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§ 107 Information från förvaltningen 
Diarienummer BUN 2021/8 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen  

Sammanfattning 
Informationer som lämnas på barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde.   
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. Frågor som bland annat ställs i enkäten handlar om trivsel och 
trygghet.  
Västerskolan 
Västerskolan kommer att ha Luciafirandet på måndag den 13/12. Hela 
evenemanget kommer att spelas in på datorn och visas på skärmen i 
matsalen.  
Hagaskolan 
Julavslutningen kommer skolan enligt tradition att ha i kyrkan men med 
anpassningar för att undvika smittspridning. Inga anhöriga får delta vid 
avslutningen. 
Skolans elever övar på demokrati detta genom elevrepresentanter i elevrådet 
som deltagit vid röstning av inköp av skolans nya klätterställning.  Rektor 
hade valt ut 5 olika klätterställningar som representanterna från klasserna 
fick rösta på. Förändring i organisationen för fritidshemsavdelningarna till 
följd av att skolan ska skära ner på personal.  
Björskogsskolan 
Under vårterminen kommer arbetet med Läslyftet att intensifieras på skolan, 
tillsammans med arbetet runt de nya styrdokumenten. Elever och 
vårdnadshavare är positiva till den utvecklingen som på sker i skolans 
verksamhet. 
VIVA 
Planering pågår för att under 2022 ingå i ett projekt för att stärka och 
utveckla verksamheten med flyktingguider och familjekontakter. Projektet 
finansieras av externa medel (§ 37a-medel) via Länsstyrelsen. 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. 
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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.  
Komvux består av fem skolformsdelar: grundläggande utbildning (som 
motsvarar grundskolan), gymnasial utbildning, särskild utbildning på 
grundläggande nivå, särskild utbildning på gymnasial nivå och sfi. 
  
Fritidsgården 
Luciabandyn ställs in i år på grund av 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.  
Aktuellt läge covid-19 
Det sker en ökning av Covid-19 i länet. Nya restriktioner väntas.  
Nytt skolsystem från och med årsskiftet 
Barn- och utbildningsförvaltningen inför ett nytt skolsystem. System tas i 
drift vid årsskiftet. Vårdnadshavare kommer bland annat att kunna anmäla 
barnets frånvaro, ta del av information från pedagogerna och följa barnets 
kunskapsutveckling. För att lämna informationen och hämta information 
loggar man in med Bank-ID eller Freja eID.  Information om det nya 
systemet kommer att skickas ut till alla vårdnadshavare. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-16  
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§ 108 Behov av förskoleplatser i framtiden på 
kommunens östra sida - Malmberga förskola 
Diarienummer BUN 2021/152 

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. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-07 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kungsörs Kommunteknik AB, KKTAB 
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§ 109 Ekonomisk uppföljning 
Diarienummer BUN 2021/40 

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

Sammanfattning 
Ekonomisk uppföljning för perioden januari till november 2021 
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 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 110 Svar till KS om sparåtgärder  
Diarienummer BUN 2021/40 

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. 
  

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

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 111 Resultatuppföljning - kommunens skolor 
Diarienummer BUN 2021/151 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 
- tidigare fattat beslut gällande månatlig resultatuppföljning upphävs samt 
att 
- när återkoppling kring resultatuppföljning önskas bjuds rektorerna in till 
nämndens möte. 
- godkänna förvaltningens redovisning. 

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.  

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen 

Överläggning 
Under barn- och utbildningsnämndens överläggning diskuteras vikten av 
resultatuppföljning och på vilket vis nämnden ska kunna ta del av skolornas 
resultatuppföljning utöver den återrapportering som redovisas i delårs- och 
årsbokslut.  

Yrkanden 
Angelica Stigenberg (S) yrkar följande; 
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- Tidigare fattat beslut gällande månatlig resultatuppföljning upphävs. 
- När återkoppling kring resultatuppföljning önskas bjuds rektorerna in till 
nämndens möte. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
Angelica Stigenberg (S), yrkanden eller om tidigare beslut om månatlig 
resultatuppföljning ska kvarstå.  

Resultat av omröstning 
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt 
Angelica Stigenberg (S), yrkanden: 
- Tidigare fattat beslut gällande månatlig resultatuppföljning upphävs. 
- När återkoppling kring resultatuppföljning önskas bjuds rektorerna in till 
nämndens möte. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-07 
BUN 2021-11-24 § 106 Stående punkt till nämndens dagordning  
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§ 112 Uppföljning kränkande behandling 
Diarienummer BUN 2021/77 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen och lägger den till 
handlingarna. 

Sammanfattning 
Under barn- och utbildningsnämndens sammanträde lämnas redovisning av 
inkomna anmälningar om kränkande behandling för perioden januari till 
december 2021. 
Det råder nolltolerans mot kränkande behandling i förskolan och 
skolan. Verksamheterna arbeta aktivt med att förebygga och åtgärda 
kränkningar i samband med verksamheten. 
I redovisningen framgår bland annat följande; 
- Typ av kränkning? Fysisk, verbal, hot om våld, psykosocial, sociala 
medier, text- och bildburen eller annat. 
- När sker kränkningen? Veckodag och tidpunkt. 
- Var sker kränkningen? Plats för händelsen. 
Det främjande arbetet pågår alltid och utan att något särskilt har hänt. Det 
bedrivs långsiktigt, gäller alla, sker kontinuerligt både på och utanför 
lektionstid och det är målinriktat. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-08 
Sammanställning Kränkande behandling  
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§ 113 Lägesrapport - TSI, Tidiga och 
samordnade insatser för barn och unga 
Diarienummer BUN 2021/153 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningen av Tidiga 
Samordnade Insatser, TSI. 

Sammanfattning 
Tidiga samordnade 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 

Skickas till 
Rektorer för grundskolan, skolchef, bitr. skolchef och 
förvaltningsadministratör  
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§ 114 Meddelanden och rapporter 
Diarienummer BUN 2021/9 

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  
BUN 2021/156   Avtal med IST 
Sverige AB - Historiklicens 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-08  
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§ 115 Övriga frågor 
Diarienummer BUN 2021/9 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden noterar frågan. 

Sammanfattning 
Under punkten "Övriga frågor" lyfts frågan om att återinföra 
kontaktpolitiker gentemot enheterna inom nämndens verksamhetsområde.  
Ordföranden Angelica Stigenberg svarar att ett förslag om riktlinjer för 
kontaktpolitiker kommer att tas fram och beslutas av nämnden i början av 
2022.  
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§ 116 Hälsningsord 
Sammanfattning 
Ordföranden Angelica Stigenberg (S) tackar ledamöter, ersättare och 
tjänstemän för ett år med fint samarbete.  
Ordföranden önskar alla en god jul och ett gott nytt år. 
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