) förslag till
kostnadsminskningar. Hon finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat
enligt framlagt förslag om åtgärder alternativ 1. Votering begärs och
genomförs. Den som röstar för framlagt förslag om åtgärder alternativ 1,
röstar ja. Den som röstar för Ewa Granudd (M) förslag röstar nej.
Följande ledamöter röstar ja: Marie Norin Junttila (S), Anna-Karin Tornemo
(V), Gunilla Wolinder (L), Margareta Johansson (S) och Angelica
Stigenberg (S).
Nej röstar: Ewa Granudd (M), Yrjö Björkqvist (M) och Susanne Söderström
(SD).
Avstår från att rösta: Margareta Barkselius (C)
Omröstningen utfaller med 5 ja- och 3 nej-röster, 1 avslagsröst. Barn- och
utbildningsnämnden har bifallit framlagt förslag om åtgärder enligt
alternativ 1.
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Resultat av omröstning
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt
framlagt förslag, alternativ 1.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-09
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-21
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-16
Barn- och utbildningsnämnd 2021-03-24 (2021-03-24 BUN §26)
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-20
KS 2021-04-26 § 75 Ekonomisk uppföljning 2021
BUN 2021-04-28 § 39 Ekonomisk uppföljning 2021
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-18
Ekonomisk redovisning januari till maj 2021, årsprognos samt ytterligare
åtgärder 2021 06 11
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-11
Barn- och utbildningsnämnd 2021-06-16 (2021-06-16 BUN §62)
KS 2021-06-21 § 143 Ekonomisk uppföljning 2021
Ekonomisk uppföljning 2021 för barn- och utbildningsnämnden, januari till
juni
Svar på återremiss från kommunstyrelsen gällande ekonomiskt läge
BUN 2021-08-25 § 69 Ekonomisk uppföljning 2021
BUN 2021-08-25 § 70 Svar på återremiss från kommunstyrelsen gällande
ekonomiskt läge

Skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 80 Internkontrollplan 2021
Diarienummer BUN 2021/108

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och
kommer att beakta resultatet i samband med revidering av
internkontrollplanen inför 2022 samt inför beslut om mål och budget för
kommande budgetår.

Sammanfattning
I barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan är det tre punkter som
ska följas upp i samband med varje delårsbokslut.
•
•
•

Uppföljning av egenkontroll inom måltidsenheten
Hantering av specialkosten inom måltidsenheten
Elevers frånvaro i grundskolan

I samband med årsbokslutet ska även stickprov göras för kontroll av att
registerutdrag från belastningsregister har kontrollerats vid anställning inom
förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och grundsärskolan.

Skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 81 Övrigt - Nämndinitiativ från Centern
Diarienummer BUN 2021/40

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar bordlägga nämndinitiativ från
Centern. Initiativet kommer att tas med på barn- och utbildningsnämndens
sammanträde i oktober.

Sammanfattning
Centerpartiet har inkommit med ett nämndinitiativ till barn- och
utbildningsnämndens möte den 29 september 2021.
"Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2020 om budgetram för
barn- och utbildningsnämnden. Ett beslut som Centerpartiet reserverade sig
emot. Barn- och utbildningsnämnden beslutade sedan om en detaljbudget
för nämnden, vilken innebar stora sparåtgärder på förskola, grundskola,
fritidshem och fritidsgård. Redan då efterfrågade vi alternativa åtgärder.
I samband med att beslut fattades av kommunfullmäktige om budgetramar
beslutades också att nämnderna vid varje sammanträde ska redovisa vilka
åtgärder som vidtagits för att komma i ekonomisk ram 2021.
Barn och utbildningsnämnden redovisade vid delårsredovisningen ett stort
underskott. Nu föreslås åtgärder för att komma i ekonomisk balans, vilket i
realitet innebär en besparing på närmare 10 mkr.
Vi har tagit del av Skolchef Fredrik Bergs två alternativ för de sparkrav som
har ålagds nämnden. Vi har kommit fram till att:
•
•

Det går inte att skära ner så mycket under året, det gäller båda
alternativen och vi yrkar avslag på båda.
Den genomlysning som har gjorts med Go Plan uppfyllde tyvärr inte
de förväntningarna vi hade, vad gäller effektivisering av
ekonomin/verksamheterna.

Vi yrkar mot bakgrund av ovan
•

att extern utredning av BUN likt det som har gjort i SN. Några som
med objektiva ögon titta på verksamheten.

Även för kommande år, 2022, har Centerpartiet föreslagit en högre
budgetram än de styrande för barn- och utbildningsnämnden (KF 16 juni)
Något som inget annat parti nappade på."
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