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§ 67 Studiebesök på bygget av nya förskolan 
Paletten 
Diarienummer BUN 2020/99 

Sammanfattning 

Nämnden besöker bygget av den nya förskolan Paletten. Ronnie Björkroth 

och Rune Larsen från Kungsörs KommunTeknik AB visar runt. Bygget går 

enligt plan, håller budget och beräknas vara klart till augusti 2022.   
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§ 68 Information från förvaltningen 
Diarienummer BUN 2021/8 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tacka för informationen  

Sammanfattning 

Förvaltningschefen lämnar en kort information inför terminsstarten. 

• Medarbetarenkäten som genomfördes våren 2021 - bra betyg från 

barn- och utbildningsförvaltningen 

• Sommarförskola på Malmberga förskola 

• Föreläsning för kommunens skolpersonal om arbetsglädje 

• Första skoldagen på Hagaskolan med nya maskoten Pandan Modig 

som ska sprida hur man ska vara en bra kompis 

• Aktuellt Covid-19-läge i Västmanland - smittan på väg upp i länet. 

Inte hög i Kungsör. Ny smittspridningsrutin 

• Region Västmanland ordnar digital föreläsning Vägar framåt - goda 

exempel från Kungsörs kommun kring arbetet med att förbättra 

hälsan och utbildningsresultaten 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-18 
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§ 69 Ekonomisk uppföljning 2021 
Diarienummer BUN 2021/40 

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 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen (inkl tjänsteskrivelse)  
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§ 70 Svar på återremiss från kommunstyrelsen 
gällande ekonomiskt läge 
Diarienummer BUN 2021/40 

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 den 16 juni 2021-06-16 

redovisades det aktuella ekonomiska läget för barn- och 

utbildningsnämndens verksamhet samt en årsprognos för 2021. Rapporten 

överlämnades till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen beslutade den 21 juni 2021 att återremittera ärendet till 

barn- och utbildningsnämnden för att nämnden ska se över alla sina 

verksamheters ekonomi för att hitta alternativa förslag till åtgärder som 

sänker kostnaderna.  

Enligt önskemål från barn- och utbildningsnämndens presidium diskuteras 

frågan vid nämndens sammanträde i augusti. Ett skriftligt underlag som 

belyser bakgrund, förutsättningar och möjliga åtgärder redovisas vid 

nämndens sammanträde i september då även beslut om fortsatt hantering 

kommer att tas.  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 71 Kompletterande information om 
kunskapsresultat vt 2021 
Diarienummer BUN 2021/8 

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 behöriga till yrkesprogram från 77 % till 80 %. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-18 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 72 Tillsyn vid privat pedagogisk omsorg 
Diarienummer BUN 2021/94 

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 
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§ 73 Meddelanden delegationsbeslut 
Diarienummer BUN 2021/10 

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  
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§ 74 Meddelanden augusti 2021 
Diarienummer BUN 2021/9 

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 

  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-18 

 


