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Kallelse till barn- och utbildningsnämnden 
Tid Onsdagen den 25 augusti 2021, klockan 16:00 
Plats Start vid bygget av nya förskolan Paletten enlig karta, 

sedan Hellqvistsalen för ordinarie ledamöter och 
sekretariat – teams-länk skickas till ersättare 

Förslag till justerare Susanne Söderström 
Förslag till ersättare för justerare Margareta Johansson 
Förslag till plats och tid för justering Beslutas på mötet 
Information OBS - Mötet inleds med studiebesök 

Föredragningslista 
Nr Ärende Diarienummer 
 Information  
1 Information från förvaltningen BUN 2021/8 
 Ärenden till nästa instans  
2 Svar på återremiss från kommunstyrelsen gällande ekonomiskt läge BUN 2021/40 
 Ärenden till egen instans  
3 Ekonomisk uppföljning 2021 BUN 2021/40 
4 Kompletterande information om kunskapsresultat vt 2021 BUN 2021/8 
5 Tillsyn vid privat pedagogisk omsorg BUN 2021/94 
 Anmälningsärenden  
6 Meddelanden delegationsbeslut BUN 2021/10 
7 Meddelanden augusti 2021 BUN 2021/9 

Angelica Stigenberg 
Ordförande

Dokumenttyp 
Kallelse 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Datum 
2021-08-18 
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Vår handläggare 
fredrik.bergh@kungsor.se 
Ledningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Informationer lämnade på barn- och 
utbildningsnämnden 2021 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tacka för informationen  

Sammanfattning 
Förvaltningschefen lämnar en kort information inför terminsstarten. 

 Medarbetarenkäten som genomfördes våren 2021 
 Sommarförskola på Malmberga förskola 
 Föreläsning för kommunens skolpersonal 
 Första skoldagen på Hagaskolan 
 Aktuellt Covid-19-läge i Västmanland 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-18 
 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

  
  

   

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-08-18 
Ert datum 
 

Diarienummer 
BUN 2021/8 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 02 22 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
BUN 2021/8 
Er beteckning 
 

 

Ärendebeskrivning 
Medarbetarenkäten genomfördes våren 2021. 

Medarbetarna inom barn- och utbildningsförvaltningen ger höga poäng till sin 
arbetsgivare Kungsörs kommun. 

Vartannat år gör Kungsörs kommun en medarbetarundersökning. 
Undersökningens syfte är att få en bild av hur medarbetarna uppfattar sin 
arbetssituation. Resultatet blir en kartläggning och ett underlag för bland annat 
förbättringsåtgärder i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

 

Resultatet 2021 visar att medarbetarna känner en allt större stolthet över sitt 
arbete, sin arbetsplats och sin kommun. Även frågan om medarbetaren skulle 
rekommendera Kungsörs kommun som arbetsplats för vänner och släktingar får 
ett högre resultat än tidigare. Medeltal för Kungsörs kommun som helhet på alla 
frågor som har svarsgrad 1-5 är 4,01. 
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Diarienummer 
BUN 2021/8 
Er beteckning 
 

Sommarförskola på Malmberga förskola 

Veckorna 27-31 samlades barn och personal från Kungsörs alla förskolor 
(exklusive Valskog) på Malmberga förskola för en gemensam sommarförskola. 

Oftast har sommarförskolan varit på Kinnekulle förskola som är den största men i 
år pga vattenläcka där, hölls sommarförskolan på Malmberga förskola. 

Specialpedagog Inge Carlsson berättar att för att sommarförskolan ska fungera 
planerar rektorerna upp verksamheten noga innan start, drar nytta av tidigare 
planeringar och erfarenheteter och lägger upp nya scheman för de personal som 
ska jobba. Det finns alltid en rektor närvarande under hela sommaren.  

Veckorna avslutades med en sommarfest. Musik, rörelse, fruktfat och tillverkning 
av ansiktsmasker. Med hjälp av maskerna valde barnen olika roller i leken, några 
var superhjältar, andra var djur. Några barn valde att ha masken på sig mer eller 
mindre hela dagen. 

Det var också en tur till skogen och kohagen, men inga kor fanns att se. I skogen 
däremot upptäckte barnen blåbär och testade att äta klöver. Blåbär var gott men 
klövern åkte ut snabbare än den kom in i munnen och med blåbär fick man en fin 
färg på tungan. 

 

Vi upplever att barnen var nöjda med dagen! 
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Diarienummer 
BUN 2021/8 
Er beteckning 
 

Föreläsning om arbetsglädje för skolans personal 

Delar av personalen från barn- och utbildningsförvaltningen samlades onsdagen 
den 11/8 på Runevallen för att lyssna till Christina Stielli som pratade om hur vi 
tillsammans kan skapa arbetsglädje. 

  
Skolchef Fredrik Bergh och föreläsaren Christina Stielli 

Föreläsningen var tänkt att hållas på Kungsudden men flyttades i sista stund då 
väderprognosen från början var lite osäker. 

Från fotbollsplanen på Runevallen och i gassande sol höll Christina Stielli en 
inspirerande och tänkvärd föreläsning för skolans lärare och övrig personal. En 
eftermiddag fylld av humor och värme på alla sätt och vis. 

Medarbetarna skapar arbetsmiljön 

Med arbetsglädje på jobbet tar vi ansvar för att vi är varandras arbetsmiljö. 
När vi trivs på jobbet kan vi ha roligt och då löser vi problem enklare och är mer 
kreativa menar Christina. Nu kickar vi igång höstterminen med energi och glädje 
och ser till att sprida det omkring oss. 
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Diarienummer 
BUN 2021/8 
Er beteckning 
 

Hagaskolan har fått en ny maskot 
Idag på första skoldagen fick alla elever träffa skolans nya kompis Pandan Modig. 
Detta är Hagaskolans maskot och han blev så fint bemött av eleverna. Många ville 
krama pandan och göra high five. Sedan blev det ju inte sämre av att rektor Linda 
hade fixat glass till alla barn för att fira första skoldagen och att läsåret är igång! 

 
 
 
 
 
Aktuellt Covid-19-läge i Västmanland 
Inför höstterminens start är den en viss uppgång av antalet konstaterat smittade i 
Västmanland 
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Diarienummer 
BUN 2021/8 
Er beteckning 
 

Ökningen finns främst i åldersgrupperna 0-50 år 

 
För att begränsa smittspridningen i förskolor och skolor har smittskyddsenheten i 
Västmanland tagit fram en ny smittspårningsrutin 
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Vår handläggare 
fredrik.bergh@kungsor.se 
Ledningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Svar på återremiss från kommunstyrelsen 
gällande ekonomiskt läge 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschefen att 
till nämndens sammanträde 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. 

Sammanfattning 
Vid barn och utbildningsnämndens sammanträde 2021-06-16 redovisades 
det aktuella ekonomiska läget för barn- och utbildningsnämndens 
verksamhet samt en årsprognos för 2021. 

§ 62 Ekonomisk uppföljning juni 2021 Diarienummer BUN 
2021/40  

Beslut  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna 
redovisningen och lämna den till kommunstyrelsen för kännedom. 

Rapporten överlämnades därefter till kommunstyrelsen som 2021-06-21 
beslutade att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden 

§ 143 Ekonomisk uppföljning 2021 Diarienummer KS 2020/468  

Beslut  

Kommunstyrelsen godkänner Socialchefens rapport.  

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till Barn- och 
utbildningsnämnden och beslutar att Barn- och 
utbildningsnämnden ska se över alla sina verksamheters ekonomi 
för att hitta alternativa förslag till åtgärder som sänker 
kostnaderna.  

  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-08-18 
Ert datum 
 

Diarienummer 
BUN 2021/40 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 02 22 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
BUN 2021/40 
Er beteckning 
 

Enligt önskemål från barn- och utbildningsnämndens presidium kommer 
frågan att diskuteras vid nämndens sammanträde i augusti. Ett skriftligt 
underlag som belyser bakgrund, förutsättningar och möjliga åtgärder ska 
redovisas vid nämndens sammanträde i september då även beslut om fortsatt 
hantering kommer att tas.  
 

Beslutsunderlag 
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 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

  
  

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
g 
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Vår handläggare 
fredrik.bergh@kungsor.se 
Ledningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ekonomisk uppföljning 2021 för barn- och 
utbildningsnämnden, januari till juni. 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och 
lämna den till kommunstyrelsen för kännedom. 

Sammanfattning 
Det budgetunderskott som nu, under 2021, prognosticeras beror främst på 
två orsaker: ingen kommunal finansiering av SFI samt ökade kostnader för 
särskola inför 2021. 
Barn- och utbildningsnämnden har inför budgetåret 2021 fattat beslut om 
sparåtgärder på drygt 7 Mkr. Samtliga beslutade åtgärder kommer att 
genomföras under 2021. Utöver detta har respektive verksamhetsområde 
haft stor ekonomisk återhållsamhet vilket har inneburit att förskola, 
grundskola och vuxenutbildning förväntas kunna minska sina kostnader 
ytterligare. Vid slutet att budgetåret 2021 kommer barn- och 
utbildningsförvaltningen att ha minskat sin organisation med ca 20 
heltidstjänster. 
Trots detta förväntas årets resultat innebära ett underskott på 9,95 Mkr.  
Orsaken till underskottet är dels den återstående delen av det totala 
sparkravet som fanns inför 2021, dels att särskolans kostnader har ökat med 
ytterligare ca 4,3 Mkr mer än vad som prognosticerades inför 2021. 
Den ökade kostnaden för särskolan kommer att reduceras med 750 kkr. tack 
vare att det inför höstterminen 2021 startats en integrerade särskolegrupp i 
Kungsör. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-16 
Barn- och utbildningsnämnd 2021-03-24 (2021-03-24 BUN §26) 
Ekonomisk redovisning januari till maj 2021, årsprognos samt ytterligare 
åtgärder 2021 06 11 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-11 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-08-17 
Ert datum 
 

Diarienummer 
BUN 2021/40 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 02 22 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
BUN 2021/40 
Er beteckning 
 

Barn- och utbildningsnämnd 2021-06-16 (2021-06-16 BUN §62) 
KS 2021-06-21 § 143 Ekonomisk uppföljning 2021 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

  
  

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Diarienummer 
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Er beteckning 
 

Ärendebeskrivning 
 

 

Verksamhet Utfall Budget Avvikelse Årsbgt Årsprognos Kommentar
115 982 111 200 -4 782 222 400 -9 950

100 Nämnd- och styrelsev 402 379 -24 757 0
330 Musikskola 475 497 22 994 0
350 Fritidsgårdar 1 087 1 204 116 2 407 100 1
407 Förskola 24 965 24 906 -59 49 813 250 2
412 Pedagogisk omsorg 478 465 -13 930 0
440 Grundskola 48 833 48 634 -199 97 267 1 150 3
450 Gymnasieskola 21 655 22 731 1 076 45 462 500 4
453 Särskola 10 068 8 734 -1 334 17 468 -3 750 5
470 Vuxenutbildning 4 911 4 377 -534 8 754 100 6
920 Gemensamma verksamheter 3 109 -726 -3 835 -1 452 -8 300 7

Verksamhet Utfall Budget Avvikelse Årsbgt Årsprognos Kommentar

122 240 111 200 -11 040 222 400 -9 950

100 Nämnd- och styrelsev 402 379 -24 757 0

330 Musikskola 516 497 -19 994 0

350 Fritidsgårdar 1 140 1 204 63 2 407 100 1

407 Förskola 27 034 24 906 -2 128 49 813 250 2
412 Pedagogisk omsorg 478 465 -13 930 0

440 Grundskola 52 214 48 634 -3 581 97 267 1 150 3
450 Gymnasieskola 21 790 22 731 941 45 462 500 4
453 Särskola 10 086 8 734 -1 352 17 468 -3 750 5
470 Vuxenutbildning 5 347 4 377 -970 8 754 100 6
920 Gemensamma verksamheter 3 234 -726 -3 960 -1 452 -8 300 7

Kommentar
1 Minskat öppethållande under pandemin
2

3 Effekt av insatta sparåtgärder.
4 Något färre elever än prognosicerat.
5 Fler elever än prognosticerat. Inflyttningar och nya inskrivna.
6 Effekt av insatta sparåtgärder.
7 Återstående del av det totala sparkravet.

Effekt av insatta sparåtgärder som har varit möjliga att genomföra på 
grund av minskat tryck i samband med pandemin.

Sida 12 (18)



Sida 
1 (2)

 

Vår handläggare 
fredrik.bergh@kungsor.se 
Ledningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Kompletterande information om 
kunskapsresultat vt 2021 
Förslag till beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tacka för redovisningen. 

Sammanfattning 
Vid barn- och utbildningsnämndens möte 2021-06-16 redovisades de 
aktuella kunskapsresultaten som uppnåtts vid vårterminens slut. Det är 
också dessa resultat som skickats till SCB och som ligger till grund för olika 
nationella jämförelser. Efter genomförd lovskola ökade andelen elever som 
blev behörigs till yrkesprogram från 77% till 80%. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-18 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-08-18 
Ert datum 

Diarienummer 
BUN 2021/8 
Er beteckning 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 02 22 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
BUN 2021/8 
Er beteckning 
 

Ärendebeskrivning 
 
Vid barn- och utbildningsnämndens möte 2021-06-16 redovisades de 
aktuella kunskapsresultaten som uppnåtts vid vårterminens slut. Det är 
också dessa resultat som skickats till SCB och som ligger till grund för olika 
nationella jämförelser.  
 
Meritvärden för åk 9 
läsår 19/20 177,65% 
läsår 20/21 190,20% 
 
Behörighet till yrkesprogram gymnasiet 
läsår 19/20 74,1% 
läsår 20/21 77,0% 
 
Godkända betyg per ämne, åk 9 
matematik ht 20 67% 
matematik vt 21 79% 
 
svenska vt 20 86% 
svenska vt 21 91% 
 
engelska vt 20 85 
engelska vt 21 91% 
 
svenska som andra språk vt 20 65% 
svenska som andra språk vt 21 81% 
 
De extra insatser som genomförts under vårterminen 2021, bl.a mattefronten 
har gett resultat, vilket gör att insatserna kommer att fortsätta även under 
nästa läsår. Insatserna har bidragit till ökade meritvärden och till att fler 
elever är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet än från föregående läsår.  
 
Lovskola 
Efter terminsavslutningen genomfördes lovskola på Kung Karls skola. 
Resultatet efter lovskolan var att andelen elever som blev behöriga till 
yrkesprogram höjdes från 77% till 80%. 
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Vår handläggare 
fredrik.bergh@kungsor.se 
Ledningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Tillsyn vid privat pedagogisk omsorg 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tacka för informationen 

Sammanfattning 
Gun Åslund, verksamhetschef för Kungsörs förskolor, ger en information 
om vilka regler som gäller för Pedagogisk omsorg och om kommunens 
tillsynsansvar. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-17 
Tillsyn vid privat pedagogisk omsorg 
Återkoppling efter tillsynen (2021-07-05) 
Kompletterande återkoppling från tillsynen 2021-07-05 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

  
  

 
  

Dokumenttyp 
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Datum 
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Diarienummer 
BUN 2021/94 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
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Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 02 22 

Organisationsnr 
212000-2056 
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BUN 2021/94 
Er beteckning 
 

Ärendebeskrivning 
 
Pedagogisk omsorg och tillsynsansvar. 
Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem. Det kan 
vara verksamhet där personal tar hand om barnen i sitt eget hem, alltså ett 
traditionellt familjedaghem. Det kan också vara olika flerfamiljslösningar. 
Pedagogisk omsorg kan också bedrivas i en särskild lokal. 
Pedagogisk omsorg vänder sig till barn i samma åldrar (1–12 år) som de 
barn och elever som går i förskola och på fritidshem. 
Hur och var verksamheten bedrivs ser olika ut. Både kommuner och 
fristående huvudmän kan bedriva pedagogisk omsorg. En fristående 
huvudman har under vissa förutsättningar rätt till bidrag från kommunen. 
Pedagogisk omsorg styrs av skollagen, främst kapitel 25. Även skollagens 
bestämmelser om åtgärder mot kränkande behandling gäller för pedagogisk 
omsorg. Förskolans läroplan är vägledande men inte bindande för 
pedagogisk omsorg. 
Kommunen ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten. 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Meddelande delegationsbeslut 2021 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna  

Sammanfattning 
Delegationsbeslut fattade under juli och augusti 2021 
 

 BUN 2021/92 Beslut om skolskjuts enligt Skollagen 10 kap. 32 § 
 BUN 2021/93 Beslut om skolskjuts enligt Skollagen 10 kap. 32 § 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-18 
 

Josephine Härdin 
Kanslichef 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Meddelanden lämnade på barn- och 
utbildningsnämndens sammanträden 2021 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna 

Sammanfattning 
Meddelanden juni och augusti 2021 

 BUN 2021/87 Avtal tecknat gällande Skolplattform samt 
elevadministrativt system 

 BUN 2021/90 Samverkansavtal tecknat för kulturskolan i Köpings 
kommun och musikskolan i Kungsörs kommun 

 BUN 2021/96 inkommen synpunkt gällande TimeCare pool för 
timvikarier 

 BUN 2021/98 Förvaltningschef Fredrik Bergh har tecknat 
Personuppgiftsbiträdesavtal för barn- och utbildningsförvaltningen 
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