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§ 50 Tillägg till dagordningen 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner tillägg i dagordningen. 

Sammanfattning 
Till dagens sammanträde tillkommer ett ärende: 
- Tillfällig ändring i delegationsordningen gällande skolskjutsar av särskilda 
skäl 
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§ 51 Information från förvaltningen 
Diarienummer BUN 2022/3 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Följande informationer lämnades: 
Några ögonblicksbilder från läsårets sista vecka presenterades. 
Västerskolan 
- Ny hinderbana färdig att använda 
- Öppet Hus på skolan 
- Friidrottsdag för elever i åk 3 
 
Kung Karls skola 
- Lärarmiddag för eleverna i åk 9 
- Skolavslutning i kyrkan med utdelning av Lions stipendium "Bästa 
kamrat" för elev i åk 9 
Hagaskolan 
- Samarbetsdag med olika uppdrag som eleverna skulle lösa  
Förutsättningar för utbildning och lärande 
Med stöd av en bild visas ett antal faktorer som har stor betydelse för 
skolframgången och därmed de framtida livschanserna.  
Screening (genomgång) 
Screening av elevens kunskaper i svenska, matematik och engelska görs vid 
olika tillfällen under läsåret i de olika årskurserna. Syftet är att se hur långt 
eleven kommit i resp. ämne för att kunna sätta in rätt insats och rätt resurs 
för eleven. Ett utökat systematiskt arbete är påbörjat tillsammans med 
kommunens speciallärare. 

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2022-06-08  
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§ 52 Redovisning av Incidentrapporter  
Diarienummer BUN 2021/77 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för redovisningen. 

Sammanfattning 
Inträffade incidenter under vårterminen 2022 redovisas.  
I rapporten redovisas bland annat: Antal incidenter per månad, typ av 
incident, veckodag och var incidenten sker. Att jobba främjande, 
förebyggande och åtgärdande för att motverka incidenter inom 
förvaltningens verksamheter är ett ständigt pågående arbete.  

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2022-06-08 Redovisning – Incidentrapporter vt 2022. 
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§ 53 Vägar framåt, delrapport 
Diarienummer BUN 2020/108 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för redovisningen. 

Sammanfattning 
Utbildningsledare Ulrika Lindgren deltar i projektet "Vägar framåt". 
Projektet är ett samverkansprojekt mellan Region Västmanland och 
kommunerna Arboga, Hallstahammar, Sala och Kungsör. Projektet 
finansieras av Europeiska socialfonden. Målgruppen för projektet är unga i 
åldern 15-29 år som har upplevd nedsatt hälsa, låga meritvärden, låg 
studieförmåga och eller låg studiemotivation. 
Joakim Tranqusit lämnar en sammanfattning av den rapport som han tagit 
fram i sitt uppdrag att granska och utvärdera projektet. Syftet med rapporten 
är att bidra till kunskap om hälsofrämjande skolutveckling som kan minska 
graden av skolmisslyckande hos unga i Region Västmanland. Ambitionen är 
att utredningen ska kunna användas för kommande utformning av längre, 
sammanhållna stödinsatser för unga som ges i samverkan mellan olika 
ansvariga verksamheter". 
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§ 54 Ekonomiska rapport, handlingar i ärendet 
skickas separat 
Diarienummer BUN 2022/8 

Beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 

Sammanfattning 
Den enskilt största orsaken till att den ekonomiska prognosen för 2022 nu 
visar på ett underskott beror på en ökad kostnad för särskolans 
interkommunala ersättningar och transporter. Det underskottet förväntas bli 
5,7 Mkr, vilket är en ökning av prognosen med 600 kkr sedan förra 
månaden. 
  
De övriga budgetavvikelserna är förknippade med: 
• Hög sjukfrånvaro inom förskolans verksamhetsområde utan att kunna 

hitta vikarier i kombination med stor återhållsamhet: 
   
400 kkr 

• Fler barn i annan pedagogisk verksamhet: 
-200 kkr 
 
 

• Grundskolan, interkommunala ersättningar för enskilda elever: 
- 1 Mkr 

• Tillfälligt färre elever inom gymnasieskolan:  
500 kkr 
 

• Vuxenutbildningen. Minskad organisation och tillfälliga statliga bidrag: 
1,2 Mkr 

• Gemensamma verksamheter, vakanta tjänster:  
500 kkr 

Den totala årsprognosen förväntas för 2022 bli -4,3 Mkr. 
Det kommer inom kort ett beslut från kommunstyrelsen angående barn- och 
utbildningsnämndens äskande om ekonomisk ramökning för att klara 
särskolans ökade interkommunala kostnader. 
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Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2022-06-09 Ekonomisk rapport för 2022 lämnad på 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
KS 2022-03-28 § 50 Ekonomisk uppföljning 2022 
BUF tjänsteskrivelse 2022-04-07 Ekonomisk rapport för 2022 lämnad på 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
BUN 2022-04-27 § 29 Ekonomisk rapport inkl 
BUF tjänsteskrivelse 2022-05-16 Ekonomisk rapport för 2022 lämnad på 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
Barn- och utbildningsnämnd 2022-05-23 (2022-05-23 BUN §41) 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 55 SKR - skolanalys 
Diarienummer BUN 2022/15 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har inlett ett samarbete med SKR, 
Sveriges kommuner och regioner. Arbetet med SKR:s satsning Skolanalys 
syftar till ett effektivt utvecklingsarbete med målet att skapa förutsättningar 
för förbättrade skolresultat. 
Processen beräknas pågå under cirka ett års tid. 
Intervjuer kommer att ske under slutet av augusti och början av september. 

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2022-06-06 SKR - Skolanalys 
Information om Skolanalys SKR 
SKR skolanalys tjänsteskrivelse 2022-01-27 
BUN 2022-01-26 § 2 SKR - Skolanalys 
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§ 56 Interkommunal ersättning för förskola, 
fritidshem, förskoleklass, grundskola, 
gymnasium 
Diarienummer BUN 2022/63 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa nivån för de 
interkommunala ersättningarna för förskola, fritidshem, förskoleklass, 
grundskola och gymnasium, för 2022, enligt förslaget.  

Sammanfattning 
Ersättningen till fristående skolor och till vissa andra kommunala skolor 
utgår från de kostnader som den egna kommunens skolor har. I det bifogade 
dokumentet är kostnaderna för förskola, fritidshem, förskoleklass, 
grundskola och gymnasium redovisade. 
Förslag interkommunala ersättningarna för 2022.  
Grundskola 
Skolår 1-3  
Friskola: 88 200 kr per år 
Kommunal verksamhet: 83 200 kr per år 
Skolår 4-6 
Friskola: 82 100 kr per år 
Kommunal verksamhet: 77 500 kr per år 
Skolår 7-9 
Friskola: 88 500 kr per år 
Kommunal verksamhet: 83 500 kr per år 
Förskoleklass 
Exklusive ersättning för eventuellt tillkommande skolbarnsomsorg 
Friskola: 49 700 kr per år 
Kommunal verksamhet: 46 900 kr per år 
Skolbarnsomsorg (fritidshem) 
Respektive huvudman förväntas fakturera vårdnadshavaren till de barn som 
har plats inom skolbarnomsorgen. Om mottagande kommun tar ut 
föräldraavgiften görs avräkning från ersättning nedanstående ersättning.  
Enskild huvudman: 27 800 kr per år 
Kommunal verksamhet: 26 200 kr per år 
Förskola (barnomsorgspeng) 
Ersättning beräknad utifrån att Kungsörs kommun tar ut föräldraavgiften. 
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Om mottagande kommun tar ut föräldraavgiften görs avräkning från 
ersättning nedanstående ersättning. 
Enskild huvudman: 126 800 kr per år 
Kommunal verksamhet: 119 600 kr per år 
Övrig pedagogisk verksamhet (dagbarnvårdare) 
Ersättning beräknad utifrån att Kungsörs kommun tar ut föräldraavgiften. 
Enskild huvudman: 100 900 kr per år 
Kommunal verksamhet: 95 200 kr per år 
Gymnasium 
Introduktionsprogrammet 117 200 kr per år 

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2022-06-06 Interkommunala ersättningar 2022 - 
Förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola. 
Interkommunala ersättningar 2022 - Förskola, fritidshem, förskoleklass, 
grundskola 

Skickas till 
Ekonom för barn- och utbildning 
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§ 57 Fritidsgårdens öppethållande under 
sommaren 
Diarienummer BUN 2022/65 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om öppettider för fritidsgården 
under sommaren 2022. 
• Tisdagar 17.00-21.00 
• Fredagar 19.00-23.30 
• Lördagar 19.00-23.30 

Sammanfattning 
Inför budgetåret 2021 hade barn- och utbildningsförvaltningen sparkrav på 
ca 16 Mkr. Flera olika åtgärder genomfördes för att minska kostnaderna. En 
av åtgärderna var att minska öppettiderna på kommunens fritidsgårdar. 
Vid möte med BRÅ, brottsförebyggande rådet, har det framförts önskemål 
från flera av representanterna om att fritidsgården i Kungsör ska ha samma 
öppethållande under sommaren som innan sparåtgärderna genomfördes.  
Öppethållandet på kvällstid under sommaren kommer i så fall att vara: 
• Tisdagar 17.00-21.00 
• Fredagar 19.00-23.30 
• Lördagar 19.00-23.30 
Det skulle i så fall innebära en kostnad av ca 100 000kr. 
Det finns eventuellt en möjlighet att Sparbanken Västra Mälardalen skulle 
kunna sponsra Kungsörs kommuns sommarlovsaktiviteter under 2022. Det 
är för närvarande inte något beslut fattat. Det är heller inte klart vilket 
beloppet skulle kunna bli. 
Kostnaden för Kungsörs kommun kommer sannolikt att bli mellan 50 och 
100 kkr om fritidsgårdarna ska ha samma öppettider som under 2020. 
Den utökade kostnaden för fritidsgårdens öppethållande under sommaren 
2022 kan gå att hantera inom befintlig ekonomisk ram om man bortser från 
att kostnaderna för särskolans interkommunala ersättningar har ökat 
avsevärt. Barn- och utbildningsnämndens har hos kommunstyrelsen äskat 
om en ramökning för att kunna klara de ökade kostnaderna för särskolan. 
Om det äskandet beviljas kommer kostnaden för den utökade öppettiden för 
fritidsgården att rymmas inom nämndens ekonomiska ram, i annat fall 
kommer det att innebära att det totala ekonomiska resultatet försämras med 
50 till 100 tkr. 
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Under ärendet meddelar barn- och utbildningschefen att Sparbanken Västra 
Mälardalen har beslutat att stötta Fritidsgården i Kungsör med 50 tkr så att 
verksamheten kan hålla öppet och även ordna aktiviteter under sommaren 
2022. 

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2022-06-06 Fritidsgårdens öppethållande under 
sommaren 2022 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Samordnare för Fritidsgården  
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§ 58 Tillfällig ändring i delegationsordningen  
Diarienummer BUN 2022/66 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar förordna skolskjutssamordnare Mia 
Nilsson att fatta beslut om skolskjutsar av särskilda skäl för perioden 2022-
08-08—2022-12-21, enligt förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
Enligt barn- och utbildningsnämndens delegationsordning, B 3.8 och B 5.8, 
är det biträdande skolchef Lars-Erik Lindvall med skolchef Fredrik Bergh 
som ersättare som fattar beslut utifrån Skollagens kap. 9, § 15b och § 21a 
samt kap. 10, § 32 ”Utreda och besluta om rätt till skolskjuts”. Då Lars-Erik 
Lindvall avslutar sin tjänst inom barn- och utbildningsförvaltningen föreslås 
att uppgiften delegeras till skolskjutssamordnare för Arboga och Köpings 
kommun, Mia Nilsson. Delegeringen gäller från och med den 8 augusti 
2022 till och med den 21 december 2022. 

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2022-06-15 Tillfällig delegation - Skolskjutsar 
Kungsörs kommun. 

Skickas till 
Delegaten 
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§ 59 Delegationsbeslut 
Diarienummer BUN 2022/4 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Inga delegerade beslut har inkommit under juni månad. 
  



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 16 (18) 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-06-15 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 60 Meddelanden och rapporter 
Diarienummer BUN 2022/5 

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

Sammanfattning 
  

Dnr Handling 

BUN 2022/64 Inspektionsrapport för hälsoskyddstillsyn enligt 
miljöbalken – Fritidsgården i Kungsör (MI 2022-547). 

BUN 2022/41 

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens budget- och 
bokslutsberedning - § 6 Budget 2023 med plan 2024 - 
2025 för Kungsörs kommun och kommunfullmäktiges 
mål 2023Skattesats 2023. 

  
 
 

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2022-06-08 Meddelanden och rapporter lämnade på 
barn- och utbildningsnämndens sammanträden i juni 2022 
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§ 61 Övriga frågor 
Diarienummer BUN 2022/6 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Inga övriga frågor anmäldes. 
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§ 62 Hälsningsord 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Angelica Stigenberg tackar 
ledamöter, ersättare och tjänstemän för vårens arbete och önskar samtliga en 
lång skön ledighet. 
Barn- och utbildningsnämndens ledamöter och tjänstemän önskar 
ordförande detsamma. 
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