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Kallelse till barn- och utbildningsnämnden 
Tid Onsdagen den 15 december 2021, klockan 16:00 
Plats Hellqvistsalen, efter studiebesöket på den nya förskolan 
Förslag till justerare Gunilla Wolinder 
Förslag till ersättare för justerare Ewa Granudd 
Förslag till plats och tid för justering 2021-12-17, kl. 13:00, Kansliet 
Information Vi samlas vid Paletten, den nya förskolan för ett 

studiebesök, kl. 16:00 
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Nr Ärende Diarienummer 
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1 Information från förvaltningen BUN 2021/8 
 Ärenden till nästa instans  
2 Behov av förskoleplatser i framtiden på kommunens östra sida - 

Malmberga förskola 
BUN 2021/152 

3 Svar till KS om sparåtgärder  BUN 2021/40 
 Ärenden till egen instans  
4 Ekonomisk uppföljning BUN 2021/40 
5 Månadsuppföljning av resultat BUN 2021/151 
6 Uppföljning kränkande behandling BUN 2021/77 
7 Lägesrapport - TSI, Tidiga och samordnade insatser för barn och unga BUN 2021/153 
 Anmälningsärenden  
8 Meddelanden och rapporter BUN 2021/9 
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9 Övriga frågor BUN 2021/9 
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Vår handläggare 
fredrik.bergh@kungsor.se 
Ledningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnd 2021-12-15 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen  

Sammanfattning 
Här en sammanfattning av informationerna som följer i 
ärendebeskrivningen nedan.  
 
Årets elev och föräldraenkät samt årets fritidsgårdsenkät 
Årets utvärderingsenkät till elever och föräldrar i grundskolan samt till 
föräldrar i förskolan har genomförts och sammanställning och analys pågår 
för fullt.  
 
Västerskolan 
Västerskolan kommer att ha Luciafirandet på måndag den 13/12 kl.10.50-
12.30.  
Hela evenemanget kommer att spelas in på datorn och visas på skärmen i 
matsalen.  
 
Hagaskolan 
Julavslutningen kommer skolan enligt tradition att ha i kyrkan och i år har 
man anpassat det utifrån smittspridningen. För att kunna göra det så festligt 
och högtidligt som möjligt för barnen, men ändå undvika att alltför många 
personer samlas på en för liten plats, så får inga vårdnadshavare delta. 
 
Björskogsskolan 
Under vårterminen kommer arbetet med Läslyftet att intensifieras på skolan, 
tillsammans med arbetet runt de nya styrdokumenten. 
 
VIVA 
Planering pågår för att under 2022 ingå i ett projekt för att stärka och 
utveckla verksamheten med flyktingguider och familjekontakter.  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-12-08 
Ert datum 
 

Diarienummer 
BUN 2021/21 
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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Genom kunskapslyftet har regeringen tillfört medel som 2022 beräknas 
motsvara över 160 000 utbildningsplatser inom komvux, yrkeshögskolan, 
folkhögskolan och högskolan. 
Från och med 2020 (ansökningsomgången för 2021) gäller nya regler för 
den kommunala finansieringen inom regionalt yrkesvux, som innebär att 
staten betalar en större del.  
 
Fritidsgården 
Luciabandyn ställs in i år på grund av de nya restriktionerna kring Covid -
19. Fritidsgården har istället öppet som vanligt och de som besöker den är 
de som ändå träffas i skolan och de som brukar vara på fritidsgården. 
 

 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-16 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

  
  

 
 
  

Sida 3 (31)



 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-12-08 
Ert datum 
 

Sida 
3 (10) 

Diarienummer 
BUN 2021/21 
Er beteckning 
 

Ärendebeskrivning 
Några preliminära resultat av årets elev och föräldraenkät 
samt årets fritidsgårdsenkät 
Årets utvärderingsenkät till elever och föräldrar i grundskolan samt till 
föräldrar i förskolan  har genomförts och sammanställning och analys pågår 
för fullt.  
Här kommer några preliminära resultat hittills. 
 
Ur föräldraenkäten för förskolan 2021 
På frågan ” Jag känner mig trygg att lämna mitt barn på förskolan” svarar 
hela 93,6% av både pojkarnas och flickornas föräldrar att det stämmer helt 
och hållet eller ganska bra. 
Detta är en fortsatt bra siffra även om det minskat med cirka 2 
procentenheter hos flickornas föräldrar och drygt 6 procentenheter hos 
pojkarnas sedan 2020. 

 
 
På frågan ” Jag upplever ett gott bemötande från förskolans personal” 
svarar hela 97,8% av flickornas föräldrar och 96,3% av pojkarnas att det 
stämmer helt och hållet eller ganska bra. 
Detta är ett fortsatt mycket bra resultat och för flickornas del i paritet med 
fjolårets siffror och endast en svag försämring på drygt 2 procentenheter hos 
pojkarnas föräldrar. 
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Även på frågan om man upplever att förskolan är öppen och välkomnande 
så är årets resultat mycket bra. Hela 97,9% av flickornas föräldrar och 
95,4% av pojkarnas föräldrar svarar att det stämmer helt och hållet eller 
ganska bra. 

 
 
Ur elevenkäten för grundskolan 2021 
En förbättring när det gäller trivsel och trygghet har skett i grundskolan 
sedan förra året. 
 
På frågan ” Jag trivs i skolan” svarar 89,1% av flickorna och 87% av 
pojkarna att det stämmer helt och hållet eller ganska bra. 
Detta är en förbättring med cirka 1 procentenhet för pojkarna och hela 5 
procentenheter för flickorna sedan 2020 och ett bra resultat även om målet 
naturligtvis alltid är 100 procent. 
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Endast 2,2% av flickorna och 1% av pojkarna har svarat att det inte stämmer 
alls. 

 
 
 
 
På frågan ” Jag känner mig trygg i skolan” svarar 89,6% av flickorna och 
86,9% av pojkarna att det stämmer helt och hållet eller ganska bra. 
Detta en förbättring med nästan 3 procentenheter för pojkarna och nästan 4 
procentenheter för flickorna sedan 2020 och ett bra resultat även om målet 
naturligtvis alltid är 100 procent. 
Dock svarar drygt 7% av både pojkarna och flickorna att det stämmer 
ganska dåligt eller inte alls. 
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För att lyckas i skolan är det mycket viktigt att eleverna får rätt hjälp och 
stöd från sina lärare. 
Drygt 93% av såväl pojkarna som flickorna har svarat att det stämmer helt 
och hållet eller ganska bra. 
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Ur fritidsgårdenkäten 2021 
För många ungdomar är fritidsgården som ett andra hem och mycket 
betydelsefull. 
Av de 81 ungdomar, sammantaget från både Kungsör och Valskog, som 
besvarat enkäten så besöker 80% av dem fritidsgården minst en gång i 
veckan och hela 41% besöker den mer än tre gånger per vecka. 
 
Trivseln och tryggheten är fortsatt mycket hög på våra fritidsgårdar. 
På frågorna om man känner sig trygg på våra fritidsgårdar och om man trivs 
så svarar samtliga ungdomar att det stämmer helt eller delvis. Inga anser att 
det stämmer dåligt eller inte alls. 
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Även bemötande från personalen på våra fritidsgårdar anser ungdomarna 
vara mycket bra. 100% av flickorna och 98% av pojkarna svarar att de 
tycker att de blir ganska eller mycket bra bemötta. 
Endast en av pojkarna anser att detta stämmer mycket dåligt. 
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Aktuellt just nu. Några exempel: 
 
Västerskolan 
Västerskolan kommer att ha Luciafirandet på måndag den 13/12 kl.10.50-
12.30.  
Hela evenemanget kommer att spelas in på datorn och visas på skärmen i 
matsalen.  
Skolan har vidtagit den åtgärden pga. ökad Covid 19-smitta mellan barnen 
på skolan. 
Avslutningen kommer sedan att ske i klassrummen med julhälsning av 
rektor via Teams. 
 
Hagaskolan 
På Hagaskolan väntar man med förväntan på skolans nya klätterställning. 
Preliminärt kommer den v. 48. Eleverna på skolan fick verkligen vara med 
och påverka och öva demokrati på elevrådet. Rektor hade valt ut 5 olika 
klätterställningar som representanterna från klasserna fick rösta på.  
 Julavslutningen kommer skolan enligt tradition att ha i kyrkan och i år har 
man anpassat det utifrån smittspridningen. För att kunna göra det så festligt 
och högtidligt som möjligt för barnen, men ändå undvika att alltför många 
personer samlas på en för liten plats, så får inga vårdnadshavare delta. 
 Rektor kommer tillsammans med fritidspersonalen att sitta ner för att 
diskutera organisationen av fritidsavdelningarna då skolan skär ner på 
personal. Man behöver se över om det är bättre att slå ihop avdelningar så 
det blir tre större avdelningar istället för fyra. Dock behöver man tänka på 
att den integrerade särskolegruppen inte kan vara på en alltför stor 
avdelning, då många av de eleverna behöver ett mindre format. 
För att lyfta personalgruppen har skolan under november haft en tävling i 
form av ”Hemlig kompis” där all personal fått varsin hemlig kompis som 
under en månads tid har förgyllt mörkret. Vissa har fått en chokladkaka i sitt 
skåp medan andra fått fina och positiva meddelanden på sin dator. 
 
Björskogsskolan 
Skolan går nu in på sluttampen i den utbildning om neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar som man har deltagit i sedan HT -20. Snart kommer 
all personal på skolan att ha gått kursen och kommer således vara bättre 
lämpade än någonsin att möta elever med olika typer av behov. Skolan har 
samkört utbildningen med bildandet av ett nytt resursteam som leds av 
skolans speciallärare. Tanken är att det kommer skapa en röd tråd och en 
stabilare organisation runt arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 
 Under vårterminen kommer arbetet med Läslyftet att intensifieras på 
skolan, tillsammans med arbetet runt de nya styrdokumenten. Allt som allt 
så ser man, såväl som elever och vårdnadshavare, positivt på det som händer 
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i verksamheten just nu. Det är något skolan tar med sig in i arbetet under 
vårterminen. 
 
VIVA 
Planering pågår för att under 2022 ingå i ett projekt för att stärka och 
utveckla verksamheten med flyktingguider och familjekontakter. Hela 
projektet finansieras med externa medel          (§ 37a-medel) via 
länsstyrelsen i Jönköping. Projektet kallas ”Familjekompis” och är ett 
beprövat koncept som syftar till att skapa möjligheter för nysvenska familjer 
att träffa och skapa kontakter med etablerade svenska familjer. 
 
Genom kunskapslyftet har regeringen tillfört medel som 2022 beräknas 
motsvara över 160 000 utbildningsplatser inom komvux, yrkeshögskolan, 
folkhögskolan och högskolan. Genom satsningarna förstärks möjligheterna 
till utbildning, bland annat för de personer som har varslats eller på annat 
sätt har drabbats av den osäkra arbetsmarknaden. 
Från och med 2020 (ansökningsomgången för 2021) gäller nya regler för 
den kommunala finansieringen inom regionalt yrkesvux, som innebär att 
staten betalar en större del.  
Med de nya reglerna behöver de samverkande kommunerna bara finansiera 
tre av tio utbildningsplatser. 
Komvux består av fem skolformsdelar: grundläggande utbildning (som 
motsvarar grundskolan), gymnasial utbildning, särskild utbildning på 
grundläggande nivå, särskild utbildning på gymnasial nivå och sfi. 
Regional yrkesinriktad vuxenutbildning (regionalt yrkesvux) är en del av 
komvux som riktar sig till vuxna och som motsvarar gymnasieskolans 
yrkesprogram. Regeringen har ökat antalet platser inom regionalt yrkesvux.  
För 2022 har regeringen föreslagit medel som motsvarar sammanlagt 79 000 
statligt finansierade platser. Utbildningarna leder bland annat till bristyrken 
som undersköterska, svetsare och yrkesförare. 
 
 
Fritidsgården 
Luciabandyn ställs in i år på grund av de nya restriktionerna kring Covid -
19. 
Det skulle inte gå att hålla avstånd på läktaren dit många, oftast betydligt 
fler än 100 ungdomar från kringliggande skolor/kommuner kommer och 
många av dem har heller inte covidpass. 
I stället har fritidsgården öppet som vanligt och de som besöker den är de 
som ändå träffas i skolan och de som brukar vara på fritidsgården.  
Det blir heller inte fler än cirka 50 ungdomar på fritidsgården. 
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Vår handläggare 
fredrik.bergh@kungsor.se 
Ledningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Utökat behov av förskoleplatser och lokaler för 
grundskolan 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att: 

 Ett detaljplanearbete inleds för att möjliggöra en utbyggnad av 
Malmberga förskola. 

 En preliminär plan för utbyggnad av Kung Karls skola ska tas fram 
av Kungsörs Kommunteknik AB, KKTAB och Barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

 

Sammanfattning 
Kungsörs kommun har en positiv befolkningsutveckling med ett ökande 
antal invånare. Det planeras bland annat för 100 nya bostäder på området 
”Runnabäcken 2”. När det totala antalet invånare ökar så innebär det också 
att antalet barn som är behov av plats i förskolan ökar och att även antalet 
elever i grundskolan ökar. 
För att kunna ta emot den förväntade ökningen av barn och elever behöver 
både förskolan och grundskolan i Kungsörs kommun ökade lokalytor. 
Det har under de senaste åren funnits behov av fler förskoleplatser i 
Kungsörs östra delar. För att få ett rationellt lokalutnyttjande föreslås att det 
görs en utbyggnad av Malmberga förskola. För att det ska vara möjligt 
behövs en förändrad detaljplan för området. 
Inom Kung Karls skola finns årskurserna 4-9. Här är ökningen av antalet 
elever så stort att det kommer att behövas en viss ökning av lokalytorna. 
Enligt prognosen kommer ökningen inte vara tillfällig utan ligga kvar på en 
högre nivå. För att få en uppfattning om vilka möjligheter som finns och vad 
kostnaderna för en utbyggnad blir behöver en gemensam preliminär plan tas 
fram av Kungsörs Kommunteknik AB, KKTAB och Barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-12-07 
Ert datum 
 

Diarienummer 
BUN 2021/152 
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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Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-07 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

  
  

Skickas till 
Här listar du alla som ska få ta del av beslutet, en mottagare/rad. 
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Ärendebeskrivning 
Kungsörs kommun har en positiv befolkningsutveckling med ett ökande 
antal invånare. Det planeras bland annat för 100 nya bostäder på området 
”Runnabäcken 2”. När det totala antalet invånare ökar så innebär det också 
att antalet barn som är behov av plats i förskolan ökar och att även antalet 
elever i grundskolan ökar. 
 
Prognos enligt Statisticon AB framtagen på uppdrag av Kungsörs 
kommun 

 
 
Ökning av antalet barn och elever jämfört med år 2021 

 
  

År 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Ökning inom förskolan 
jämfört med 2021. Barn 1-5 
år

0 11 20 23 30 36 43 49 54 59

Ökning inom F-3 jämfört 
med 2021. Barn/elever 6-9 
år.

0 2 16 25 31 34 31 27 28 32

Ökning inom Kung Karl 
jämfört med 2021. Elever 10-
15 år

0 38 51 68 67 66 73 78 80 78
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Ökning av antalet barn och elever jämfört med år 2021 

 
 
För att kunna ta emot den förväntade ökningen av barn och elever behöver 
både förskolan och grundskolan i Kungsörs kommun ökade lokalytor. 
Det har under de senaste åren funnits behov av fler förskoleplatser i 
Kungsörs östra delar. För att få ett rationellt lokalutnyttjande föreslås att det 
görs en utbyggnad av Malmberga förskola. För att det ska vara möjligt 
behövs en förändrad detaljplan för området. 
De befintliga F-3-skolorna i Kungsör beräknas för tillfället ha tillräcklig 
kapacitet för att kunna ta emot den förväntade ökningen av antalet barn i 
åldern 6-9 år. 
Inom Kung Karls skola finns årskurserna 4-9. Här är ökningen av antalet 
elever så stort att det kommer att behövas en viss ökning av lokalytorna. 
Enligt prognosen kommer ökningen inte vara tillfällig utan ligga kvar på en 
högre nivå. För att få en uppfattning om vilka möjligheter som finns och vad 
kostnaderna för en utbyggnad blir behöver en gemensam preliminär plan tas 
fram av Kungsörs Kommunteknik AB, KKTAB och Barn- och 
utbildningsförvaltningen.
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Vår handläggare 
fredrik.bergh@kungsor.se 
Ledningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Svar till kommunstyrelsen om sparåtgärder och 
ekonomisk uppföljning 2021 för Barn- och 
utbildningsnämnden 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta svaret som sitt och lämna 
det till kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-15 att ge Barn- och 
utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma med åtgärder för en ekonomi i 
balans till nästkommande kommunstyrelse. 
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 under de senaste åren arbetat 
målmedvetet och systematiskt med åtgärder som både syftar till att 
långsiktigt höja verksamhetens kvalitet och sänka de totala kostnaderna. 
Vid slutet att budgetåret 2021 kommer barn- och utbildningsförvaltningen 
att ha minskat sin organisation med ca 20 heltidstjänster. Det totala 
underskottet förväntas inför slutet av 2021 att ha minskats till -3 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. 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-12-07 
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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Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning januari till november Barn- och 
utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-07 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-07 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

  
  

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-15 att ge Barn- och 
utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma med åtgärder för en ekonomi i 
balans till nästkommande kommunstyrelse. 
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 under de senaste åren arbetat 
målmedvetet och systematiskt med åtgärder som både syftar till att 
långsiktigt höja verksamhetens kvalitet och sänka de totala kostnaderna. 
Uttalade fokusområden: 
• Bemötande och ledarskap i klassrummet.  
Stärka ledarskapet i klassrummet. Former för ett positivt bemötande. Fokus 
på möjligheter i undervisningen istället för problematik hos eleverna. Hur 
kan undervisningen möta elevernas behov?  
• Digitalisering  
Ska vara ett verktyg som stödjer elevernas lärande. Hur blir det en kreativ 
och naturlig del av lärandet?  
• Gemensam målbild.  
Arbetslagsutveckling, ”dra åt samma håll”, gemensamma och förankrade 
rutiner, planer och förhållningssätt.  
• Språkutvecklande arbetssätt  
Ingår i alla ämnen. Uttrycka, förstå, tolka och använda begrepp och 
modeller i olika sammanhang.  
• Samverkan och utveckling  
Övergångar mellan olika stadier eller enheter. Samverkan mellan skola, hem 
och omvärlden. 
• Ämnesutveckling  
Utveckling inom ämneslagen. Ämnesövergripande samarbeten. Röda tråden 
inom respektive ämnen, (gäller även IKT). Kollegialt lärande. 
Entreprenöriellt lärande (tex NTA)  
• Bedömning, kartläggning och validering.  
Att fortsätta elevernas utveckling från tidigare nivå. Gemensam struktur för 
kartläggning.  
Kontinuerlig bedömning och feedback som blir en positiv del av lärandet. 
Synliggöra lärandet.  
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• Studie och yrkesvägledning.  
Det är allas ansvar att i den ordinarie undervisningen ge eleverna möjlighet 
att utveckla en förståelse för hur kunskaper i ämnet kan ha betydelse i 
arbetslivet och på så sätt utgöra ett underlag för deras framtida studie- och 
yrkesval.  
• Fritidshem  
Lärandet inom fritidshemmen. Kopplingen till elevernas lärande i skolan.  
Samverkan mellan våra olika enheter. Kopplingen mellan aktiviteter och 
mål. 
 
Att på kort sikt sänka kostnaderna utan att det innebär en minskning av 
antalet anställda har inte varit möjligt. Det finns inte andra kostnadsposter 
som kan minskas för att åstadkomma en kostnadsminskning med 16 Mkr. 

 
 
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. Det totala 
underskottet förväntas inför slutet av 2021 att ha minskats till -3 Mkr. 
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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.
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Vår handläggare 
fredrik.bergh@kungsor.se 
Ledningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ekonomisk uppföljning januari till november 
2021 - Barn- och utbildning 
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. Det totala underskottet förväntas inför slutet av 2021 att ha 
minskats till -3 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 2021-12-07 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-12-07 
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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Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

  
  

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 

Ärendebeskrivning 
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. Det totala underskottet förväntas inför slutet av 2021 att ha 
minskats till -3 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. 
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Resultat januari-november  samt årsprognos 2021 

  Utfall Budget Avvikelse Årsbudget Avvikelse 
årsprognos Kommentar 

  210 988 209 804 -1 185 229 557 -3 000   
100 Nämnd- och styrelsev 657 694 37 757 0   
330 Musikskola 921 933 12 1 018 0   
350 Fritidsgårdar 2 061 2 222 161 2 425 160 1 
407 Förskola 46 112 46 536 424 50 923 300 2 
412 Pedagogisk omsorg 885 852 -33 930 -50   
440 Grundskola 89 221 90 576 1 355 98 975 1 100 3 
450 Gymnasieskola 40 037 41 738 1 701 45 532 1 900 4 
453 Särskola 18 643 15 948 -2 694 17 391 -3 750 5 
470 Vuxenutbildning 7 743 8 201 458 8 946 1 100 6 
920 Gemensamma verksamheter 4 709 2 102 -2 607 2 659 -3 760 7 

 
 
Kommentar      
1 Minskat öppethållande under pandemin   
2 Effekt av insatta sparåtgärder som har varit möjliga att 
 genomföra på grund av minskat tryck i samband med 
 pandemin.     
3 Effekt av insatta sparåtgärder.   
4 Något färre elever än prognosticerat.   
5 Fler elever än prognosticerat. Inflyttningar och nya inskrivna. 
6 Effekt av insatta sparåtgärder.   
7 Återstående del av det totala sparkravet.  
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Vår handläggare 
fredrik.bergh@kungsor.se 
Ledningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Resultatuppföljning kommunens skolor 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden fattade 2021-11-24 beslutet: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att skolornas resultatuppföljning 
finns med som en stående punkt på nämndens dagordning. 
 
Inför nämndens möte i december har frågan ställts till samtliga enheter inom 
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Det återkommande 
svaret har dock varit att det är svårt att göra en aktuell månadsuppföljning 
av verksamhetens resultat innan varje lärare har satt betyg och lämnat 
omdömen för varje elev. 
 
Det finns en stor förståelse för önskan att få regelbunden information. Inför 
varje delårsbokslut görs redovisningar av både lokala politiska mål och 
nationella mål i så stor utsträckning som möjligt. Vid varje nämndsmöte 
lämnas också en allmän information om aktuellt läge. Som ett komplement 
är ofta någon rektor/chef inbjuden för att ge mer detaljerad information om 
verksamhetens förutsättningar, resultat och behov.  

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-07 
BUN 2021-11-24 § 106 Stående punkt till nämndens dagordning 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 
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736 85 Kungsör 
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0227-60 02 22 

Organisationsnr 
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Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden fattade 2021-11-24 beslutet: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att skolornas resultatuppföljning 
finns med som en stående punkt på nämndens dagordning. 
Inför nämndens möte i december har frågan ställts till samtliga enheter inom 
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Det återkommande 
svaret har dock varit att det är svårt att göra en aktuell månadsuppföljning 
av verksamhetens resultat innan varje lärare har satt betyg och lämnat 
omdömen för varje elev. 
 
Det finns en stor förståelse för önskan att få regelbunden information. Inför 
varje delårsbokslut görs redovisningar av både lokala politiska mål och 
nationella mål i så stor utsträckning som möjligt. Vid varje nämndsmöte 
lämnas också en allmän information om aktuellt läge. Som ett komplement 
är ofta någon rektor/chef inbjuden för att ge mer detaljerad information om 
verksamhetens förutsättningar, resultat och behov. 
 

Beskriv det aktuella 
resultatet för din enhet. 

Finns det några eventuella andra kommentarer om till exempel 
aktuella behov eller förutsättningar? 

Förskola 
Resultatet av den senaste 
föräldraenkäten finns 
redovisad i samband med 
den allmänna 
informationen till Barn- 
och utbildningsnämnden. 

Det finns en risk att det under våren 2022 inte kommer att kunna 
gå att erbjuda förskoleplatser inom garantitiden 4 månader. 

F-3 
 
Svårt att uttala något 
innan omdömen är satta 
för terminen. 

Det är svårt att kunna bedöma resultatet och förändringar innan 
betyg och omdömen är satta och resultaten analyserade. Detta 
arbete pågår för fullt just nu. 
En generell oro finns för att de besparingar som gjorts kommer att 
påverka både resultaten negativt framöver liksom antalet 
kränkningsanmälningar. 
En del direkta effekter av besparingarna syns redan då man 
frångått trelärarsystemet på Västerskolan och att vissa behov på 
Hagaskolan, bland annat av SVA-lärare och studiehandledare i 
Arabiska, inte kan tillgodoses.  
Samtidigt görs också vissa satsningar för att försöka mildra 
effekterna av besparingarna, till exempel ett arbete med Språk- 
och kunskapsutvecklande arbetssätt, Kooperativt lärande och en 
NPF-utbildning. På Västerskolan har också en särskild 
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matematiksatsning på matteverkstad och mattestuga skapats 
liksom en särskild grupp för högpresterande elever.  
 

Åk 4-6 

Det går inte att uppge 
någon förändring innan 
betyg/omdömen är satta 

Oro över att såväl resultat som antal kränkningsärenden kommer 
att påverkas negativt av de besparingar som gjorts och planeras 
framöver. 

Åk 7-9 

Det går inte att uppge 
någon förändring innan 
betyg/omdömen är satta 

Oro över att såväl resultat som antal kränkningsärenden kommer 
att påverkas negativt av de besparingar som gjorts och planeras 
framöver. 
Oro över att elevernas resultat påverkas negativ av de besparingar 
som ska genomföras. 

Vuxenutbildning 

Det finns en liten ökning 
av elevers närvaro på 
introduktionsprogrammet 
efter insatser som 
genomförts i samband 
med projektet ”Vägar 
framåt”. 

Både regeringen och SKR, Sveriges kommuner och regioner, 
påtalar vikten av de framtida satsningar på vuxenutbildning som 
görs för att kunna påverka tillgången till kompetens i samhället och 
arbetslivet med syfte att minska arbetslösheten. 
 
Ett ökat antal elever blir hänvisade av arbetsförmedlingen och de 
fria aktörerna till vuxenutbildningens reguljära kurser och 
yrkesutbildningar. 
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Vår handläggare 
Ann-Katrin.Oijwall@kungsor.se 
Förvaltningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanställning av inkomna anmälningar om 
kränkande behandling 2021 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att  

Sammanfattning 
Under mötet kommer en sammanställning av inkomna anmälningar om 
kränkande behandling för perioden januari till december 2021 att redovisas.  

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-08 
Sammanställning Kränkande behandling 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

Ann-Katrin Öijwall 
Nämndsekreterare 
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Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 52 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
Lars-Erik.Lindvall@kungsor.se 
Ledningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Uppföljning TSI 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av 
Tidiga Samordnade Insatser - TSI 

Sammanfattning 
Samarbetet mellan skolan och Individ- och familjeomsorgen fortsätter och 
har intensifierats genom ett antal genomförda insatser. 

TSI och det fortsatta samarbetet mellan skolan och Individ- 
och familjeomsorgen, IFO. 
Följande gemensamma insatser har hittills genomförts: 

 Framtagande av ett gemensamt dokument, ODIN, kring det 
förebyggande och åtgärdande arbetet med barn och unga med 
missbruksmisstankar och/eller missbruksproblematik. 

 Framtagande av ett gemensamt dokument för tidiga och samordnade 
insatser – TSI. 

 Gemensamt studiebesök till Kolsva med cheferna på IFO, rektor för 
Kung Karls skola och elevhälsopersonal. 

 Gemensamma regelbundna avstämningsmöten mellan chefer på IFO 
och rektor på Kung Karls skola. 

 Implementering av TSI genom en gemensam fortbildningsdag med 
all personal från IFO och utvald personal från grundskolan för att 
diskutera några gemensamma utmaningar utifrån två typfall.  

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse med information om 
genomförandet av TSI 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

Lars-Erik Lindvall 
Bitr. barn- och utbildningschef 

Dokumenttyp 
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Diarienummer 
BUN 2021/22 
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Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 02 45 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Skickas till 
Rektorer för grundskolan, skolchef, bitr. skolchef och 
förvaltningsadministratör 
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Ärendebeskrivning 
TSI och det fortsatta samarbetet mellan skolan och Individ- och 
familjeomsorgen, IFO. 
Den 25 november genomfördes en gemensam fortbildningsdag med 
personal från hela grundskolan och IFO. Från IFO deltog all personal 
inklusive chefer, både från myndighetssidan och öppenvården. Från skolan 
deltog särskilt utvald personal som arbetslagsledare, specialpedagoger, 
elevhälsopersonal med flera samt förstås rektorerna. Drygt 30 personer 
deltog i fortbildningsdagen. 
Förutom en inledning med vad lagstiftningen tydliggör kring kravet på 
samarbete mellan skolan och IFO och några korta videoklipp, så ägnades 
eftermiddagen åt att samtala om några av våra gemensamma utmaningar, 
kravet på samarbete kring dessa och vem som gör vad. 
Grunden för det gemensamma samtalet utgick från två typfall; ”elever med 
upprepad skolfrånvaro” och ”förekomst och/eller misstanke om våld i 
hemmet”. 
Eftermiddagen var en del av implementeringen av vårt gemensamma 
styrdokument TSI – Tidiga Samordnade Insatser. 
 
Följande gemensamma insatser har hittills genomförts: 

 Framtagande av ett gemensamt dokument, ODIN, kring det 
förebyggande och åtgärdande arbetet med barn och unga med 
missbruksmisstankar och/eller missbruksproblematik. 

 Framtagande av ett gemensamt dokument för tidiga och samordnade 
insatser – TSI. 

 Gemensamt studiebesök till Kolsva med cheferna på IFO, rektor för 
Kung Karls skola och elevhälsopersonal. 

 Gemensamma regelbundna avstämningsmöten mellan chefer på IFO 
och rektor på Kung Karls skola. 

 Implementering av TSI genom en gemensam fortbildningsdag med 
all personal från IFO och utvald personal från grundskolan för att 
diskutera några gemensamma utmaningar utifrån två typfall.  
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Vår handläggare 
Ann-Katrin.Oijwall@kungsor.se 
Förvaltningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

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

Sammanfattning 

Rapporter och meddelanden i december 2021 

Dnr Handling 
BUN 
2021/144 

Beslut om timavgift för tillsyn på VIVA, Gersilla 2:1 
Kungsörs kommun 

BUN 
2021/155 

KF 2021-11-29 § 202 Taxor och avgifter 2022 – Kungsör 
kommun. 

Sammanställning - Taxor och avgifter i Kungsörs 
kommun 2022 

BUN 
2021/156 Avtal med IST Sverige AB - Historiklicens 

 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-08 

 Ann-Katrin Öijwall 
Nämndsekreterare 

 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-12-08 
Ert datum 
 

Diarienummer 
BUN 2021/9 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 52 

Organisationsnr 
212000-2056 
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