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Plats och tid

  
Hellqvissalen, Kommunhuset, onsdagen den 26 augusti 2020, klockan 16.00-17.45 

 

Beslutande Angelica Stigenberg (S), Anna-Karin Tornemo (V), Gunilla Wolinder (L), Ewa Granudd 
(M), Yrjö Björkqvist (M), Margareta Barkselius (C), Sussanne Söderström (SD) och 
Margareta Johansson (S). 

Tjänstgörande  
ersättare Monica Lindgren (S) 
 

Ersättare  Barbro Olausson (C), Jenny Andersson (KS), Madelene Lund (M), Robert Redenkvist (SD) 
och Gunnar Uggelfors (SD). 

Övriga  
deltagande  Barn- och utbildningschefen Fredrik Bergh, bitr. barn- och utbildningschefen Lars-Erik 

Lindvall och nämndsekreteraren Ann-Katrin Öijwall.  
 
 

 

Utses att justera Ewa Granudd 
Ersättare för 
justerare Yrjö Björkqvist 
Justeringens  
plats och tid Kansliet för barn- och utbildning, fredagen den 28 augusti 2020, kl. 16.45 

Underskrifter 

 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer       47-55 
 Ann-Katrin Öijwall 

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Angelica Stigenberg 
 
Justerande  
 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 Ewa Granudd 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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§ 47 
Lägesrapport – Fördjupad samverkan  
(BUN 2020/6) 
Förvaltningschef Fredrik Bergh informerar om att skolorna i 
Köping, Arboga och Kungsör har beslutat om att samverka kring 
ett gemensamt elevadministrationssystem och en gemensam 
skolplattformslösning. Beslutet grundades i att kommunerna idag 
använder gamla system som inte uppfyller framtida 
digitaliseringskrav. 
Det nya kommungemensamma elevadministrationssystemet ska 
preliminärt vara klart och i drift hösten 2021. 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 
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§ 48 
Information från förvaltningen augusti 2020 
(BUN 2020/7) 
Information om händelser från enheterna inom förvaltningen under 
augusti 2020 har sammanställts. 
 
Det informeras bland annat om: 
 
- Nytt it-stöd i skolan 
- Genomfört startmöte i skolan 
- Sommarlovsaktiviteter på fritidsgårdar 
- Covid 19 
- Skolstarten 
- Från och med hösten 2020 erbjuds individuella alternativet 

(IMA) i Kungsör för elever folkbokförda i kommunen. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Förvaltningschef Fredrik Berghs skrivelse 2020-08-18 med 
bilagor från enheterna 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till 

handlingarna. 
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§ 49 
Meritvärden 2020 (BUN 2020/7) 
Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh informerar om vårens 
meritvärden och resultaten i grundskolan. 
 
Andelen elever behöriga till gymnasiet 
Läsåret 2017/2018 71,7 % 
Läsåret 2018/2019 74,3 % 
Läsåret 20192020 73,3 % 
Meritvärdet är summan av elevens 16 eller 17 bästa betyg. Det 
17:e betyget räknas med ifall eleven har läst moderna språk. 
Annars räknas meritvärdet ut på de 16 bästa betygen 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 
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§ 50 
Budget 2021 för barn- och 
utbildningsförvaltningen (BUN 2020/78) 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tidigare arbetat fram ett 
arbetsmaterial som underlag för de satsningar, behov och äskanden 
nämnden har inför fördelningen av ramarna i budget 2021. 
Processen går nu vidare och de senaste förutsättningarna från 
budgetberedningen i augusti gås igenom. 
 
Förvaltningschef Fredrik Bergh redovisar bl.a detta för nämnden: 
- omvärldsfaktorernas påverkan på förvaltningens verksamheter 
- demografins påverkan på behov av platser i förskola, 

grundskola och gymnasium 
- prioriteringar inför 2021 
- effektiviseringar/besparingar 
- ekonomi för integration och Komvux 
- konsekvenser av de preliminära ramarna 
 

 Dessutom redovisas förslag på åtgärder för att klara sparkrav.  
 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  
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§ 51 
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 barn- 
och utbildningsförvaltningen.  
 
Förvaltningschef Fredrik Bergh och verksamhetschef för förskolan 
Gun Åslund har utrett kommunens framtida behov av förskole-
platser 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. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade i juni 2020 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. Och att hos 
kommunstyrelsen begära ett investeringsutrymme av 41 550 000 
kr för uppförandet av en ny förskola. 
 
Aktuell status i ärendet presenteras  
  

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-11-26, § 194 
• Framtida behov för förskolan i Kungsörs kommun, 2020-06-

08 
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2020-06-17 § 

40 
 
Beslut  Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 
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§ 52 
Revidering av beslutsattestanter jämte 
ersättare för barn- och utbildningsnämnden 
och barn- och utbildningsförvaltningen 2020  
(BUN 2020/1) 
På grund av personalförändringar har barn- och 
utbildningsförvaltningen lämnat ett förslag på revidering av 
beslutsattestanter jämte ersättare. 
 
Förvaltningen föreslår följande revidering: 
 
Björskogsskolan ID 66401-66634 
  
Beslutsattestant rektor Kristoffer Olofsson 
- ersättare Fredrik Bergh  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Barn- och utbildningsförvaltnings tjänsteskrivelse 2020-08-19  
 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar om ändring av 

delegation för attest gällande Björskogsskolan enligt 
förvaltningens förslag. 
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§ 53 
Ekonomisk uppföljning januari-juni 2020 
(BUN 2020/64) 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat en ekonomisk 
uppföljning för perioden januari till juni 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-juni 2020. 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom 

budgetuppföljning per den 30 juni 2020 och lägger den till 
handlingarna. 
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§ 54 
Bidrag till gymnasieelever (BUN 2020/123) 
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare fastställt riktlinjer för 
kommunalt bidrag för boende eller dagliga resor för elever från 
Kungsörs kommun som studerar på gymnasiet i annan kommun.  
 
Sedan beslutet om riktlinjer för bidragen fastställts har samarbetet 
mellan olika trafikbolag ökat vilket utgör större möjligheter för 
resande inom Mälardalen samt i vissa fall resor till en lägre 
kostnad. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att fastställda regler 
för dagliga resor utanför Västmanlands län kompletteras med: 
 
- elever som är berättigade resebidrag för dagliga resor mellan 

folkbokföringsadressen och skolan har möjlighet att ansöka om 
kontant ersättning 

- den kontanta ersättningen ska motsvara det billigaste 
färdsättet   

  
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tjänsteskrivelse 2020-08-24 - Komplettering av riktlinjer för 
resebidrag för elevers resor till och från skolor som ligger 
utanför Västmanlands län. 

• Riktlinjer för kommunala bidrag till gymnasieelever, 2014-
12-16 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att elever som är 

berättigade resebidrag för dagliga resor mellan 
folkbokföringsadressen och skolan har möjlighet att ansöka om 
kontant ersättning. Den kontanta ersättningen ska motsvara 
billigaste färdsättet.  
 
Beslutet gäller resor till och från skolor som ligger utanför 
Västmanlands län. 
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§ 55 
Övrigt  
 
Angelica Stigenberg (S), Gunilla Wolinder (L) och Ewa Granudd (M) har 
träffat representanter från Lärarförbundet.  
Lärarförbundet önskar närvarorätt på barn- och utbildningsnämndens 
sammanträden. 
 
Ordförande Angelica Stigenberg (S) svarar att personalföreträdare får 
delta på nämndens sammanträde så frågan tas upp för beslut  vid 
sammanträdet i september. 
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