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§ 56 Tillägg i dagordningen 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner tillägg till dagordningen. 

Sammanfattning 
Till sammanträdet tillförs tre punkter: 
- Lägesrapport om bygget av förskolan Paletten 
- Kunskapsresultat Kung Karls skola - Återkoppling av tidigare ställd fråga 
- Ekonomisk rapport vuxenutbildningen VIVA  
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§ 57 Presentation Västerskolan 
Diarienummer BUN 2021/8 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för presentationen. 

Sammanfattning 
Presentationen av Västerskolan inleds med filmvisning. Det är Gunilla 
Wolinder (L) som besökt skolan under en dag. Gunilla informerar att 
eleverna är stolta över sin skola och måna om att skolan inte utsätts för 
förstörelse.  
Rektor Sahar Mustafa presenterar verksamheten och lämnar en lägesrapport 
från Västerskolan åk f-3. 
Organisationen på Västerskolan 
- 175 elever 
- ca 26 anställda 
- tre arbetslag 
- tre fritidshem 
- elevhälsan 
Personal 
- tolv behöriga lärare  
- två klasslärare och en resurs i parallellklasserna i varje årskurs 
- två speciallärare som är en del av skolans utvecklingsgrupp samt 
elevhälsoteamet 
- en SvA-lärare, (svenska som andra språk) 
- tre förstelärare som leder skolutvecklingen tillsammans med rektor 
- tre arbetslagsledare 
Utvecklingsområden 
- matematiklyftet 
- utveckling av matteverkstad genom ett rum med material som låter 
eleverna upptäcka matematiken på ett aktivt och utforskande sätt, skapa 
intresse och nyfikenhet, skapa lärande-situationer 
- arbeta mer laborativt 
- läslyftet 
- kooperativt lärande/språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 
- inkludering och NPF 
- tema värdegrundsarbete varje fredag 
- västerläsarna 
- rastaktiviteter 
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- barnkonventionen - implementerad i förskola och skola 
- skolbiblioteket - en resurs för både elever och lärare 
Trygghet 
På Västerskolan tar alla ett gemensamt ansvar för varandra. Genom att 
respektera varandra hjälps alla åt att skapa en skola där alla trivs och får 
utvecklas så långt som möjligt. 
Eleverna känner sig trygga på skolan. Det finns gemensamt upprättade 
dokument som stöd för trivsel och trygghet bl.a likabehandlingsplan, 
jämställdhetsplan och ordningsregler samt: 
- styrda rastaktiviteter av klasserna tillsammans med arbetslagsledaren på 
fritids 
- ökat antalet rastvärdar och de bär en väst som tydliggör vuxennärvaron 
- tema på fredagar om värdegrund. 
Kunskapsresultat i % som klarar godkänd eller högre 
 
Ämne åk 1 åk 2 åk3 
matematik 91% 96% 94% 
svenska 91% 96% 95% 
sva 70% 90% 91% 
engelska   99% 
Framtid 
- fortsätta med utvecklingsprojekt  inom matematiken 
- att behålla och vidareutveckla kompetensen som idag finns på skolan 
- fortsatt prioritering med det systematiska kvalitetsarbetet samt kulturen av 
att vilja lära sig och att utvecklas 
 
På skolan råder god arbetsmiljö och vi-känsla och där vill man bevara 
och utveckla en skola som väcker en vetgirighet, nyfikenhet och 
det självförtroende som bara kunskap ger.  
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§ 58 Förskolan Paletten 
Diarienummer BUN 2020/99 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för rapporten. 

Sammanfattning 
Tekniskchef/VD Rune Larsen lämnar en lägesrapport om bygget av 
förskolan Paletten. 
Bygget följer tidplan och ekonomisk kalkyl. Just nu pågår armeringsarbeten 
inför gjutning av betongplattan och det arbetet beräknas stå klart inför 
semesterperioden. Hela väggblock produceras som för att sedan resas på 
plats.  
Solceller och fiber kommer att installeras. Förskolans kök förbereds för att 
kunna användas som ett tillagningskök för eventuella framtida behov men i 
nuläget kommer köket vara ett mottagningskök. 
Elever från kommunens skolor har tidigare lämnat förslag på förskolans 
utemiljö och några av förslagen kommer att verkställas i förskolans 
utemiljö. 
Ny lägesrapport om bygget kommer att presenteras på barn- och 
utbildningsnämndens möte i augusti2021. 
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§ 59 Informationer juni 2021 
Diarienummer BUN 2021/8 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Information från förvaltningen 

• Covid 19 - ingen ökning av enligt den senaste rapporten. Oro finns 
gällande den nya mutationen Delta. 

• Vuxenutbildningen, VIVA, hösten 2021 - Till hösten startar 
vuxenutbildningen två nya förberedande jobbspår SFI/yrkessvenska 
och yrkeskunskaper i kombination och en utbildning inom Lager och logistik. 

• Lions Club i Kungsör - Utdelning av stipendier till elever i åk 9 på 
Kung Karls skola. "Bra kamrat i skolan" 

• Björskogsskolan 
Endast ytbeläggning återstår att göra på skolgården. och det kommer 
troligen ske under sommarlovet. Hög måluppfyllelse i alla klasser.  

• Hagaskolan - Traditionell brännbollsmatch mellan lärare och elever i 
åk 3. 

• Västerskolan - Västerläsarna 
• Elever i åk 9 som vill höja sina betyg har möjlighet att gå i 

sommarskolan som startar upp så snart ordinarie termin är avslutad. 
• Budget 2022 - Ökat elevantal inom särskolan kommer att resultera 

med kraftigt ökade kostnader för verksamheten.  
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§ 60 Redovisning kunskapsresultat vt21 
Diarienummer BUN 2021/8 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för redovisningen och anser tidigare 
ställda frågor, om betygen på Kung Karls skola, besvarade. 

Sammanfattning 
Kunskapsresultat Kung Karls skolan - Återrapport av tidigare ställd fråga  
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.   
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% 
Reflektionen av resultatet är att det aktiva arbetet med att identifiera varje 
elevs behov på detaljnivå för att kunna arbeta med det eleven saknar för att 
få ett godkänt betyg i kärnämnet har varit framgångsrikt. Lärarna har sedan 
tillsammans med elev och vårdnadshavare gjort upp en plan för att eleven 
ska nå målet att bli godkänd i ämnet. Det har lyckats då elev och 
vårdnadshavare varit aktiva i arbetet. 
 
Under redovisningen ställdes även frågor om resultaten för eleverna som 
slutar åk 8, vt21 och deras möjligheter under sista läsåret i grundskolan. 
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Skolchefen svarar att det finns fortsatt behov av insatser för dessa elever 
även kommande läsår.  
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§ 61 Timplan grundsärskolan 
Diarienummer BUN 2021/42 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna den nya reviderade 
stadieindelade timplanen för särskolan  

Sammanfattning 
Tidigare timplan innehåller endast stadieindelning för åk 1–6. Nu är även åk 
7–9 klara från statens sida och därför behöver även vår stadieindelade 
timplan revideras så att den blir komplett för samtliga stadier.  

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse samt förslag på 
reviderad stadieindelad timplan för särskolan som kopia 

Skickas till 
Rektorer för grundskola, skolchef, bitr. skolchef och 
förvaltningsadministratör   
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§ 62 Ekonomisk uppföljning juni 2021 
Diarienummer BUN 2021/40 

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

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har inför budgetåret 2021 fattat beslut om 
sparåtgärder på drygt 7 Mkr. Dessa åtgärder kommer att genomföras under 
2021.  
Vid barn- och utbildningsnämnden sammanträde den 2021-03-24 beslutade 
nämnden att föreslå kommunstyrelsen att de tidigare föreslagna åtgärderna 
för att minska kostnaderna skulle anses tillräckliga. 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-10 att:  
Kommunfullmäktige att besluta att de 7 mkr som det förstärkta ekonomiska 
prognosläget medger fördelas enligt följande:  
• 4 mkr till Barn- och utbildningsnämnden för förstärkning till elever med 
särskilda behov inom grundskolan och förskolan samt att tidigare förslag 
om begränsat öppethållande på fritidsgårdarna ej genomförs 
Den ekonomiska prognosen för barn- och utbildningsnämnden, 2021-06-11, 
visar på ett underskott på – 9,8 Mkr för 2021. De två stora minusposterna 
består av ökade kostnader för särskolan samt återstående del av det totala 
sparkravet inför budgetåret 2021. 
I den bifogade tjänsteskrivelsen beskrivs ytterligare åtgärder för att minska 
kostnaderna och att sträva mot att komma i ekonomisk ram. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-11 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-16 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-20 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-18 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 63 Redovisning inkomna anmälningar om 
kränkande behandling 
Diarienummer BUN 2021/77 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för redovisningen och lägger den till 
handlingarna. 

Sammanfattning 
Verksamhetschef för förskolan, rektorer, pedagoger eller annan medarbetare 
som får kännedom om att ett barn eller elev anser sig ha blivit utsatt för 
kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla 
detta till huvudmannen, enligt Skollagen (SL 2010:800, kap 6 § 10). 
Huvudmannen är vidare skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna 
kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder 
som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. 
Skolchef Fredrik Bergh redovisar en sammanställning av inkomna 
anmälningar om kränkande behandling för läsåret 2020/2021.  
Ur redovisningen framgår bl.a följande: 
- antalet inkomna anmälningar 
- typ av kränkningar, exempel: fysisk, verbal, psykosocial, hot, text- och 
bildburet, sociala medier, skadegörelse, stöld 
- tidpunkt för kränkningarna, veckodag, klockslag 
- plats för kränkningen 
Observera att antalet inkomna kränkningar inte är detsamma som antalet 
händelser. 
Att stävja krängningar är ett ständigt pågående arbete, detta görs genom att 
fortsätta se samband för att arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande.   
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§ 64 Ekonomisk rapport vuxenutbildningen, 
VIVA 
Diarienummer BUN 2021/83 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för grundlig redovisning och 
tydliggörande av verksamhetens kostnader.  

Sammanfattning 
Rektor Kristin Fernerud lämnar en grundlig presentation av verksamheten 
och ger en tydlig bild av det ekonomiska läget för vuxenutbildningen, 
VIVA.  
 
I presentationen framgår bl.a: 
- huvudmannens ansvar  
- ändring i lagar och förordningar som leder till ökade krav och 
utmaningar för verksamheten 
- 20 kap 2 § Skollagen - målen för den kommunala vuxenutbildningen  
- styrkedjan för statsbidrag - yrkesvux 
 
Syftet med statsbidraget är att öka utbildningsutbudet för vuxna elever inom 
yrkesutbildning och tillgodose behoven på arbetsmarknaden och minst tre 
kommuner ska samverka om planering och genomförande av utbildningen. 
Särskilda villkor om planering inför utbildningarna finns bl.a.: 
- ska ske i samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer eller 
andra sammanslutningar som är verksamma in de branscher som finns i de 
samverkande kommunerna 
- utbudet av utbildningsplatser efter samråd med Arbetsförmedlingen och 
den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen 
- sökande med kort tidigare utbildning och svag ställning på 
arbetsmarknaden ska prioriteras 
- kommunerna som samverkar ska sammantaget genomföra och finansiera 
tre sjundedelar av det antal årsstudieplatser som de får statsbidrag för. 
Förändring i förordningen om medel för stödjande insatser (2016:937)  
Bidraget ska användas till insatser som gör att det går att kombinera 
yrkesstudier med studier inom sfi och svenska som andraspråk. För att vara 
berättigad det nya statsbidraget krävs att huvudmannen kombinerar 
yrkesstudier med språkstudier på sådant sätt att det bidrar till att ge eleverna 
ökade möjligheter att nå målen för utbildningen. Insatserna kan handla om 
anpassningar, öka flexibiliteten, ge särskilt stöd men även öka pedagogisk 
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personal eller liknande. 
 
Kostnadsjämförelse - anordna verksamheten i egen regi  alternativt köpa 
alla tjänster av närliggande kommuner 
En jämförelse att anordna verksamheten i egen regi mot att köpa tjänsterna i 
närliggande kommuner har gjorts och jämförelsen visar att Kungsörs 
kommun skulle få en faktisk kostnadsökning med ca 1 126 900 kr om alla 
utbildningar köps. 
Konsekvenser om all utbildning och verksamhet inom VIVA ska köpas av 
annan anordnare är bl.a. följande: 
- Kungsörs kommun, KKTAB, kommer att tappa hyresintäkter motsvarande 
1 871 000 kr 
 
- Projektägandet kommer inte att kunna fungera på samma sätt och där 
tappar vi medel som vi kan använda för skolutveckling. Till exempel 
projektet Vägar framåt där vi arbetar med att främja närvaro och öka 
trygghet och studiero, vilket genererar 2 867 000 kr under en tvåårsperiod 
 
- Måluppfyllelsen förväntas minska på grund av resor och lägre närvaro 
 
- Kostnaderna för förskolan förväntas öka då elever inom komvux kommer 
att ha ett större behov av att ha sina barn på förskola - Den senaste 
satsningen och utvecklingen av IM som gjordes för att höja kvaliteten och 
minska kostnaderna måste avvecklas 
 
- Samverkansmöjligheterna med socialförvaltningen, som nyligen 
diskuterats minskar och möjligheten att skapa lösningar på hemmaplan för 
elever med särskilda behov på gymnasienivå elimineras. Kostnaderna för 
dessa elever är enormt stora, utbildningskostnaden per elev varierar mellan 
300 000 och 400 000 kr och boendekostnaden (som individ- och 
familjeomsorgen, Ifo bekostar) varierar mellan 1 500 000 och 2 000 000 
miljoner per år 
 
- Antalet anställda i Kungsörs kommun förväntas minska med ca 22 
personer, vilket medför lägre skatteintäkter 
 
- Omställningen pga. LAS kommer att påverka övriga grundskolan 
 
- Möjligheten att söka och rekvirera statsbidrag kommer att minska markant, 
vilket innebär att vi inte kommer att kunna erbjuda utbildning till lika 
många invånare som vi kan nu. Framförallt kommer antalet 
nyutexaminerade undersköterskor att minska. Vilket kommer att drabba 
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verksamheterna inom vård-och omsorg, som har ett stort behov av utbildade 
undersköterskor 
 
- Samverkan med Köping och Arboga kommer att försämras då vår 
samverkan bygger på ett givande och tagande där delar på ansvaret att hitta 
de bästa lösningarna för Västra Mälardalen  
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§ 65 Meddelande delegationsbeslut juni 2021 
Diarienummer BUN 2021/10 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning 
Delegationsbeslut i juni 2021 
Dnr Beslut 
BUN 2021/80 Skolskjuts vid särskilda skäl enligt 10 kap. 32 § Skollagen 
BUN 2021/75 Avslag på ansökan om kurs i sociologi 
BUN 2021/73 Avslag på ansökan om SFI studier i annan kommun 
BUN 2021/76 Avslag på ansökan om SFI studier i annan kommun 
BUN 2021/74 Avslag på ansökan om kurser på distans 
BUN 2021/85 Avslag på ansökan - studier vid vuxenutbildningen i Örebro 
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§ 66 Meddelanden juni 2021 
Diarienummer BUN 2021/9 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning 
Rapporter och meddelanden i juni 2021 
Dnr Handling 
BUN 2021/78 Avtal med British Mini Schools AB om plats i förskolan 
BUN 2021/71 Arbetsförmedlingens information – Förändrad process/ 
arbetsrutin för Ungdomsjobb 2021 med anledning av att Sommarjobb blir 
en del av Arbetsförmedlingens projekt Ungdomsjobb 2021 
BUN 2021/79 Avtal med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM - 
Mottagande i specialskolan och RH-anpassad utbildning i Örebro 
BUN 2021/38 Yttrande på begäran om redovisning av elevs nuvarande 
skolsituation - Barn- och elevombudet 
BUN 2021/72 Rapport från Försäkringskassan - Felaktiga utbetalningar till 
barnfamiljer som inte bor i Sverige 
BUN 2021/82 Uppsägning av  avtal med InfoMentor - elevadministrativt 
system 
BUN 2021/81 Uppsägning av avtal med IST Sverige AB - 
elevregistreringssystem 
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