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§  
Granskning av grundskolans måluppfyllelse 
(BUN 2019/154) 
 
Besök av revisor Joakim Nertyk från KPMG 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-11   
 
 
 

§  
Information från förvaltningen (BUN 2019/3) 
På sammanträdet kommer bl. a. följande informationer att lämnas: 
 
- Skolbio 
- Tillbud på Kung Karls skola 
- Sammanställning av inkomna anmälningar om kränkande 

behandling 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande  
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§  
Sammanställning av inkomna anmälningar 
om kränkande behandling  
En förskolechef, rektor eller annan medarbetare som får kännedom 
om att ett barn eller elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla 
detta till huvudmannen, enligt Skollagen (SL 2010:800, kap 6 § 
10).  
Huvudmannen är vidare skyldig att skyndsamt utreda 
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i 
förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för 
att förhindra kränkande behandling i framtiden. 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 
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§  
Budgetuppföljning per den 30 november 
2019 (BUN 2019/75) 
Det förväntade ekonomiska resultatet för barn- och 
utbildningsnämnden 2019 är ett positivt resultat om 400 kkr. 

    
Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden tackar för redovisningen och 

lägger den till handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 



 

 
 Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
 BUN 2019/75 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
  
  
Vår handläggare  
Fredrik Bergh  
  
 
 
 

Ekonomisk uppföljning för barn- och 
utbildningsnämnden januari till november 2019 
samt årprognos för 2019. 
Det förväntade ekonomiska resultatet för barn- och utbildningsnämnden 2019 är 
ett positivt resultat på 400 kkr. 
 

 
 
Kommentarer: 
1. Del av personalkostnaderna har täckts av tillfälliga stadsbidrag. 
      
2. Förstärkningar, fler barn än budgeterat samt lägre intäkter från 
Migrationsverket än budgeterat.    
    
3. Större delen av de högre kostnaderna (ca 4000 kkr) som beror på det ökade 
elevantalet täcks av tillfälliga bidrag från migrationsverket. 
      
4. Ej tillsatta vikarier vid långtidssjukskrivning, 500 kkr. IKE-intäkter från 2018, 
300 kkr.     
  
5. Högre personalkostnader vid mottagningsköket än vad som har varit möjligt 
att effektivisera vid produktionsköket samt högre livsmedelskostnader. 
      
6. Ej ännu aktiverad kostnad för investering   
    

Förvaltning Utfall Budget Avvikelse Årsbgt Avvikelse ,åKommentar
20 Barn och utbildningsförvaltnin 212 759 213 330 -29 232 724 400
100 Nämnd- och styrelsev 583 715 132 780 110
330 Musikskola 807 853 46 931 0
350 Fritidsgårdar 2 198 2 404 206 2 622 200 1
407 Förskola 50 575 50 235 -340 54 802 -340 2
412 Pedagogisk omsorg 804 902 98 984 90
440 Grundskola 95 524 91 615 -3 909 99 944 -850 3
450 Gymnasieskola 39 522 39 273 -249 42 843 0
453 Särskola 12 496 13 123 627 14 316 0
470 Vuxenutbildning 1 535 2 927 792 3 193 790 4
510 Äldreomsorg 3 306 2 774 -532 3 026 -500 5
600 Flyktingmottagande -1 757 329 2 086 359 0
920 Gemensamma verksamheter 7 167 8 180 1 013 8 924 900 6

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
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§  
Ramfördelning budget 2020 (BUN 2019/72)  

 Kommunfullmäktige beslutade i juni om 2020 års ramar och behöll 
samtidigt 10 miljoner kronor att fördela i oktober månad. Förvalt-
ningarna fick i uppdrag att beskriva konsekvenserna av den budget 
som beslutades i juni samt att komma med äskanden på de 10 miljo-
ner kronor som ska fördelas. 

 
  Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett material där  
  barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet, kostnadsnivåer och 

nyckeltal 2019 samt förslag på åtgärder för att klara den beslutade 
ekonomiska ramen för 2020 och konsekvenserna av åtgärderna.  

 
De ekonomiska behoven för barn- och utbildningsnämndens 
verksamhet 2020 är större än den ekonomiska ramen därmed har 
barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram ett förslag på 
kostnadsminskningar om 1,7 Mkr.   

  
 Förslag på kostnadsminskningar inför budget 2020 enligt följande: 
 

Förvaltningsledning 650 kkr 
Grundskolan  650 kkr  
Förskolan  360 kkr  
Skolgemensamma verks. 100 kkr 
Summa:  1760 kkr 

 
Förslag på ramfördelning för barn- och utbildningsnämnden 2020 

 
 
 

Nämnd- och styrelse 815 000 
Musikskola 929 000 
Fritidsgårdar 2 552 000 
Förskola 56 733 000 
Pedagogisk omsorg 940 000 
Grundskola 105 980 000 
Gymnasieskola 45 107 000 
Särskola 14 940 000 
Vuxenutbildning 3 284 000 
Äldreomsorg 3 100 000 
Flyktingmottagande 360 000 
Gemensamma verksamheter 8 760 000 

Summa: 243 500 000 

   

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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Förvaltningen föreslår att nämnden äskar ramförstärkning med de 
tillgängliga 10 miljonerna kronor för att kunna följa ny lagstiftning 
och/eller utveckla insatser för att utveckla kvalitet och fördröja att 
behov av insatser uppstår.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-14 
 

Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa den 
ekonomiska ramfördelningen för barn- och 
utbildningsförvaltningen i enlighet med förvaltningens 
förslag. 

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 



 

 
 Sida 1 (3) 

Datum Vår beteckning 
2019-12-11 BUN 2019/72 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
  
  
Vår handläggare  
Fredrik Bergh  
  
 
 
 

Budget för barn- och utbildningsnämnden 2020 
Den ekonomiska ramen för barn- och utbildningsnämnden 2020 fastställdes av 
kommunfullmäktige den 25/1 2019 till 243,5 Mkr. Utöver den ramen finns också 
beslut på att ytterligare 1 Mkr kan användas ur resultatutjämningsreserven. 
 
En utförlig beskrivning av barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet och 
kostnadsnivåer finns beskriven i bilaga 1. Det underlaget har också redovisats 
och diskuterats vid nämndens sammanträde oktober.  
 
En av de faktorer som väsentligt påverkar förutsättningarna för hela nämndens 
verksamhetsområde är minskningen av de statliga bidragen. Av den anledningen 
presenteras den bakgrunden speciellt i detta dokument. 
 
Minskade framtida bidrag från Migrationsverket 
Det ligger i allas intresse att barn, ungdomar och vuxna som kommer till Sverige 
från andra länder så snabbt som möjligt integreras i det svenska samhället. 
För att klara de insatser som behövs krävs naturligtvis resurser som motsvarar 
uppdraget. Det statliga bidraget som förmedlas via Migrationsverket betalas ut 
under två år efter att eleverna har fått uppehållstillstånd. Vissa av de insatser som 
görs för varje elev genomförs till stor del i början när eleverna kommer till 
Sverige, andra delar av insatserna kommer att behöva fortsätta lång tid efter att 
eleven enligt definitionen är ”nyanländ”.  
 
För en hel skola kan bidragen från Migrationsverket och de åtgärder som de är 
avsedda att bidra till ”ta ut varandra” under förutsättning att det är ett någorlunda 
konstant inflöde av nyanlända elever. Det har dock inte varit fallet. Det var 
relativt många elever som kom till Kungsör under 2015 och åren direkt efter. Det 
innebär att det under några år blev ett ”överskott” av bidrag från 
Migrationsverket. Det som nu väntar är några år med behov av utökad kommunal 
budget för att täcka de behov som fortfarande kvarstår. Detta förhållande gäller 
förskola, grundskola, introduktionsprogrammet och vuxenutbildning. 

  

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
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  Sida 2 (3) 
 Datum Vår beteckning 
   
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

Minskningen av de statliga bidragen från Migrationsverket påverkar 
budgetförutsättningarna både för 2020 och med ytterligande ökande effekt för de 
kommande åren 2021 och 2022. 
 

 
 
Principbild över genomsnittskostnader 
 i grundskolan för en enskild elev. 
 

  
Principbild över genomsnittskostnader 
och bidrag från Migrationsverket i 
grundskolan när det kommer lika 
många nyanlända under varje år. 

Principbild över genomsnittskostnader 
och bidrag från Migrationsverket i 
grundskolan när det kommer många 
nyanlända under några år och antalet nya 
därefter minskar. 
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 Datum Vår beteckning 
   
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

Sammanfattning 
Eftersom de ekonomiska behoven för barn- och utbildningsnämndens verksamhet 
för 2020 är större än den ekonomiska ramen behövs kostnadsminskningar på 
1,7Mkr göras. Enligt fullmäktiges beslut kommer barn- och utbildningsnämnden 
också att få använda 1 Mkr ur resultatutjämningsreserven. De resurserna har 
fördelats mellan skolornas F-3-enheter för att användas till tidiga insatser för 
yngre barn med syfte att på sikt både höja resultaten och att minska kostnaderna 
för övrigt stöd. 
De övergripande konsekvenserna av den ekonomiska reduceringen finns 
beskriven i bilaga 1, återkommande uppföljningar kommer att göras vid 
kommande delårsbokslut.  
 
Förslaget på kostnadsminskningar: 
Förvaltningsledning 650 kkr Kvalitetsutvecklare 
Grundskolan  650 kkr Gemensam reducering 
Förskolan  360 kkr Gemensam reducering 
Skolgemensamma verks. 100 kkr Gemensam reducering 
  Summa: 1760 kkr 
 
Förslag på ramfördelning för barn- och utbildningsnämnden 2020: 
 

Nämnd- och styrelse 815 000 
Musikskola 929 000 
Fritidsgårdar 2 552 000 
Förskola 56 733 000 
Pedagogisk omsorg 940 000 
Grundskola 105 980 000 
Gymnasieskola 45 107 000 
Särskola 14 940 000 
Vuxenutbildning 3 284 000 
Äldreomsorg 3 100 000 
Flyktingmottagande 360 000 
Gemensamma verksamheter 8 760 000 

Summa: 243 500 000 
 
Förslag till beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa den ekonomiska 
ramfördelningen för barn- och utbildningsförvaltningen enligt ovanstående 
förslag. 
 
 
Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 
      

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
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§  
Barn- och utbildningsnämndens mål 2020 
(BUN 2019/95) 
Barn- och utbildningsnämnden beredde målen genom en workshop 
vid sammanträdet i september. Förvaltningen sammanställde 
materialet från detta arbete.  
Måldiskussionerna fortsatte vid sammanträdet i oktober.  Under 
diskussionerna framkom förslag om reviderade mål för enheten 
VIVA och för förskolan. Under barn- och utbildningsnämndens 
överläggning framkom även förslag om att målen ska gälla en 
längre period än bara ett år.  
På sammanträdet i november beslutades att måldiskussionerna 
fortsätter inom respektive partigrupp för att sedan antas på 
sammanträdet i december. 
 
Följande mål diskuterades vid barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde i oktober. (Mål 2019 inom parantes) 
 

Verksamhets-område Nämndmål för 2020 Koppling till fullmäktigemål 

Övergripande mål för alla 
verksamheter inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Andelen barn och elever som 
upplever skolan som trygg ska 
öka.  
Jämfört med basåret 2017.  

Genom att ha en trygg förskola och skola för  
barn och elever bidrar det till att barn och  
elever får en trygg uppväxt i Kungsör. Det gör 
kommunen ännu attraktivare som bostadsort i 
enlighet med fullmäktigemålet: 

1. Kommunen ska ha minst 9 000 
invånare år 2025 

Övergripande mål för alla 
verksamheter inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Barnkonventionen ska vara  
känd och implementerad i 
förskola och skola. 

 

Förskola och pedagogisk omsorg  
1-5 år 

Andelen högskoleutbildad 
personal bör/skall vara lägst  
67 %. 

 

Grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet. 

Kunskapsresultaten i grundskolan 
ska öka. Jämfört med basåret 
2017.  
 

Genom att öka kunskapsresultaten ökar och 
förutsättningarna för att fler elever blir  
behöriga till nationella program på gymnasiet. 
Fullmäktigemål:  
     2. Andel elever i åk. 9 som är behöriga till 
program på gymnasiet ska öka varje år med  
2017 som basår. 2017: 81,6 %. Detta mål gäller 
alla styrelser och nämnder.  

 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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Följande alternativ till revideringar att ta ställning till:  
 
Målet för förskolan  
1.  ”Andelen män som arbetar inom förskolan ska öka 
jämfört med andelen vid basåret 2017.”  
 
2. ”Barn, elever och personal ska ha god och likvärdig 
tillgång till digitala verktyg och resurser i syfte att 
förbättra utbildningen och effektivisera verksamheten. 
Alla förskolor i Kungsörs kommun ska innan slutet av 
2020 har tillgång till digitala trådlösa närverk.” 

 
Målet för VIVA  
1.  ”Antalet elever som läser svenska i kombination 
med att de har språkpraktik ska öka jämfört med 
basåret 2017.” 

 
2. ”Antalet elever som läser svenska i kombination 
med att de har språkpraktik ska öka jämfört med 
basåret 2017.” 

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

Alla elever ska få fyra (fyra) 
hälsosamtal under sin tid i 
grundskolan. 
 

 

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

Minst 90%  (85 %) av eleverna 
ska tillsammans med SYV 
upprätta en individuell  
studieplan inom en månad efter 
sin skolstart. 

Genom att elevernas studier bedrivs på ett 
målinriktat och effektivt sätt ökar deras  
möjlighet till framtida egen försörjning.  
Fullmäktigemål: 
     3. Kommunen ska i samverkan med 
Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för 
att minska arbetslösheten de närmaste två åren 
med en procentenhet årligen. Utgångsläge: 
Arbetslöshet december 2018, 10,4 %  a. 
Arbetslöshetsmål december 2020, 8,3 % b. 
Arbetslöshetsmål december 2019, 9,3 % Detta 
mål gäller alla styrelser och nämnder. 

Måltidsverksamheten Minst 88 % (85 %) av skolmaten 
ska lagas från grunden. 
Minst  40%  (30 %) av 
råvarorna ska vara ekologiska. 

Genom att öka andelen ekologiska råvaror 
förbättrar Kungsör sin ranking i årets 
miljökommun. 
Fullmäktigemål: 
        4. Kungsör ska förbättra sitt resultat i 
rankingen årets miljökommun. Vi ska vara  
bland de 100 bästa 2020. Utgångsläge är 138 år 
2019.  
Detta mål gäller alla styrelser och nämnder.  

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-
06, inklusive bilaga. 

 
 
Förslag till beslut  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 



 

 
 Sida 1 (5) 

Datum Vår beteckning 
2019-12-06 BUN 2019/95 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
  
  
Vår handläggare  
Fredrik Bergh  
  
 
 
 

Mål för barn- och utbildningsnämnden inför 2020 
 
Förutsättningar 
 
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.  

 
 

Fullmäktigemål 
 
Kommunfullmäktige antar följande mål för 2020:  
 1. Kommunen ska ha minst 9 000 invånare år 2025.      Detta mål gäller alla 
styrelser och nämnder.  
 2. Andel elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet ska öka varje 
år med 2017 som basår. 2017: 81,6 %. Detta mål gäller alla styrelser och 
nämnder.  
 3. Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta 
för att minska arbetslösheten de närmaste två åren med en procentenhet årligen. 
Utgångsläge: Arbetslöshet december 2018, 10,4 %  a. Arbetslöshetsmål 
december 2020, 8,3 % b. Arbetslöshetsmål december 2019, 9,3 % Detta mål 
gäller alla styrelser och nämnder. 
4. Kungsör ska förbättra sitt resultat i rankingen årets miljökommun. Vi ska vara 
bland de 100 bästa 2020. Utgångsläge är 138 år 2019. Detta mål gäller alla 
styrelser och nämnder.  
 5. Kommunens resultat ska utgöra minst 1 procent av skatteintäkter och 
statsbidrag varje år.  Detta mål ska utvecklas och innefatta effektivisering i 
samtliga verksamheter. 
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Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i oktober diskuterades 
nedanstående förslag till nämndsmål Barn- och utbildningsnämnden för 2020, se 
bilaga 1. 
Det framfördes då synpunkter på att de direkta målen för förskolan och 
vuxenutbildning, studievägledning, SFI, integration samt gymnasium – IM språk 
borde ändras. 
 
Tidigare mål för förskolan: 
Andelen högskoleutbildad personal bör/skall vara lägst  
67 %. 
 
Två aktuella områden för förskolan är jämställdhet och digitalisering. 
Arbetet för jämställdhet är viktigt ur flera perspektiv. Ger vi pojkar och flickor 
samma förutsättningar? Har vi som personal samma bemötande mot barnens 
föräldrar beroende på barnens eller föräldrarnas könstillhörighet?  
Ett möjligt jämställdhetsmål för förskolan kan vara: 
Andelen män som arbetar inom förskolan ska öka jämfört med andelen vid 
basåret 2017. 
 
I förskolans statliga styrdokument sägs det bland annat att ”Utbildningen i 
förskolan ska lägga grunden till en adekvat digital kompetens hos barnen.” 
Ett möjligt mål för förskolans arbete med digitalisering kan vara: 
Barn, elever och personal ska ha god och likvärdig tillgång till digitala verktyg 
och resurser i syfte att förbättra utbildningen och effektivisera verksamheten. 
Alla förskolor i Kungsörs kommun ska innan slutet av 2020 har tillgång till 
digitala trådlösa närverk. 
 
Eftersom det enligt Kungsörs kommuns modell för målstyrning maximalt ska 
finnas sju nämndmål kan bara ett av de två förslag som presenterats ovan väljas. 
 
Tidigare mål för vuxenutbildningen: 
Minst 90% (85 %) av eleverna ska tillsammans med SYV upprätta en individuell 
studieplan inom en månad efter sin skolstart. 
 
Ett av de kommungemensamma målen som är riktade till kommunens samtliga 
bolag och förvaltningar handlar om att minska arbetslösheten i Kungsörs 
kommun. Det överensstämmer också med hela vuxenutbildningens verksamhet. 
Ju bättre rustade våra kommuninvånare är när det gäller kunskaper och utbildning 
desto bättre är också förutsättningarna att kunna få en egen försörjning. Kungsörs 
vuxenutbildning, VIVA, har ett väl utvecklat samarbete både internt inom 
kommunen tillsammans med arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlingen 
samt med vuxenutbildningsenheterna i våra närliggande kommuner.  
Ett möjligt nytt mål för VIVA kan vara: 
Antalet elever som läser svenska i kombination med att de har språkpraktik ska 
öka jämfört med basåret 2017. 
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Förslag till beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att de föreslagna nämndsmålen för barn- 
och utbildningsnämnden ska gälla för 2020 med justeringen att  
 
målet för förskolan ska vara ” Andelen män som arbetar inom förskolan ska öka 
jämfört med andelen vid basåret 2017.”  
 
och att målet för VIVA ska vara ” Antalet elever som läser svenska i kombination 
med att de har språkpraktik ska öka jämfört med basåret 2017.” 
 
Alternativt 
 
Förslag till beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att de föreslagna nämndsmålen för barn- 
och utbildningsnämnden ska gälla för 2020 med justeringen att  
 
målet för förskolan ska vara ” Barn, elever och personal ska ha god och 
likvärdig tillgång till digitala verktyg och resurser i syfte att förbättra 
utbildningen och effektivisera verksamheten. Alla förskolor i Kungsörs kommun 
ska innan slutet av 2020 har tillgång till digitala trådlösa närverk.”  
 
och att målet för VIVA ska vara ” Antalet elever som läser svenska i kombination 
med att de har språkpraktik ska öka jämfört med basåret 2017.” 
 
 
 
 
 
Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 
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Bilaga 1. 
 
Förslag till nämndsmål för Barn- och utbildningsnämnden 2020 som 
diskuterades vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i oktober. 
(Mål för 2019 står inom parantes.) 
Verksamhets-
område 

Nämndmål för 2020 Koppling till fullmäktigemål 

Övergripande mål för 
alla verksamheter 
inom barn- och 
utbildningsförvaltning
en. 

Andelen barn och elever 
som upplever skolan som 
trygg ska öka.  
Jämfört med basåret 
2017.  

Genom att ha en trygg förskola och 
skola för barn och elever bidrar det 
till att barn och elever får en trygg 
uppväxt i Kungsör. Det gör 
kommunen ännu attraktivare som 
bostadsort i enlighet med 
fullmäktigemålet: 

1. Kommunen ska ha minst 9 
000 invånare år 2025 

Övergripande mål för 
alla verksamheter 
inom barn- och 
utbildningsförvaltning
en. 

Barnkonventionen ska 
vara känd och 
implementerad i förskola 
och skola. 

 

Förskola och 
pedagogisk omsorg  
1-5 år 

Andelen 
högskoleutbildad 
personal bör/skall vara 
lägst  
67 %. 

 

Grundskolan, 
förskoleklassen och 
fritidshemmet. 

Kunskapsresultaten i 
grundskolan ska öka. 
Jämfört med basåret 
2017.  
 

Genom att öka kunskapsresultaten 
ökar och förutsättningarna för att fler 
elever blir behöriga till nationella 
program på gymnasiet. 
Fullmäktigemål:  
     2. Andel elever i åk. 9 som är 
behöriga till program på gymnasiet 
ska öka varje år med 2017 som basår. 
2017: 81,6 %. Detta mål gäller alla 
styrelser och nämnder.  
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Skolgemensamma 
verksamheter.  
Centrala elevhälsan, 
musikskolan, 
förebyggande arbete 
med ungdomar, 
fritidsgårdar. 

Alla elever ska få fyra 
(fyra) hälsosamtal under 
sin tid i grundskolan. 
 

 

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

Minst 90% (85 %) av 
eleverna ska tillsammans 
med SYV upprätta en 
individuell studieplan 
inom en månad efter sin 
skolstart. 

Genom att elevernas studier bedrivs 
på ett målinriktat och effektivt sätt 
ökar deras möjlighet till framtida 
egen försörjning.  
Fullmäktigemål: 
     3. Kommunen ska i samverkan 
med Arbetsförmedlingen och 
näringslivet, arbeta för att minska 
arbetslösheten de närmaste två åren 
med en procentenhet årligen. 
Utgångsläge: Arbetslöshet december 
2018, 10,4 %  a. Arbetslöshetsmål 
december 2020, 8,3 % b. 
Arbetslöshetsmål december 2019, 9,3 
% Detta mål gäller alla styrelser och 
nämnder. 

Måltidsverksamheten Minst 88 % (85 %) av 
skolmaten ska lagas från 
grunden. 
Minst 40% (30 %) av 
råvarorna ska vara 
ekologiska. 

Genom att öka andelen ekologiska 
råvaror förbättrar Kungsör sin 
ranking i årets miljökommun. 
Fullmäktigemål: 
        4. Kungsör ska förbättra sitt 
resultat i rankingen årets 
miljökommun. Vi ska vara bland de 
100 bästa 2020. Utgångsläge är 138 
år 2019. Detta mål gäller alla 
styrelser och nämnder.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18   
 
 
  

§  
Meddelanden delegationsbeslut (BUN 
2019/5) 
Meddelanden om delegationsbeslut som ska redovisas till 
nämnden presenteras muntligt vid sammanträdet. 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18   
 
 
 

§  
Meddelanden (BUN 2019/4) 
Liberalerna i Kungsör har lämnat en motion till 
Kommunfullmäktige om ” 2 lärar system på Kung Karl 7-9”. Som 
ett led i beredningen har Barn- och utbildningsförvaltningen fått i 
uppdrag att utreda kostnaden för ett 2 lärarsystem på Kung Karl 
79. Dnr BUN 2019/157 
 
Kungsörs kommuns revisorer har genomfört en granskning av 
grundskolans måluppfyllelse. Kommunrevisionen önskar svar på 
vilka konkreta åtgärder barn- och utbildningsnämnden har för 
avsikt att vidta med anledning av lämnade synpunkter. Dnr BUN 
2019/154 
 
Polisanmälan om brand inne på en toalett på Kung Karls skola den 
28 november 2019. Dnr BUN 2019/156 
 
Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som 
tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. - Fastställt 
bidragsbelopp för 2020. Dnr BUN 2019/152 
 

 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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