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Datum

2020-06-11

Sammanträdande organ
Tid
Plats

Barn- och utbildningsnämnden

Förslag till justerare:

Ewa Granudd

Onsdagen den 17 juni 2020, kl. 16.00
Björskogsskolan, Valskog
P.g.a. rådande samhällsläget väljer vi att först
och främst kalla tjänstgörande ledamöter.
Övriga är välkomna att delta via länk

Förslag till ersättare för justerare:
Förslag till tid och plats för justering:

Måndagen den 22 juni 2020, klockan 10.00 på
kansliet

Ärende Information
1

• Presentation av rektor för Björskogsskolan

2

• Statistiska underlag, Stefan Lejerdahl

3

• KPMG, utredningsuppdrag enheten VIVA

4

• Rapport efter presidiets möte med revisorerna

5

• Information BUN juni 2020

Dnr BUN 2020/7

BUN 2020/98

Ärenden till barn- och utbildningsnämnden
6

Rapport kränkande behandling, Yvonne Karlsson

BUN 2020/100

7

Ny förskola vid Kinnekulle

BUN 2020/99

8

Ekonomisk uppföljning januari-maj

BUN 2020/64

Ärenden till kommunstyrelsen
9

Återrapportering om utfört uppdrag

BUN 2018/170

Anmälningsärenden
10

Meddelanden
Övrigt

Angelica Stigenberg
Ordförande

BUN 2020/12

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-06-17

§
Presentation av rektor för Björskogsskolan
(BUN 2020/7)
Rektor Karin Roberthson presenterar aktuellt och vad som är på
gång inom enheten.

Informationen lämnas muntligt vid sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-06-17

§
Statistiska underlag (BUN 2020/7)
Utvecklingsstrateg Stefan Lejerdahl informerar om statistiska
underlag.

Informationen lämnas muntligt vid sammanträdet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad
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Barn- och utbildningsnämnden

2020-06-17

§
KPMG utredningsuppdrag enheten VIVA
(BUN 2020/98)
KPMG har i uppdrag att utföra en utredning på vuxenutbildningen
på enheten VIVA.
Syftet med granskningen är att bedöma om barn- och
utbildningsnämndens styrning av den kommunala
vuxenutbildningen är tillfredställande så att kommunens resurser
används effektivt och att verksamheten bedrivs enligt lag med hög
måluppfyllelse.

Informationen lämnas muntligt vid sammanträdet.
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Barn- och utbildningsnämnden

2020-06-17

§
Information från presidiets möte med
revisorerna (BUN 2020/7)
Information från barn- och utbildningsnämndens presidium om
möte med revisorerna.

Informationen lämnas muntligt vid sammanträdet.
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Barn- och utbildningsnämnden

2020-06-17

§
Information från förvaltningen juni 2020
(BUN 2020/7)
Information om vad som är på gång inom förvaltningen.
- Skolavslutning
- Temavecka på Kung Karls skola
- Sommaraktiviteter
- Liv och hälsa ung 2020

Informationen lämnas muntligt vid sammanträdet.
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På gång - juni 2020
Senare delen av vårterminen 2020 blev mycket annorlunda
jämfört med tidigare år. Det mesta av ordinarie traditioner fick
tyvärr ställas in. Inga skolavslutningar gick att genomföra på det
sätt som vi är vana vid. Istället har eleverna fått ha sina
avslutningar i klassrummen tillsammans med sina lärare. Trots
det har personalen gjort sitt bästa för att skapa bra situationer för
barn och elever i våra förskolor och skolor.
Flera planerade kompetensutvecklingsinsatser för personalen
har tyvärr varit ställts. Den enda gemensamma föreläsningen
som återstår genomförs till största delen via videolänk den 15
juni då Jakob Carlander håller en föreläsning.
Ett urval av pågående aktiviteter
Björskogsskolan
Har deltagit i projekt tillsammans med Mälardalens högskola med
syfte att utveckla en metod för att ta fram underlag som kan
användas vid sociala utredningar.
En länk till högskolans presentation finns på länken nedan:
https://play.mdh.se/playlist/dedicated/0_eeedqiyu/0_uwpn2w0v
Till hösten blir det mycket litteraturstudier för personalen på
Björskogsskolan. Vi har köpt in Kooperativt lärande i praktiken av
Niclas Fohlin & Jennie Wilson, Språk- och kunskapsutvecklande
undervisning F-3 av Karin Pettersson, Låt språket bära
genrepedagogik i praktiken av Britt Johansson & Anniqa Sandell
Ring samt Traumamedveten omsorg av Howard Blath och John
Seita.
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Hagaskolan
Rädda barnen har varit på Hagaskolan och filmat rektor och
personal utifrån att de gått TMO. ”Jag och Karin blev intervjuade
och jag lovade förmedla hur imponerade de var av vår fina skola
och naturen runt om.” berättar rektor Linda Körner.
”På höstlovet är det ju dags för er som inte gått TMO att få ta del
av den fortbildningen och jag är övertygad om att ni alla kommer
bli lika frälsta som oss som redan gått den. Vi har ju redan pratat
lite kring empatitrötthet och att vara den viktiga vuxna. Fritids
kommer gå utbildningen på måndagen v.44 och lärarna på
tisdagen.”
Hagaskolans personal gjorde en bejublad insats i brännsbollmatchen mot eleverna
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Kung Karls skola
Kung Karls åk 9 har haft spexvecka med olika teman v.23 där
elever och lärare har varit utklädda enligt temat.
Vi har fått se elever och lärare i pyjamas, som Disney-figurer,
maffia/Gatsby/Burlesque tema, hårdrockare och 80-tals tema.
Ett mycket uppskattat inslag och en fin avslutning på läsåret och
något som kommer att bli en tradition framöver.
Se fina bilder på Kung Karls skolas fb-sida
https://www.facebook.com/pages/category/Middle-School/Kung-Karlsskola-2041292832791213/

Många klasser passar på att göra utflykter till Lockmora, Skillinge
under de sista veckorna.
Några åk 6:or har hyrt biografen för pengar de egentligen skulle
ha åkt på skolresa för.
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Sparbanken möjliggör sommaraktiviteter för ungdomar i regionen
– avsätter 400 000 kronor
Även om restriktionerna nu lättat och resor får göras inom
Sverige i sommar, kommer med största sannolikhet fler än
vanligt att förlägga stora delar av sin sommar och semester här i
Västra Mälardalen. ”När vi fick frågan från kommunerna om vi
kunde vara med och bidra till en roligare sommar för
ungdomarna var svaret enkelt”, förklarar Mikael Bohman, VD på
Sparbanken Västra Mälardalen.
Kungsörs kommun kommer att hålla sina fritidsgårdar öppna tack
vare stödet från Sparbanken.
- Vi är väldigt tacksamma för bidraget från Sparbanken. Tack
vare detta kan vi hålla fritidsgårdarna öppna under sommaren,
vilket verkligen behövs i dessa tider – att ungdomarna har
någonstans att vara och känna trygghet när vardagen inte är
som vanligt, säger Ewa Granudd från Barn- och
Ungdomsnämnden i Kungsörs kommun.
”Med hjälp av dessa externa pengar kommer fritidsgården att
kunna vara öppen under en stor del av sommaren, både dagoch kvällstid, samt även kunna anordna vissa utflykter. Planering
av innehållet pågår för fullt.” säger Lars-Erik Lindvall, bitr barnoch utbildningschef.

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
nummer
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org.
212000-2056

Sida 5 (12)
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

Skolgemensamma verksamheter
Processöversyn över barn och unga med psykisk ohälsa
Region Västmanland har startat en processöversyn över barnoch unga med psykisk ohälsa.
I översynen träffas cirka 20 personer med olika bakgrund och
ansvarsuppdrag kopplade till sina tjänster.
I översynen finns representation från bland annat
barnavårdscentralen (BVC), förskolan, grundskolan, gymnasiet,
socialtjänsten, Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP),
Habiliteringen (HAB) och Barn- och ungdomshälsan samt
processledare från Region Västmanland.
Syftet med processöversynen är bland annat att hitta de
”fallgropar” och hinder som finns i strukturerna och i
omhändertagandet av barn och unga med psykisk ohälsa.
Åldersgruppen som processöversynen fokuserar på är 0-24 år.
Undertecknad representerar grundskolan inom KAK i denna
processöversyn.
Hittills har fokus varit att inventera vad som idag görs för
målgruppen inom de olika verksamheterna och vilka hinder och
fallgropar man ser samt vad vi upplever inte riktigt fungerar som
det borde. Även aktuell lagstiftning och styrning, till exempel vilka
olika uppdrag och direktiv som de olika verksamheterna har,
ingår i granskningen liksom även synpunkter från olika
brukarföreningar.
Till hösten kommer fokus vara att formulera förslag på
förbättringsområden samt nödvändig styrning som ett underlag
för beslut till politikerna i regionstyrelsen.
Processöversynen väntas vara klar i slutet på oktober.
Elevhälsans förebyggande arbete
Ett bra exempel på samverkan är när elevhälsan genom
skolsköterska och skolkurator för de äldre eleverna på Kung
Karls skola hjälpt ordinarie lärare med att få elever godkända i
biologi. De har gått in och tagit hand om lektioner/moment inom
sex och samlevnad som elever i åk 8 och 9 av olika anledningar
missat. De har hjälpt dem att ta igen dessa moment vilket
eleverna sedan kunnat redovisa och därigenom få betyg.
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På gång på VIVA
•

Pågående upphandlingsprocess som snart kommer att gå ut
för anbud.

•

VIVANEWS, nytt sätt att marknadsföra oss. Samverkan med
kommunikationsavdelningen så att vi gör ”rätt”.

•

Påbörjat inskrivningssamtal med blivande IM – elever. I
nuläget är ca 30 elever aktuella så antalet elever kommer att
ligga på runt 45. Planering och utveckling/anpassning av
organisationen för att möta elevernas behov.

•

Planering för öppning i höst där vi avvaktar och ser hur
rekommendationerna ser ut just då.

•

Lokala jobbspåren: planeringen fortsätter och vi är nu i läget
där vi ska rekrytera elever till dessa utbildningar.

•

Hitta vägar att nå de företag som varslar personal för att ge
dem information om vilka utbildningsmöjligheter det finns.
Detta görs tillsammans med näringslivschefen.

•

Ny kull med barnskötare/elevassistenter planeras med start i
höst

•

Lärarutbildning på distans i Kungsör via Karlstads universitet.
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Förskolorna har firat ”Förskolans dag”.
Bilderna nedan är ett exempel från Skogsuddens förskola.
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-06-17

§
Sammanställning av inkomna anmälningar
om kränkande behandling (BUN 2020/100)
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.
Projektledare Yvonne Karlsson redovisar inkomna anmälningar
för vårterminen 2020.
Ur sammanställningen framgår bl.a.
- Antal inkomna anmälningar
- Antal som bedöms som kränkning
- Tillvägagångssätt
Arbetet med att motverka kränkningar inom förvaltningens
verksamhetsområden är ständigt pågående.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Sammanställning av inkomna anmälningar vårterminen 20

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden tackar för redovisningen och
lägger den till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad
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Barn- och utbildningsnämnden

2020-06-17

§
Ny förskola vid Kinnekulle (BUN 2020/99)
Sedan 2012 har det varit ett ökande antal barn i Kungsörs
förskolor, flera nya avdelningar har öppnats. Diskussioner om
lokallösningar för kommunens förskolor har ingått när det varit
aktuellt med planer och beslut om verksamhetslokaler för barnoch utbildningsförvaltningen.
Vid en ”framtidsdag” den 18/4 2018 där representanter från
samtliga politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige deltog fick barn- och utbildningsförvaltningen uppdraget
att sammanfatta de framtida behoven för förskolorna i Kungsörs
kommun och ta fram förslag på åtgärder.
Förvaltningschef Fredrik Bergh och verksamhetschef för förskolan
Gun Åslund har utrett kommunens framtida behov av förskoleplatser och den har presenterats i barn- och utbildningsnämnden
och kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade den 26 november 2018 att uppdra till
barn och utbildningsnämnden att tillsammans med Kungsörs
KommunTeknik AB mer detaljerat kostnads-beräkna steg ett – en
ny förskola på ängen intill Södergården.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-11-26, § 194
• Framtida behov för förskolan i Kungsörs kommun, 2020-0608
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

-

föreslå kommunstyrelsen att besluta att Kungsörs
Kommunteknik AB får i uppdrag att fortsätta processen
med att i samverkan med barn- och
utbildningsförvaltningen uppföra en förskola enligt
förslaget, som inte innebär någon kostnadsökning för hyra
och drift.

-

hos kommunstyrelsen begära ett investeringsutrymme av
41 550 000 kr för uppförandet av en ny förskola.
Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen och akten

Blad
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Vår handläggare

Ny förskola i Kungsör. ”Nya Kinnekulle”.
Bakgrund
Antalet barn med behov av platser inom förskolan har ökat under flera år. Flera
avdelningar har öppnats i tillfälliga lokaler. När processen med att bygga nya
lokaler för Kung Karls skola var färdig 2018 togs initiativ till att få en överblick
för behoven av förskolelokaler. Vid en ”framtidsdag” den 18/4 2018 där
representanter för alla politiska partier i Kungsör deltog gavs uppdraget till barnoch utbildningsförvaltningen att ta fram en sammanställning över ”Framtida
behov för förskolan”.
Utredningen presenterades därefter i barn- och utbildningsnämnden samt
kommunstyrelsen.
Beslut i Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-24:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens utredning
inklusive kompletteringar med beräkning av kostnader om lokalförsörjning samt
bifogad kompetensförsörjningsplan.
Utredning i sin helhet överlämnas till Kommunstyrelsen.
Beslut i kommunstyrelsen 2018-11-26
Kommunstyrelsen ställer sig bakom presidieberedningens prioriteringar och ger
följande uppdrag:
- Barn och utbildningsnämnden får i uppdrag att tillsammans med Kungsörs
KommunTeknik AB mer detaljerat kostnads-beräkna steg ett – en ny förskola
på ängen intill Södergården
- Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att varje år uppdatera
utredningen så att den hålls uppdaterad med de förändringar som finns i
behoven
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Uppdatering av behov och aktuellt läge – ”Framtida behov för förskolan
2018 10 17”.
Enligt senaste befolkningsprognosen från 2020-03-05 kommer antalet barn inom
förskolan att försätta att öka inom de närmaste åren.

Antal inskrivna barn i förskolan har ökat under de senaste åren. Sedan april 2020
har antalet barn i förskolan dock minskat. Minskningen är en konsekvens av den
pågående Corana-pandemin. Många föräldrar har valt att avsluta sina placeringar
på förskolan för barn som efter sommaren kommer att börja i förskoleklass. Det
är också många föräldrar som hade planerat att deras barn skulle skrivas in
förskola under våren 2020 som har ändrat sina planer och senarelagt starten i
förskolan för sina barn. . Det är dock högst sannolikt att behovet av
förskoleplatser kommer att öka igen när pandemin är över.
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Den nya förskolan som dimensioneras för cirka 108 barn kommer inte att
innebära någon kapacitetsökning gällande antalet förskoleplatser i Kungsör. De
befintliga förskolorna ”Västergårdarna” och ”Kungsladugården” som ersätts
kommer att omvandlas till boende respektive försäljas.
Behovet av förskoleplatser inom östra delen av Kungsör kvarstår. Därför är
rekommendationen fortfarande att detaljplanen för området kring Malmberga
förskola ändras så att en utbyggnad kan ske där.
Upphandling via Sveriges kommuner och regioner
Organisationen Sveriges kommuner och regioner har genomfört en upphandling
av permanenta och nyckelfärdiga förskolebyggnader. Det finns nu ett färdigt
ramavtal som är möjligt att använda.
”Fokus under upphandlingen
har varit att ta fram bästa
möjliga förskolor ur ett
pedagogiskt och
kvalitetsmässigt perspektiv.
Hela upphandlingsprocessen
har genomsyrats av våra
prioriterade mål.”
Genom att använda det befintliga ramavtalet sparas både tid och kostnader.
Eftersom projektering och upphandling redan är genomförd.
Urval och behovsanalys
Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med ledningen för Kungsörs
Kommunteknik AB, KKTAB, använt den mall för Kommentus tagit fram för
urval och behovsanalys. I det arbetet har också personal, fackliga representanter
och skyddsombud från förskoleenheten varit delaktiga.
Av de leverantörer som är antagna i mellersta Sverige för koncepttypen ”Större
enplansförskola” har Sjötorpshus den lösning som bäst överensstämmer med
behoven.
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Placering i Kungsör
Den nya förskolan kommer att strax söder om fotbollsplanerna och ishallen i
centrala Kungsör.

En angöringsplats för hämtning och lämning kommer att anläggas i södra delen
av förskoleområdet i anslutning till Kungsringen.
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Kostnadsberäkning
När den nya förskolan tas i drift kommer de befintliga förskolorna
Västergårdarna och Kungsladugården att avvecklas. Den nya förskolan kommer
att ha samma kapacitet och bemanning som de två idag befintliga har
tillsammans. Det innebär att det inte blir någon förändrad kostnad för personal
och daglig drift. Lokalkostnaden kommer totalt sett att minska. Nuvarande
kostnad för hyror av Kungsladugården och Västergårdarna är 1 428 000 kr per år.
Hyran för ”Nya Kinnekulle” beräknas bli 1 266 428 kr per år. Vilket innebär en
kostnadsminskning på drygt 160 000 kr per år.

Förslag till beslut:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-föreslå kommunstyrelsen att besluta att Kungsörs Kommunteknik AB får i
uppdrag att fortsätta processen med att i samverkan med barn- och
utbildningsförvaltningen uppföra en förskola enligt förslaget, som inte innebär
någon kostnadsökning för hyra och drift.
-hos kommunstyrelsen begära ett investeringsutrymme av 41 550 000 kr för
uppförandet av en ny förskola.
Fredrik Bergh
Barn- och utbildningschef
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Bilaga, ekonomisk kalkyl:
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Uppdaterad
2020-06-08

Version 1:2

Adressat

Vår handläggare

Gun Åslund
Fredrik Bergh

Framtida behov för förskolan
i Kungsörs kommun.
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Förord - Utredningsuppdrag
Sedan 2012 har det varit ett ökande antal barn i Kungsörs förskolor, flera nya avdelningar har
öppnats. Diskussioner om lokallösningar för kommunens förskolor har ingått när det varit
aktuellt med planer och beslut om verksamhetslokaler för barn- och utbildningsförvaltningen.
Vid en ”framtidsdag” den 18/4 2018 där representanter från samtliga politiska partier som är
representerade i kommunfullmäktige deltog fick barn- och utbildningsförvaltningen uppdraget
att sammanfatta de framtida behoven för förskolorna i Kungsörs kommun och ta fram förslag
på åtgärder.
Historisk bakgrund - Från barnpassning till utveckling och
lärande
När samhället förändrades i och med övergången från bondesamhället till industrialismen
uppstod på många håll ett behov av att ta om hand (och uppfostra) barnen till de som arbetade i
industrin. Under de hundra år som följde fram till idag har syftet och innehållet i förskolans
verksamhet förändrats. Det har också funnits olika politiska drivkrafter bakom både
familjepolitik och viljeinriktning för barnomsorgen. Olika pedagogiska teorier och
förhållningssätt har diskuterats, forskats kring och utvecklats. Det som började som
barnpassning och uppfostran har nu övergått till ett tydligt uppdrag med inriktningen utveckling
och lärande.
Kort historisk sammanfattning:
1918 Svenska Fröbelförbundet startade barnträdgårdar.
1932 Alva Myrdal myntar begreppet ”storbarnkammare”.
1938 Befolkningskommisionen. Daghem och lekskola.
1945 Socialstyrelsen blir ansvarig för barnomsorgen.
1955 Yrkestiteln förskollärare.
1972Från Daghem till förskola.
1975 Kommuner ska erbjuda avgiftsfri förskola för sexåringar.
1991 Riksdagsbeslut om rätt till förskola.
2019 Ny läroplan för förskolan förväntas komma.
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Förskolans uppdrag. Pedagogiska inriktningar.
I läroplanen för förskolan (Lpfö18) beskrivs bland annat förskolans uppdrag:
”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara
rolig, trygg och lärorik för alla barn.”
”I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana
barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och
lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår
spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. Förskolläraren ska ansvara för
det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns
utveckling och lärande.
”Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar
barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och
en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och
vistelsetid. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att
utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation.”
”Miljön i förskolan ska erbjuda alla barn varierade aktiviteter i olika sammanhang.
Förskolans miljö ska inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen utan
att begränsas av könsstereotypa uppfattningar.”
”Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning
och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad
så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd
och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar.”
”Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. ”Utbildningen ska
stimulera barnen till att ta initiativ och ansvar samt ge dem möjlighet att arbeta både
självständigt och tillsammans med andra.”
”Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både utomhus och inomhus och
i varierande miljöer.”
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Vad är det som gör en förskola bra? Framtida behov och
utmaningar.
Framtida behov och utmaningar:
Kompetent och engagerad personal
Den absolut viktigaste förutsättningen för att få en verksamhet med hög kvalitet är att
personalen är kompetent och engagerad.
Insatser och förutsättningar som behövs, för att behålla personal i förskolan
Under senare år har konkurrensen om behörig personal ökat. Arbetsvillkor som löner,
personaltäthet och hög andel högskoleutbildad personal är faktorer som påverkar möjligheten
att både behålla och rekrytera personal. Arbetsglädje, utveckling och möjligheter att påverka sin
arbetssituation har också stor betydelse. Det är önskvärt om fler karriärvägar kan utvecklas
inom förskolans verksamheter.
Insatser, som behövs, för att nyrekrytera
Förutom arbetsvillkor är arbetsmiljön, utveckling, hög kvalitet och blivande kollegor viktigt vid
rekrytering. Ett aktivt arbete med marknadsföring och kontakt med utbildningsanordnare
behövs.
En väl fungerande verksamhet är den absolut bästa reklamen för att kunna rekrytera personal
och täcka framtida kompetensbehov.
Barngruppernas storlek i förskolan
Under senare år har det varit en nationell diskussion om barngruppernas storlek i förskolan. Det
finns inte någon styrande reglering i skollag eller förordning om antalet barn när det gäller
barngruppernas storlek i förskolan. Skolverket har i ett kommentarmaterial till allmänna råd
”Måluppfyllelse i förskolan” gett rekommendationer som beskrivs nedan.
I skolverkets rapport ”Barngruppers storlek i förskolan” finns nedanstående text:
En ideal gruppstorlek
Storleken på gruppen behöver alltid sättas i relation till hela verksamheten. Det finns stora
barngrupper som fungerar mycket bra och där barn, personal och föräldrar är nöjda och
verksamheten utgår från läroplanens mål och intentioner. Förskolans uppdrag utgår från att
barnen ska få utvecklas tillsammans i grupp och då måste grupperna fungera. Antalet barn är
en nog så viktig del, men vad som är en lagom stor grupp kan variera mellan olika avdelningar
på samma förskola beroende på olika faktorer. Jonsdottir97 lyfter vikten av gruppens betydelse
i sin studie om kamratrelationer i förskolan. Barngruppen bidrar till barns kognitiva, sociala
och emotionella utveckling. Hon framhåller att det är viktigt att ta tillvara förskolans sociala
miljö där barn möter andra barn och vuxna som bidrar till barnets utveckling av identitet i
samspel med andra. I sin studie Hur många vuxna behövs på dagis?98 undersökte Palmérus
och Hägglund hur barngruppens storlek påverkade innehållet och kvaliteten i verksamheten.
Resultaten visade att verksamheter med barngrupper på upp till 18 barn inte automatiskt hade
lägre kvalitet. Snarare var det så att en barngrupp med färre barn och med samma antal vuxna
i arbetslaget istället kunde ha sämre villkor för trygghet och stimulans. Större betydelse än
barngruppens storlek hade arbetslagets arbetssätt och graden av enighet kring hur
verksamheten skulle bedrivas.
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Utdrag ur Skolverkets allmänna råd ”Måluppfyllelse i förskolan”:
För att en barngrupp ska kunna anses ha en lämplig storlek behöver personalen ha adekvat
utbildning och kompetens. För att en barngrupp ska kunna anses ha en lämplig storlek behöver
det dessutom vara en god personaltäthet relaterat till antal barn. Om personaltätheten är låg
under hela eller delar av dagen behöver det vara färre barn i barngruppen. Ytterligare en
faktor som påverkar när en barngrupp kan anses ha en lämplig storlek är barngruppens
sammansättning. Med barngruppens sammansättning menas till exempel barnens åldrar,
andelen barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling, andelen barn med annat modersmål än
svenska och barnens närvarotider. Dessutom är den fysiska miljön en faktor som påverkar när
en barngrupp kan anses ha en lämplig storlek. Om den fysiska miljön begränsar möjligheterna
att bedriva en utbildning utifrån läroplanens mål behöver det ara färre barn i barngruppen.
Som riktmärke för antal barn i en barngrupp rekommenderar Skolverket 6–12 för barn i åldern
1–3 år respektive 9–15 för barn i åldern 4–5 år. Riktmärket ska tolkas som något att förhålla
sig till och inte något statiskt. Det kan alltså vara både färre eller fler barn i en barngrupp än
vad riktmärket anger, beroende på hur väl de tidigare nämnda faktorerna fungerar
tillsammans.

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
nummer
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org.
212000-2056

Sida 7 (15)
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

Lokaler och miljö
Välfungerande lokaler och miljöer både inne och ute som kan skapa möjligheter för en kreativ
och utvecklande verksamhet har stor betydelse för att ge personalen förutsättningar att kunna
leva upp till läroplanens mål. Lokalerna ska vara utformade så att det går att anpassa
verksamheten efter de behov som finns. Det ska till exempel vara möjligt att inom en avdelning
både kunna skapa mindre barngrupper och att ha aktiviteter där flera kan delta.
Barns motoriska träning behöver ske såväl inomhus som utomhus där möjligheter
för rörelseutrymme behöver finnas. Aktiviteterna utomhus underlättas om miljön
planeras så att det finns naturliga variationer höjd- och rumsfördelning.
Lokalerna behöver utformas så att det underlättar samarbete mellan olika förskoleavdelningar
samtidigt som de inte får ”störa varandra”. Det ska både vara lätt att få kontakt och att kunna ha
en lugn verksamhet utan att barnen får för många intryck. Till exempel på det sätt som
Kinnekulle förskola ursprungligen är utformad.
Handläggare vid Västra Mälardalens Myndighetsförbund rekommenderade information från
Boverket och samt information från Malmö stad när det gäller utformning av inom- och
utomhusmiljöer för förskolor.
Del av text från folder som är utgiven av Boverket:
Hur stor friyta behövs?
Bedömningen av tillräckligt stor friyta bör ta hänsyn till både friytan per barn och till den
totala storleken på friytan. Ett rimligt mått utifrån antalet barn kan vara 40 m² friyta per barn i
förskolan…
Forskning visar att den totala storleken på friytan helst bör överstiga 3 000 m². På en gård som
är mindre, oavsett antal barn, kan en barngrupp få svårt att utveckla lek och socialt samspel på
ett sätt som tillgodoser deras behov (Mårtensson et al 2009).
Del av informationsskrift från Malmö stad:
Lokalens storlek och utformning ska underlätta för förskolan att erbjuda omsorg och lärande.
Barn har behov av utrymme för att kunna röra sig fritt och utveckla motoriken. Ytorna ska vara
tillräckligt stora. I förskolan rekommenderas minst 7,5 kvadratmeter vistelseyta per barn. Detta
är viktigt för att hålla en låg stress- och ljudnivå bland barnen, men även med hänsyn till
smittskydd och luftkvalité.
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Nuläget, nuvarande verksamhet. Organisation och resultat.
I Kungsör finns det 10st förskolor samt en i Valskog.
• Björkliden
3 avdelningar
• Solbacken
1 avdelning
• Frida
4 avdelningar
• Kinnekulle
5 avdelningar varav två moduler
• Kungsladugården
2 avdelningar
• Malmberga
4 avdelningar varav två moduler
• Täcklunda
3 avdelningar
• Västergårdarna
4 avdelningar
• Smultrongården
1 avdelning (just nu vilande)
• Skogsudden
2 avdelningar
Kapaciteten inom förskolan när det gäller att ta emot barn, både till antal barn och till barnens
vistelsetid på förskolorna, går inte att beskriva med ett enkelt statiskt mått. Det framgår tydligt i
de skrifter som skolverket gett ut för att beskriva rekommendationerna för barngruppernas
storlek i förskolorna. Det behöver alltid göras en analys och bedömning av förutsättningarna. I
skolverkets rapport ”Barngruppers storlek i förskolan” nämns bland annat faktorerna:
• förskolans socioekonomiska upptagningsområde
• förskolans lokaler
• antal barn i gruppen
• personaltäthet
• barngruppens sammansättning av åldrar, kön, social och etnisk tillhörighet
• barn med annat modersmål än svenska
• barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling
• arbetslagets utbildning och kompetens
• innehåll och aktiviteter
Ett ungefärligt maximalt mått på antal barn och vistelsetid för förskolorna i Kungsör är för
närvarande 507 barn och 15 500 timmar per vecka. När några av faktorerna ovan ingår i
bedömning blir det naturligtvis en lägre siffra för den maximala kapaciteten.
Det är önskvärt skapa andra lokaler för Västergårdarna, Kungsladugården och Smultrongården.
Västergårdarnas förskola bedrivs i lokaler på olika plan som från början är avsedda för
bostäder. De lokalerna skulle kunna återställas till bostäder.
Kungsladugården, Smultrongården och Solbacken är för små för att ge bra förutsättningar för
verksamheten.
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Kungsörs förskolor har under flera år fått mycket bra resultat när barnens föräldrar svarat på
utvärderingarna. Trots att det har öppnats en ny avdelning per år har verksamheten lyckats
behålla en hög kvalitativ nivå.
Resultat från förskolornas föräldraenkät,
2016-2019. ”Jag upplever ett gott bemötande från förskolans personal”.
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2016-2019. ”Jag känner mig trygg att lämna mitt barn på förskolan”.
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Jag känner mig trygg att lämna mitt barn på förskolan.
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Kostnader
Den totala kostnaden per barn i förskolan är lägre i Kungsör jämfört med både genomsnittet i
Västmanslands län och pendlingskommuner som är jämförbara med Kungsör. Trots det har
Kungsör högst kostnad för personal. Orsaken är att Kungsörs kommun har låga overhead och
kringkostnader.
Jämförelse av kostnaden per elev i förskolan mellan Kungsör, genomsnittet i Västmanlands län och jämförbara
pendlingskommuner under 2018.

Kostnader
per elev/kr

Lokaler och
inventarier

Personal

Kungsör

150 100

18 700

115 900

Västmanlands län

151 300

20 900

111 200

Pendlingskommuner

150 800

18 800

111 600

Källa: Skolverkets databas Siris.
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Antal barn i Kungsörs förskolor. 2018-2020.
Tabellen nedan visar antal inskrivna barn i Kungsörs förskolor varje månad från 2018 till och
med maj 2020. Juni 2020 är enligt prognos.
500
450
400
350
300

2018

250

2019

200

2020

150
100
50
0

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Den generella utvecklingen som upprepas varje år är att antalet barn som är inskrivna i
förskolan ökar efter sommaren från augusti till juni nästkommande år. Under senare delen av
juli och i augusti är det många föräldrar som skriver ut sina 6 åringar ur förskolan inför att
barnen ska börja i förskoleklassen.
Skollagen 8 kapitlet:
När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig
huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader.
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i
sin utveckling i form av förskola ska skyndsamt erbjudas förskola.
Ett barn ska erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem
som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål.
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Befolkningsprognoser. Hög och låg.
Under de senaste nio åren har antalet barn i kommunal förskola ökat i Kungsörs kommun. Det
beror både på att befolkningen i Kungsör har ökat under den tidsperioden och på att fler
föräldrar har valt att ha sina barn i Kungsörs kommunala förskola istället för att välja andra
förskolor.
Enligt de prognoser som finns kommer antalet barn att öka ytterligare under de kommande
åren.

Befolkningsutveckling 1-5 år, 1990-2017
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Enligt befolkningsprognoserna för Kungsörs kommun kommer antalet invånare att fortsätta att
öka. De två olika prognoserna utgår från två olika scenarier. Prognos låg baseras på att det
byggs ca 200 bostäder under prognostiden och prognos hög baseras på ca 440 bostäder, d.v.s.
bägge prognoserna har byggandet som ingångsvärde förutom det vanliga med födelse- och
dödstal mm. I bägge fallen förväntas invånarantalet öka.

Invånare

Befolkningsprognos, hög och låg
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Som en konsekvens av de två olika scenarierna förväntas ökningen antalet barn i förskoleålder
att antingen att plana ut efter 2018 eller fortsätta att öka, beroende på vilken prognos som
används.
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Det är något vanligare att kvinnor i Kungsör väljer att föda barn tidigare än genomsnittet för
hela riket.
Benägenhet att föda barn, 2015-2017

Behov av lokaler på kort och lång sikt.
Det är mycket sannolikt att befolkningsökningen blir högre än det lägre alternativet i de
prognoser som finns. En stor del av de nya tomterna som ingår i nyetableringen både vid
Runnabäcken och Skillingeområdet är sålda och produktionen av nya bostäder pågår.
Det förslag till lokalförsörjning som här presenteras täcker precis det behovet som uppstår om
utvecklingen följer det högre alternativet för prognosen. En beredskap behöver finnas om
befolkningsutvecklingen blir högre än vad den aktuella prognosen visar.
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Förslag till lokalförsörjning
•
•
•
•

Hösten 2021 Västergårdarna och Kungsladugården ersätts av en förskola med 6
avdelningar vid Södergården.
Malmberga förskola utökas med 2 nya avdelningar.
Ha beredskap för att bygga ny förskola på östra sidan i Kungsör.
För att kunna ha beredskap på längre sikt behöver detaljplanerna för Kungsör vara
uppdaterade och möjliga platser för eventuella förskolor finnas med.

B En förskola med 6 avdelningar på ängen intill Södergården.
C Utöka Malmberga med ytterligare 2 avdelningar så att det blir 6st där. Bör helst byggas
så att förskolan inryms i ett sammanhängande hus.
D Säkerställ att det finns platser för ytterligare förskolor i Kungsörs detaljplaner.
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-06-17

§
Budgetuppföljning per den 31 maj 2020
(BUN 2020/64)
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat en ekonomisk
uppföljning för perioden januari till maj samt årsprognos för 2020.
Det förväntade ekonomiska resultatet för barn- och
utbildningsnämnden på årsbasis är ett nollresultat bortsett från de
delvis ofinansierade verksamheterna Integration och SFI.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Ekonomisk uppföljning för barn- och utbildningsförvaltningen,
januari-maj 2020.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom
budgetuppföljning per den 31 maj 2020 och lägger den till
handlingarna.
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Ekonomisk uppföljning för barn- och
utbildningsförvaltningen. Januari till maj 2020.
Ekonomisk uppföljning för barn- och utbildningsnämnden januari till maj 2020
samt årprognos för 2020.
Det förväntade ekonomiska resultatet för barn- och utbildningsnämnden 2020 är
±0 kr bortsett från den delvis ofinansierade Integration och SFI.
Underskottet inom integration och SFI beräknas bli – 3Mkr. Enligt tidigare
besked kommer den posten att justeras i samband med årsbokslutet.
Ekonomiskt resultat exkl semesterlöneskuld och fullständiga periodiseringar
Verksamhet (BUN´s definitioner)

Utfall

Budget

Årsprognos

18 450

243 242

-3 000

222

308

87

740

100
0

330 Musikskola
407 Förskola

Årsbgt

101 351

100 Nämnd- och styrelsev
350 Fritidsgårdar

Avvikelse

82 901

Kommentar
1

345

387

42

929

1 012

1 022

10

2 452

0

22 268

23 601

1 333

56 642

-550

2

412 Pedagogisk omsorg

411

392

-20

940

440 Grundskola

41 343

44 533

3 189

106 878

-750

3

450 Gymnasieskola

16 229

18 256

2 028

43 815

900

4

453 Särskola
470 Vuxenutbildning
510 Äldreomsorg
600 Flyktingmottagande
920 Gemensamma verksamheter

855

6 257

5 402

15 017

0

-2 715

1 484

4 199

3 562

0

1 290

1 322

32

3 173

0

-1 325

518

1 843

1 244

-3 000

5

2 964

3 271

306

7 850

300

6

Kommentarer
1. Färre nämndsmöten än budgeterat
2. Större stödbehov än budgeterat
3. Större stödbehov än budgeterat
4. Lägre kostnader än prognostiserat
5. Underskottet inom integration och SFI beräknas bli – 3Mkr. Enligt tidigare
besked kommer den posten att justeras i samband med årsbokslutet.
6. Ej inköpta konsulttjänster för juridiskt stöd, ej genomförd fortbildning

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-06-17

§
Återrapport uppdrag - Basketkorgar till
Västerskolans skolgård (BUN 2018/170)
Ett medborgarförslag om att kommunen ska sätta upp basketkorgar
på Västerskolans skolgård ställdes på kommunfullmäktige den 17
september 2018.
Som ett led i beredningen har barn- och utbildningsnämnden
lämnat yttrande på remissen.
Kommunfullmäktige beslutade den 8 april 2019 att uppdra barnoch utbildningsförvaltningen att sätta upp basketkorgar på
Västerskolans skolgård inom egen befintlig ram.
Västerskolans rektor tillsammans med elevrådet på
skolan har inventerat behov, intressen och förslag till
rastaktiviteter och beslutat att införskaffa basketkorg
till skolgården.
Idag finns en portabel basketkorg på Västerskolans
skolgård och med detta förklaras uppdraget utfört.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag om basketkorgar till Västerskolans
skolgård, 2018-09-17
• Remiss av medborgarförslag – Basketkorgar till
Västerskolans skolgård, 2018-11-19
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-1212
• Protokollsutdrag KF 2019-04-08, § 41

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden meddelar att uppdraget
är verkställt och finansierat inom egen befintlig ram.
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Barn- och utbildningsnämnden

2020-06-17

§
Meddelanden (BUN 2020/12)
Informationen lämnas muntligt vid sammanträdet.
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