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§  
Information från förvaltningen november-
december 2020 (BUN 2020/7) 
Information om händelser från enheterna inom förvaltningen under 
november – december 2020 har sammanställts. 
 
Kinnekulle förskola med avdelningarna Bullerbyn, Saltkråkan, 
Villekulla, Lönneberga och Junibacken 
Förskolan jobbar med tecken som alternativ och kompletterande 
kommunikation (TAKK). TAKK är inte detsamma som svenska 
teckenspråket, men bygger på dess tecken. Tecknen används 
tillsammans med tal, som stöd vid språkutveckling och på den nivå 
där barnet befinner sig. Återvinning och hållbar utveckling, olika 
begrepp som tex. stor-liten, luciasånger och pyssel är andra 
aktiviteter som pågår i den dagliga verksamheten på förskolan just 
nu. 
 

Tema om känslor, känna och förstå sina egna 
känslor och andras känslor och sätta ord på dessa. 
 
 

Covid-19 har medfört att förskolan sett över sina rutiner vid 
lämning och hämtning av barnen. 
 

 
Övrigt inom förvaltningen 
• Skollunch för gymnasieelever med studier på distans 
• Fritidsgården/nattvandring 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Förvaltningens sammanställning 2020-12-13 med bilagor från 
enheterna 

 
Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till 

handlingarna.        
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§  
Sammanställning av tidigare genomförda 
revisionsgranskningar (BUN 2020/) 

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt 
och från en ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 
räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som 
görs inom nämnderna är tillräcklig. 
Revisorerna granskar regelbundet 
- Om nämnder och styrelser har en tillräcklig intern kontroll i sin 

styrning, ledning och uppföljning av verksamheten. 
- Att nämnder och styrelser återrapporterar till fullmäktige på 

det sätt som beslutats. 
- Om verksamheten bedrivs ändamålsenligt och ur ekonomisk 

synpunkt tillfredställande. 
- Att räkenskaperna är rättvisande. 
 
Här följer sammanställning av tre granskningar som genomförts 
inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. 
 
a) Granskning av kommunal vuxenutbildning (BUN 2020/98) 

Granskningen syfte är för att bedöma om barn- och 
utbildningsnämndens styrning av den kommunala 
vuxenutbildningen är tillfredställande så att kommunens 
resurser används effektivt och att verksamheten bedrivs enligt 
lag med hög måluppfyllelse.  
Sammanfattning 
Bedömning utifrån granskningens syfte är att Kungsörs 
kommun erbjuder och bedriver vuxenutbildning och särskild 
utbildning för vuxna i enlighet med lag. VIVA har en 
ändamålsenlig organisation som gör att verksamheten kan 
bedrivas effektivt. Revisionen ser även engagemang och en 
drivkraft för hög måluppfyllelsegenom stor flexibilitet. 

 
Revisorernas bedömning Revisorernas 

rekommendationer 
- kompetensen inom 

vuxenutbildningen gör att 
deras insatser kan användas 

- stärka det systematiska 
kvalitetsarbetet så att avsatta 
resurser sätts i förhållande 
till uppfyllda mål för att 
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inom den verksamhet som de 
behövs mest 

kunna bedöma 
verksamhetens effektivitet i 
förhållande till exempelvis 
andra driftsformer 

- vuxenutbildning erbjuds i 
enlighet med lag 

- låta säkerställa att 
kostnaderna för respektive 
utbildning inom 
vuxenutbildningen redovisas 
i enlighet med SCB´s 
direktiv 

- organisationen är 
ändamålsenlig och effektiv 

 

 
 

b) Grundskolans måluppfyllelse (BUN 2019/154) 
Genomförd granskning är för att se om kunskapsresultaten i 
grundskolan och utveckling av desamma under de senaste åren 
översiktligt redovisas. Granskningen syftade också till att 
bedöma om barn- och utbildningsnämndens styrning är 
tillfredsställande för att eleverna i grundskolan ska nå målen 
för utbildningen. Även resultaten i gymnasieskolan har 
studerats. 
Sammanfattning 
Bedömning utifrån granskningens syfte är att barn- och 
utbildningsnämnden brister i styrning av utbildningen inom 
grundskolan samt vad gäller uppföljning av elever i 
gymnasieskola och inom det kommunala aktivitetsansvaret. 
 

 
Revisorernas bedömning Revisorernas bedömning att 

förvaltningen brister i 
- ska tillgodose att 

redovisningen per 
kostnadsslag genomförs  

- styrning av utbildningen 
inom grundskolan  

- ska tillse att elevhälsan 
främst är förebyggande och 
hälsofrämjande  

- uppföljning av elever i 
gymnasieskola och inom det 
kommunala 
aktivitetsansvaret 

- ska tillse att elever i behov 
av studiehandledning på 
modersmål får det 
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- bör utveckla sin uppföljning 
av aktivitetsansvaret och 
utbildningen vid 
gymnasieskolan 

 

- bör besluta om riktlinje för 
uppföljning av kommunens 
elever i gymnasieskolan 
anordnad av annan 
huvudman, i vilket det bör 
framgå vilka krav på 
återkoppling som 
hemkommunen förutsätter 
att den får samt hur 
frånvaron ska hanteras inom 
förvaltning och rapporteras 
till nämnd 

 

- bör följa upp att elever i 
behov av särskilt stöd får det 

 

 
c) Fördelning av resurser i förhållande till behov till förskola 

och grundskola (BUN 2017/179) 
Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunens 
resurser till förskola och grundskola på ett sådant sätt att man 
skapar förutsättningar för rektorer att bedriva verksamhet som 
ger alla elever förutsättningar att nå målen. 
Sammanfattning 
Hantering av resursfördelningen till förskola och grundskola är 
väl fungerande. Kungsörs kommun avsätter mindre resurser 
per barn i förskoleverksamheten jämfört med övriga länet och 
riket. Främsta avvikelsen återfinns inom kostnadsposten övrigt 
och återspeglar en betydligt mindre central 
förvaltningsorganisation än normalt. 
 
 

Revisorernas rekommendationer 

- låta elevhälsans organisering på ett strukturerat sätt utgå 
från av rektorerna identifierade behov i befintlig elevgrupp 
så att rätt resurser finns att tillgå för att tillgodose insatser 
utifrån de åtgärdsplaner som upprättats 
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- arbeta strukturerat med långsiktiga prognoser avseende 
volymer tillsammans med analyser avseende 
kunskapsutvecklingen på enhetsnivå för att på detta sätt 
snabbt fånga upp och motverka risken för att verksamheten 
urholkas i och med den låga resurstilldelningen 

 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Rapport från KPMG: Granskning av kommunal 

vuxenutbildning 
• Rapport från KPMG: Grundskolans måluppfyllelse 
• Rapport från KPMG: Fördelning av resurser i förhållande till 

behov till förskola och grundskola 
 

Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden tackar för den sammanställda 
informationen och lägger den till handlingarna. 







































































































Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Åtgärdsplan och överenskommelse 
nyanländas lärande (BUN 2017/156) 
Inom ramen för Skolverkets riktade stöd avseende att utveckla 
verksamhet som rör nyanlända och flerspråkiga barns och elevers 
mottagande och utbildning har kommunen tidigare genomfört en 
nulägesanalys. Analysen har syftat till att identifiera vilka 
utvecklingsområdet som finns inom kommunen när det gäller 
mottagande och utbildning av nyanlända barn och elever. Med 
utgångspunkt i analysen har åtgärdsplan tagits fram. 
 
Åtgärdsplanen är ett stöd att nå målet med att på kort och lång sikt 
höja måluppfyllelsen i Kungsörs skolor och bidra till en ökad 
likvärdighet inom kommunen. 
 
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, SKUA  
Kungsörs skolor har genomfört utbildning av s.k. SKUA-
utvecklare som i samverkan med rektorer genomför 
kompetenshöjande insatser kring språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt. En av effekterna av arbetet med SKUA- utvecklare är 
att genom kollegialt lärande skapa samsyn kring språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt i förskola, grundskolan, gymnasiet 
och vuxenutbildningen och på så sätt skapa tydliga övergångar och 
en ”röd tråd” genom hela organisationen. 
 
Överenskommelse med Skolverket  
Skolverkets uppdrag är att genomföra systematiska insatser i syfte 
att stärka huvudmännens förmåga att på kort och lång sikt erbjuda 
nyanlända elever en utbildning av hög och likvärdigkvalitet med 
målet att förbättra förutsättningarna för goda kunskapsresultat för 
dessa elever. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Förvaltningens sammanställning 2020-12-13 med bilagor från 
enheterna 
 

 
Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till 

handlingarna.        
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Bakgrund till åtgärdsplan 
Under de närmaste två åren samverkar Kungsörs kommun med Skolverket för att 
stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever. Målet med utvecklings-
projektet är att på kort och lång sikt höja måluppfyllelsen i Kungsörs skolor och 
bidra till en ökad likvärdighet inom kommunen. Insatserna innefattar förskolan, 
grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Det inkluderar även barn och ele-
ver som är flerspråkiga men som inte är nyanlända. 

För att kartlägga behovet och förutsättningarna i Kungsörs kommuns skolor har 
barn- och utbildningsförvaltningen bildat ett lokalt team som består av barn- och 
utbildningschef, förskolechef, rektorer och samordnare. Varje förskola och skola 
har genomfört en workshop med personal, samt en enkätundersökning som riktats 
till nyanlända elever. Detta underlag ligger till grund för nulägesbeskrivningen och 
det lokala teamets analys av de riktade insatsernas utvecklingsområden. Utgångs-
punkt i analysen är barn- och utbildningsförvaltningens mål att öka trivsel och 
trygghet i förskola och skola samt höja kunskapsresultaten. 

I januari 2018 flyttande årskurs 4-6 och 7-9 in i de nya lokalerna på Kung Karls 
skola. Flytten innebar flera förändringar i organisationen och en nystart för årskurs 
4-6 som tidigare varit på två olika skolor. I och med denna organisationsförändring 
har ledningsgruppen för Kungsörs barn- och utbildningsförvaltning gjort en över-
gripande sammanställning över aktuella utvecklingsområden, där de riktade insat-
serna planeras vara en del. 

Styrkan i Kungsörs förskolor och skolor är att det är en liten organisation som har 
goda förutsättningar för samarbete. Kungsör har två stycken F-3 skolor (Västersko-
lan och Hagaskolan), en 4-6 och 7-9 skola (Kung Karls skola), samt gymnasium 
och vuxenutbildning (VIVA). Utanför tätorten finns även en F-6 skola (Björk-
skogsskolan). Det finns nio förskolor med totalt 27 avdelningar. I kommunen finns 
även en integrationsenhet som just nu arbetar fram en kommunövergripande integ-
rationsplan i samarbete med skola, arbetsmarknad och föreningsliv. 

 

Undervisning och lärande 
 

Bakgrund till utvecklingsområdet 
Läsåret 2014/2015 påbörjade skolorna i Kungsörs kommun ett arbete kring språk-
utvecklande arbetssätt med bland annat föreläsningar utifrån boken ”Stärk språket, 
stärk lärandet” med Jeanette Källstad. Detta följdes av diskussioner kring texter och 
undervisning i arbetslagen. Satsningen föll olika väl ut beroende på hur det imple-
menterades i verksamheterna. I genomförda workshops på skolorna efterfrågar 
lärarna en nystart och ett mer systematiskt och kontinuerligt arbete kring språk- 
och kunskapsutvecklande arbetssätt.  

Det finns också behov av att utveckla studieron och ledarskapet i klassrummen, då 
det idag finns betydande skillnader i hur lektioner genomförs och struktureras. 
Krav och förväntningar på eleven måste vara tydliga. En elev som har svenska som 
förstaspråk har växt upp med såväl dolda som tydliga koder för vad skolan och 
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lärarna definierar som kunskap och en god läs- och skrivförmåga. För en andra-
språksinlärare är detta inte självklart och därför behöver lärare vara extra tydliga 
och samstämmiga. 

Fortbildning kring studiehandledning och utbildning för studiehandledare är också 
av stor betydelse för att kunna stötta den nyanlända eleven på bästa sätt i undervis-
ningen. Lärarna efterfrågar mer samarbete med studiehandledarna samt studiehand-
ling på fler språk.  

 

Insatser inom ramen för utvecklingsområdet 

2.1.1 SKUA-utvecklare 
Kungsörs skolor planerar en utbildning av s.k. SKUA-utvecklare som i samverkan 
med rektorer genomför kompetenshöjande insatser kring språk- och kunskapsut-
vecklande arbetssätt. Detta för att vidareutveckla det språkutvecklande arbete som 
påbörjades läsåret 2014/2015. SKUA-utvecklare är anmälda för förskola, grund-
skola och gymnasiet. 
 

Deltagare i insatsen: 3 förskola, 3 grundskola, 1 gymnasiet, 2 skolledare 

Vikariekostnad: 870 000 kr (Vikarier under 11 dagar samt inläsningstid (3h/v) 

under ett år. 10% vikariebehov under året därefter). 

Resor och övernattning: 55 000 kr  

2.1.2 Mål och förväntade effekter  
Målet med denna insats är att öka måluppfyllelsen för nyanlända och flerspråkiga 
elever genom att ge dem rätt stöd i undervisningen. Detta kommer även ge positiva 
effekter på andra elevers lärande och höja måluppfyllelsen generellt.  

Insatsen förväntas även att bidra till en större medvetenhet kring och kunskap om 
andraspråksinlärning och flerspråkighet som en resurs i undervisningen där alla 
lärare är språklärare i alla ämnen.  

En önskad effekt av arbetet med SKUA-utvecklare är att genom kollegialt lärande 
skapa en samsyn kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan, 
grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Eftersom Kungsörs kommun an-
mält SKUA-utvecklare från förskolan till vuxenutbildningen, finns goda förutsätt-
ningar att skapa tydliga övergångar och en ”röd tråd” genom hela organisationen. 

SKUA-utvecklarna bildar på så sätt en grupp som kan driva utvecklingen vidare 
och utbilda ny personal så att det språk- och kunskapsutvecklandet arbetssättet 
fortgår. 

2.1.3 Ansvar  
En skolledare medverkar vid fyra av utbildningens heldagar och som upprätthåller 
kontinuerlig kontakt med och stöttar SKUA-utvecklarna under insatsen.  
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Representanten ska ha mandat att ge SKUA-utvecklarna mandat och arbetsuppgif-
ter rörande kompetenshöjande insatser. Representanten har också kontinuerlig 
kontakt med ansvarig medarbetare från NC. 

2.1.4 Delaktighet 
All pedagogisk personal i förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen 
är delaktiga i arbetet kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Arbetslagstid 
och fortbildningstid avsätts under 2019-2020. 

SKUA-utvecklare, förstelärare och rektorer planerar, genomför och följer upp ar-
betet. 

2.1.5 Uppföljning och utvärdering 
Uppföljning kring det kollegiala lärandet sker kontinuerligt i arbetslagen. SKUA-
utvecklarna träffas för att följa upp arbetet inom förskola och skola. 

En sammanställning för nyanlända elevers kunskapsresultat i årskurs 2-3 och 4-6 
har tagits fram vilken kommer användas som underlag för framtida kvantitativa 
jämförelser. Utifrån denna kommer analyser göras för att undersöka om insatsen 
har förväntad effekt på kunskapsresultaten.  

För att följa upp och undersöka resultat sker utvärdering av utbildningens kvalité, 
relevans och effekter i form av enkäter till personal samt djupintervjuer med en 
referensgrupp. 

Utvärdering sker i slutet av läsåret av SKUA-utvecklare och rektorer. 

2.2.1 Föreläsningar och litteratur i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt  
Det har de senaste åren kommit ny forskning kring språk- och kunskapsutveck-
lande arbetssätt och lärare efterfrågar mer kompetensutveckling kring detta. Lärare 
önskar även konkreta exempel på hur de kan arbeta med språk- och kunskapsut-
veckling i sina ämnen. 

Insatsen är därför planerad i två steg: inspirationsföreläsningar (med t.ex. Anna 
Kaya, Hülya Basaran, Maria Bjerregard, Veli Tuomela) för all pedagogisk personal 
och inköp av utbildningsmaterial i språkutvecklande SO och NO-undervisning till 
åk 4-9 och gymnasiet. 

Denna insats är även kopplad till SKUA-utvecklarnas arbete och kommer vara 
introduktionen till deras fortsatta uppdrag i det kollegiala lärandet. 

 

Deltagare i insatsen: All pedagogisk personal/ SO och NO-lärare åk 4-9 och 

gymnasiet 

Vikariekostnad: 30000 vikarie i förskola 

Konsultkostnad: 100000 

Litteraturkostnad: 9000 
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2.2.2 Mål och förväntade effekter  
Målet med denna insats är att öka måluppfyllelsen för nyanlända och flerspråkiga 
elever genom att utveckla det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet. Detta 
kommer även ge positiva effekter på andra elevers lärande och höja måluppfyllelsen 
generellt.  

Insatsen förväntas även att bidra till en större medvetenhet kring och kunskap om 
andraspråksinlärning och flerspråkighet som en resurs i undervisningen där alla 
lärare är språklärare i alla ämnen.  

Målet är också att lärare ska få konkreta exempel på material och metoder de kan 
använda i sin undervisning för att utifrån det utveckla sin undervisning inom språk- 
och kunskapsutvecklande arbetssätt. 

2.2.3 Ansvar  
Rektorerna är ansvariga för att kompentensutvecklingen genomförs i samarbete 
med SKUA-utvecklare, arbetslagsledare och förstelärare. 

2.2.4 Delaktighet 
Alla lärare i förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen ska vara 
delaktiga i arbetet kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Kompetensut-
vecklingsdagar och arbetslagstid avsätts för detta arbete i samband med föreläs-
ningstillfällena. 

2.2.5 Uppföljning och utvärdering 
Uppföljning kring det kollegiala lärandet sker kontinuerligt i arbetslagen. Utvärde-
ring sker i slutet av läsåret av rektor. 

En sammanställning för nyanlända elevers kunskapsresultat i årskurs 2-3 och 4-6 
har tagits fram vilken kommer användas som underlag för framtida kvantitativa 
jämförelser. Utifrån denna kommer analyser göras för att undersöka om insatsen 
har förväntad effekt på elevers kunskapsutveckling.  
 

2.3.1 Studiero och ledarskap i klassrummet 

För att utveckla studieron och tydliggöra krav och förväntningar på eleven planeras 
en insats att stärka ledarskapet i klassrummet genom att anordna föreläsningar med 
John Steinberg. I samband med föreläsningarna planeras även inköp av litteratur 
för att följa upp arbetet i arbetslagen. En första kontakt med John Steinberg är 
gjord och en plan är under uppbyggnad. 

 

Deltagare i insatsen: Lärare i grundskolan 

Konsultkostnad: 100000 

Litteraturkostnad: 30000 

2.3.2 Mål och förväntade effekter  
Målet med denna insats är att höja elevers kunskapsresultat genom ökad tydlighet 
och struktur i undervisningssituationen. 
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En förväntad effekt är ökad trygghet och igenkänning för eleverna då lektionerna 
struktureras och genomförs på liknade sätt. Detta skapar en samsyn och goda relat-
ioner i skolan. 

2.3.3 Ansvar  

Rektorerna är ansvariga för att kompetensutvecklingen genomförs i samarbete med 
förstelärare och arbetslagsledare. 

2.3.4 Delaktighet 

Rektor, förstelärare och arbetslagsledare förankar arbetet i personalgruppen. 

2.3.5 Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning sker kontinuerligt i arbetslagen. Utvärdering sker av rektor. 

För att följa upp och undersöka resultat sker utvärdering av utbildningens kvalité, 
relevans och effekter i form av enkäter till personal samt djupintervjuer med en 
referensgrupp. 

 

2.4.1 Utbildning av studiehandledare och fortbildning kring studiehandledning 
Studiehandledningen är viktig för nyanländas lärande. Idag är studiehandledarna 
”självlärda” i sin roll och har inte fått någon speciell utbildning i sitt arbete, vilket är 
ett utvecklingsområde för att stötta den nyanlända eleven på bästa sätt i undervis-
ningen. Studiehandledarnas uppdrag behöver också definieras och göras tydligt. 
Lärarna efterfrågar mer samarbete med studiehandledarna samt studiehandling i 
fler språk.  

Kungsörs skolor planerar därför insatser för att utbilda studiehandledarna, men 
också fortbildning för lärare i hur studiehandledarnas kunskaper och arbete kan 
användas för att ytterligare förbättra elevernas studieresultat. Denna insats kommer 
vara en förstärkning i det språk- och kunskapsutvecklande arbetet och kollegiala 
lärandet som är kopplat till SKUA-utvecklarnas uppdrag. 

 

Utbildning för studiehandledare på VIVA (vuxenutbildningen): 

Deltagare i insatsen: Samtliga studiehandledare 

Vikariekostnad:60000 

Föreläsning (kopplat till språkutvecklande arbetssätt och studiehandledning, exem-
pelvis Tamar Ucar): 

Deltagare i insatsen: Alla lärare och studiehandledare i grundskolan, gymna-

siet och vuxenutbildningen. 

Konsultkostnad: 40000 
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2.4.2 Mål och förväntade effekter  
Målet med insatsen är att öka måluppfyllelsen för nyanlända och flerspråkiga elever 
och öka likvärdigheten inom och mellan skolor i kommunen. Utbildningen och 
handledningen av studiehandledning bidrar till en samsyn kring vad en lyckad stu-
diehandledning innebär och hur de studiehandledarnas arbete och kunskaper kan 
användas för att ytterligare förbättra elevernas studieresultat i olika ämnen. Studie-
handledarnas uppdrag kommer också bli tydligare. 

En förväntad effekt av insatsen är att studiehandledarna och modersmålslärarna 
blir en grupp som träffas och utbyter erfarenheter med varandra. 

2.4.3 Ansvar  
Förvaltningsledning med stöd rektorsgruppen ansvarar för att insatsen genomförs. 

2.4.4 Delaktighet 
Rektorer, lärare och studiehandledare är delaktiga i denna insats.  

2.4.5 Uppföljning och utvärdering 
Uppföljning av insatsen sker kontinuerligt i arbetslagen och utvärdering sker i slutet 
av utbildningen av rektorerna. 

För att följa upp och undersöka resultat sker utvärdering av utbildningens kvalité, 
relevans och effekter i form av enkäter till personal samt djupintervjuer med en 
referensgrupp. 

En sammanställning för nyanlända elevers kunskapsresultat i årskurs 2-3 och 4-6 
har tagits fram vilken kommer användas som underlag för framtida kvantitativa 
jämförelser. Utifrån denna kommer analyser göras för att undersöka om insatsen 
har förväntad effekt på elevers kunskapsutveckling.  
 

 

1. Styrkor och svagheter  

3.1 Styrkor 

I kommunen finns behöriga lärare i svenska som andraspråk och lärare med doku-
menterad erfarenhet av språk- och kunskapsutvecklande undervisning för flersprå-
kiga elever. Inom förskolan finns flera språkpiloter som i samarbete med specialpe-
dagogen utvecklar arbetet kring språkutvecklande arbetssätt. 

Ett arbete i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt har påbörjats. Det finns en 
önskan om att vidareutveckla detta arbete inom förskolan, grundskolan och vuxen-
utbildningen. 

Det finns studiehandledare på samtliga skolor. En studiehandledare i arabiska har 
gått en utbildning sedan tidigare. En del av studiehandledarna arbetar även som 
modersmålslärare. 
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3.2 Risker 

Det har nyligen skett rektorsbyten och en omorganisation inom Kungsörs skolor i 
och med flytten till den nya skolan vilket innebär att mycket är nytt. Detta kan 
också vara en tillgång och möjlighet till utveckling. 

Det saknas studiehandledare i dari och persiska och det kan vara svårt att rekrytera 
och behålla studiehandledare. 

3.3 Förebyggande insatser 

Arbetet kommer se olika ut på skolorna. Kung Karl åk 4-6 och Kung Karl åk 7-9 
kan komma att behöva mer tid för att förankra och skapa delaktighet bland perso-
nalen. Koordinering av insatser och förankring i personalgrupperna är viktigt. 

Det behöver rekryteras/samordnas studiehandledare i dari/persiska så att den per-
sonen kan delta i utbildningen. 

 

2. Erfarenhetsspridning 
Lärdomar från arbetet med utvecklingsområdet kommer att användas och spridas 
på flera plattformar. Inom den egna verksamheten kommer information delges på 
kommunens intranät och arbetet kommer också dokumenteras och spridas på 
kommunens hemsida. Det planeras ett deltagande i länsövergripande nätverk för 
förskola och skola (RUC). 

 

3. Tidplan och kostnader 

5.1 Tidplan 
En detaljerad tidplan är i dagsläget svårt att ge eftersom definitiv bokning av förelä-
sare inte kan göras innan respektive insats är beviljad. Kontakter är skapade och 
planer är under uppbyggnad. En förankringsprocess är påbörjad.  

5.2 Kostnadsberäkning 
 
Tabell 1 (beskrivs utförligt under 2.1) 

 Tidsperiod 
för resp 
insats 

Vikarie-
kostnad 

Konsult-
kostnad 

Kurskost-
nad 

Resor  Övrigt Summa 

Insats: 1 2018/201
9 

870000   55000 
 

  

Insats: 2 2019 30000 100000 9000    
Insats: 3 2018/201

9 
 100000 30000    

Insats: 4 2018-
2019 

60000 40000     
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Tabell 2 Kostnader uppdelat över tid 
 

Totalt  År1 År2 År3 År4   
Mars 
år1 Jun Sep Dec 

           
TOTALT 
BELOPP                    

Insats 1   516200  393400               

Insats 2   74000  65000               

Insats 3   130000                 

Insats 4   30000+40000 30000               

                    
 
 
 Mars år 

2 Jun Sep Dec   
Mars 
år3 Jun Sep Dec 

          
TOTALT 
BELOPP                  

Insats 1                  

Insats 2                  

Insats 3                  

Etc                  

                  
 
 
 Mars 

år4 Jun Sep Dec 
     

TOTALT 
BELOPP         

Insats 1         

Insats 2         

Insats 3         

Etc         
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Styrning och utveckling av verksamheten 
 

1. Bakgrund till utvecklingsområdet 
I det systematiska kvalitetsarbetet behövs det tydligare rutiner för att följa upp och 
analysera nyanländas skolresultat i olika ämnen. Detta för att kunna utvärdera insat-
ser som genomförs och se hur dessa påverkar elevernas måluppfyllelse. Det behö-
ver också skapas gemensamma rutiner och riktlinjer för mottagande av nyanlända 
barn och elever samt en röd tråd för kartläggningar, övergångar och validering. 
Detta gäller hela organisationen förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbild-
ning. 

I elevenkäten och i workshops med personal framkommer behov av samordning 
av modersmålsundervisningen för att fler undervisningsgrupper ska komma igång. 
Organisationen kring studiehandledning och modersmålsundervisning behöver 
därför utvecklas inom kommunen. Detta gäller även studiehandledning på flera 
språk.  

 

2. Insatser inom ramen för utvecklingsområdet 

2.1.1 Projektledare för organisation, systematiskt kvalitetsarbete, rutiner, riktlin-
jer och kartläggning 
För att utveckla arbetet kring organisation, systematiskt kvalitetsarbete, rutiner, 
riktlinjer och kartläggning, planerar Kungsörs skolor en insats som samordnas av 
en projektledare utifrån följande punkter: 

• Rutiner, samordning och ledning för organisationen kring modersmålslärare 
och studiehandledare behöver utredas för att anpassas till de aktuella kra-
ven. 

• I det systematiska kvalitetsarbetet behöver rutiner och riktlinjer arbetas 
fram, som ska implementeras i det ordinarie kvalitetsarbetet, för uppfölj-
ning och analys av nyanlända elevers skolresultat.  

• Projektledare finns med vid genomförande av insatser, samt sammanställer 
underlag till rektorsgruppen för att följa upp och analysera utvärderingar av 
dessa. 

• Arbeta fram en tydlig arbetsgång, gemensamma rutiner och riktlinjer för 
mottagande av nyanlända barn och elever samt en röd tråd för kartlägg-
ningar, övergångar och validering i Kungsörs förskolor och skolor.  

• Studiebesök i andra kommuner planeras för att utbyta idéer och erfarenhet-
er. Arbetet i det lokala teamet fortsätter. 

 

Deltagare i insatsen: Projektledare, rektorer, förvaltningsledning, lärare 

Vikariekostnad: 500000  

Resor: 10000 
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2.1.2 Mål och förväntade effekter  
Målet med denna insats är att följa upp och stödja nyanländas kunskapsutveckling. 
En förväntad effekt är att tidigt sätta in eventuella åtgärder och samordna insatser 
som främjar elevens kunskapsprocess.  

Målet med insatsen är också att öka likvärdigheten, inom och mellan Kungsörs 
förskolor och skolor, genom en gemensam policy. En tydlig arbetsgång efterfrågas 
bland personalen för att få en tydligare rollfördelning och för att snabbare ge ele-
ven rätt insatser med stöttning efter kartläggning. Denna insats innebär på så sätt 
direkta effekter på elevens kunskapsutveckling och ökar måluppfyllelsen.  

2.1.3 Ansvar  
Förvaltningsledning med stöd av rektorsgruppen ansvarar för att insatsen genom-
förs. 

2.1.4 Delaktighet 
Rektorer, förvaltningsledning, lärare och projektledare är delaktiga i att arbeta fram 
rutiner och riktlinjer.  

2.1.5 Uppföljning och utvärdering 
Uppföljning sker kontinuerligt och utvärdering sker av förvaltningsledning och 
rektorsgruppen vid projektets slut. 

En sammanställning för nyanlända elevers kunskapsresultat i årskurs 2-3 och 4-6 
har tagits fram vilken kommer användas som underlag för framtida kvantitativa 
jämförelser. Utifrån denna kommer analyser göras för att undersöka om insatsen 
har förväntad effekt på elevers kunskapsutveckling. 
 

3. Styrkor och svagheter  

3.4 Styrkor 
Kungsör är ett litet samhälle och den kommunala verksamheten har korta besluts-
vägar. Det finns goda förutsättningar för samarbete inom och mellan skolorna samt 
samverkan med integrationsenheten, arbetsmarknad och föreningsliv.  

3.5 Risker 
Det har nyligen skett rektorsbyten och en omorganisation inom Kungsörs skolor i 
och med flytten till den nya skolan vilket innebär att mycket är nytt. Detta kan dock 
vara en tillgång och möjlighet till utveckling. 

3.6 Förebyggande insatser 
Kung Karl åk 4-6 och Kung Karl åk 7-9 kan komma att behöva mer tid för att för-
ankra och skapa delaktighet bland personalen. 

 

4. Erfarenhetsspridning 
Lärdomar från arbetet med utvecklingsområdet kommer att användas och spridas 
på flera plattformar. Inom den egna verksamheten kommer information delges på 
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kommunens intranät och arbetet kommer också dokumenteras och spridas på 
kommunens hemsida. Det planeras ett deltagande i länsövergripande nätverk för 
förskola och skola (RUC). 

 

5. Tidplan och kostnader 

5.3 Tidplan 
En detaljerad tidplan är i dagsläget svårt att ge eftersom definitiv bokning av förelä-
sare inte kan göras innan respektive insats är beviljad. Kontakter är skapade och 
planer är under uppbyggnad. En förankringsprocess är påbörjad.  

5.4 Kostnadsberäkning 
 
Tabell 1 (beskrivs utförligt under 2.1) 

 Tidsperiod 
för resp 
insats 

Vikarie-
kostnad 

Konsult-
kostnad 

Kurskost-
nad 

Resor  Övrigt Summa 

Insats: 1 2018-
2019 

500000   10000   

Insats: 2        
Insats: 3        
Etc.        

 
Tabell 2 Kostnader uppdelat över tid 

 
Totalt  År1 År2 År3 År4   

Mars 
år1 Jun Sep Dec 

           
TOTALT 
BELOPP 510000  255000  255000               

Insats 1   255000  255000               

Insats 2                    

Insats 3                    

Etc                    

                    
 
 
 Mars år 

2 Jun Sep Dec   
Mars 
år3 Jun Sep Dec 

          
TOTALT 
BELOPP                  

Insats 1                  

Insats 2                  

Insats 3                  

Etc                  
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 Mars 
år4 Jun Sep Dec 

     
TOTALT 
BELOPP         

Insats 1         

Insats 2         

Insats 3         

Etc         
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Trygghet och studiero, åtgärder mot kränkande 
behandling 
 

1. Bakgrund till utvecklingsområdet 
Ett utvecklingsområde är att skapa en ökad inkludering och motverka segregation i 
såväl förskola/skola som på fritiden. 

Hela organisationen måste ta ett ansvar och arbeta medvetet med ett interkulturellt 
förhållningssätt, där personalen har kunskaper om flerspråkigt lärande och hälso-
främjande faktorer. Detta utvecklingsområde är tydligt kopplat till läroplanen där 
elevers delaktighet och inkludering betonas.  

Flera lärare efterfrågar även utbildning i psykisk ohälsa så som trauma hos barn och 
ungdomar. Flera nyanlända elever mår dåligt p.g.a. traumatiska upplevelser i sam-
band med krig och flykt. Flera personalgrupper, bland annat elevhälsan, efterfrågar 
också utbildning i hedersproblematik. 
 

2. Insatser inom ramen för utvecklingsområdet 

2.1.1 Flerspråkighet i förskolan 
För att utveckla det interkulturella förhållningssättet i Kungsörs förskolor planeras 
en insats som riktas specifikt till förskolelärarna. Insatsen är en kurs kring flersprå-
kighet i förskolan som syftar till att göra praktik av läroplanens språkutvecklingsre-
laterade mål, skapa spännande språkmiljöer för att rikare ordförråd och lära mer 
om hur ett interkulturellt förhållningssätt kan prägla arbetet i förskolan. 

Kursen ges av Lärarfortbildning AB. 

 
Deltagare i insatsen: 17 personer 

Vikariekostnad: 27000 

Kurskostnad: 51000 

Resor:  8500 

2.1.2 Mål och förväntade effekter  
Målet med insatsen är att öka måluppfyllelsen och utveckla det interkulturella för-
hållningssättet som lyfts fram i läroplanen. 

Insatsen förväntas även skapa större kunskap kring barns språkutveckling med 
fokus på flerspråkighet. 

2.1.3 Ansvar  
Förskolechef ansvarar för att insatsen genomförs. 
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2.1.4 Delaktighet 
All personal i förskolan är delaktig i insatsen i olika reflektions- och diskussionsfo-
rum för utveckling av verksamheten. Förskolechef och biträdande förskolechefer är 
ansvariga för genomförande och förankring. 

2.1.5 Uppföljning och utvärdering 
Förskolechef och biträdande förskolechefer, tillsammans med förskolans personal, 
följer upp och utvärderar insatsen. Utvärderingen är en del i BRUK-skattningen 
och sker två gånger per år. 

 

2.2.1 Interkulturalitet 
För att utveckla interkulturellt förhållningssätt i Kungsörs förskolor och skolor 
planeras en insats i form av föreläsning i interkulturalitet som riktas till samtlig per-
sonal i förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.  

Pirjo Lahdenperä på Mälardalens högskola har blivit kontaktad för ett eventuellt 
samarbete som planeras under två terminer för att främja likabehandling och arbete 
kring värdegrundsfrågor.  

 

Deltagare i insatsen: Samtlig personal 

Konsultkostnad: 80000 

2.2.2 Mål och förväntade effekter  
Målet med insatsen är att öka måluppfyllelsen genom att ge mer kunskap och för-
ståelse för ett interkulturellt förhållningssätt. En förväntat effekt av detta är att vär-
degrundsarbetet på förskolorna och skolorna får ett tydligare interkulturellt per-
spektiv. 

2.2.3 Ansvar  
Rektorerna ansvarar för att insatsen genomförs och följs upp. 

2.2.4 Delaktighet 
Samtlig personal är delaktig i insatsen i olika reflektions- och diskussionsforum för 
utveckling av verksamheten. 

2.2.5 Uppföljning och utvärdering 
Uppföljning av insatsen sker kontinuerligt i arbetslagen och utvärdering sker i slutet 
av utbildningen av rektorerna. 

 

2.3.1 Traumamedveten omsorg och hedersproblematik  
I workshops med personal inom förskola, fritidshem, elevhälsan och skola fram-
kommer ett önskemål om fortbildning kring barn och elever som upplevt trauma 
eller levt under svår stress. Därför planeras en insats i form av en föreläsning kring 
trauma för all pedagogisk personal samt en fördjupning kring hedersproblematik, 
genom Rädda barnen, för en mindre grupp med elevhälsan som bas.  
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Deltagare i insatsen: All pedagogisk personal, elevhälsan 

Konsultkostnad: 40000 

Kurskostnad: Kostnaden för Rädda barnens utbildning via Skolverket. 

Resor:   

2.3.2 Mål och förväntade effekter  
Målet med insatsen är att öka måluppfyllelse för trivsel och trygghet i Kungsörs 
skolor genom att personalen får mer förståelse för vad trauma är och hur det på-
verkar. 

Förväntade effekter av insatsen är att verksamheten har en beredskap och förstå-
else för barn och elever som upplevt trauma eller levt under svåra förhållanden i 
samband med krig och flykt. 
2.3.3 Ansvar  

Rektorer är ansvariga för att insatsen genomförs. 

2.3.4 Delaktighet 
All pedagogisk personal är delaktig i insatsen kring trauma. Elevhälsan, rektor, 
FBG/ SvA-lärare är delaktiga i insatsen kring hedersproblematik. 

2.3.5 Uppföljning och utvärdering 
Uppföljning sker i arbetslagen efter föreläsningen/utbildningen. Utvärdering görs 
av rektor. 
 

2.4.1 Inkludering och särskilda anpassningar 
En specialpedagogisk insats planeras kring anpassningar och inkludering. Insatsen 
innebär självstudier i grupp under ledning av förstelärare och kommer vara en del i 
det interkulturella arbetet på skolorna. 

 
Deltagare i insatsen: Specialpedagoger och speciallärare 

2.4.2 Mål och förväntade effekter  
Målet med denna insats är att öka måluppfyllelsen för nyanlända och flerspråkiga 
elever genom att utveckla lärstategier för alla elever. 

Insatsen leder också till ökad kunskap och förståelse för interkulturellt förhållnings-
sätt där inkludering och delaktighet är viktiga utgångspunkter. Detta kommer också 
vara en del i värdegrundsarbetet på skolorna. 

2.4.3 Ansvar  
Rektorer och förstelärare är ansvariga för att insatsen genomförs.  

2.4.4 Delaktighet 
Speciallärare och specialpedagoger i förskola, grundskola och vuxenutbildning. 
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2.4.5 Uppföljning och utvärdering 
Uppföljning av insatsen sker kontinuerligt av speciallärarna/specialpedagogerna 
och utvärdering sker i slutet av utbildningen av rektorerna. 

 

3. Styrkor och svagheter  

3.7 Styrkor 
Kungsör är ett litet samhälle och den kommunala verksamheten har korta besluts-
vägar. Det finns goda förutsättningar för samarbete inom och mellan skolorna samt 
samverkan med integrationsenheten, arbetsmarknad och föreningsliv.  

3.8 Risker 
Det har nyligen skett rektorsbyten och en omorganisation inom Kungsörs skolor i 
och med flytten till den nya skolan vilket innebär att mycket är nytt. Detta kan dock 
vara en tillgång och möjlighet till utveckling. 

3.9 Förebyggande insatser 
Arbetet kommer se olika ut på skolorna. Kung Karl åk 4-6 och Kung Karl åk 7-9 
kan komma att behöva mer tid för att förankra och skapa delaktighet bland perso-
nalen. Koordinering av insatser och förankring i personalgrupperna är viktigt. 

 

4. Erfarenhetsspridning 
Lärdomar från arbetet med utvecklingsområdet kommer att användas och spridas 
på flera plattformar. Inom den egna verksamheten kommer information delges på 
kommunens intranät och arbetet kommer också dokumenteras och spridas på 
kommunens hemsida. Det planeras ett deltagande i länsövergripande nätverk för 
förskola och skola (RUC). 

 

5. Tidplan och kostnader 

5.5 Tidplan 
En detaljerad tidplan är i dagsläget svårt att ge eftersom definitiv bokning av förelä-
sare inte kan göras innan respektive insats är beviljad. Kontakter är skapade och 
planer är under uppbyggnad. En förankringsprocess är påbörjad.  

5.6 Kostnadsberäkning 
 
Tabell 1 (beskrivs utförligt under 2.1) 

 Tidsperiod 
för resp 
insats 

Vikarie-
kostnad 

Konsult-
kostnad 

Kurskost-
nad 

Resor  Övrigt Summa 

Insats: 1 2018/2019 27000  51000 8500   
Insats: 2 2018/2019  80000     
Insats: 3   40000     
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Etc.        
 

Tabell 2 Kostnader uppdelat över tid 
 

Totalt  År1 År2 År3 År4   
Mars 
år1 Jun Sep Dec 

           
TOTALT 
BELOPP                    

Insats 1   86500                 

Insats 2   80000                 

Insats 3     40000               

Etc                    

                    
 
 
 Mars år 

2 Jun Sep Dec   
Mars 
år3 Jun Sep Dec 

          
TOTALT 
BELOPP                  

Insats 1                  

Insats 2                  

Insats 3                  

Etc                  

                  
 
 
 Mars 

år4 Jun Sep Dec 
     

TOTALT 
BELOPP         

Insats 1         

Insats 2         

Insats 3         

Etc         

         

     
 

 



  

Överenskommelse 
 2018-06-11 

Dnr 7.4.2-2017:1687 
 

1 (8) 
  
 

Överenskommelse (ÖK 2) om samverkan mellan 
Skolverket och Kungsörs kommun avseende in-
satser inom ramen för uppdraget om att genom-
föra insatser för att stärka utbildningens kvalitet 
för nyanlända barn och elever och vid behov för 
barn och elever med annat modersmål än svenska 
(U2018/00404/S1). 
1 Parter 
Skolverket 
106 20 Stockholm 
Telefon: 08-52 73 32 00 (vx) 
Organisationsnummer: 202100-4185 
  

Kungsörs kommun (nedan kallad Huvudmannen) 
7386 Kungsör  
Telefon: 0227-60 00 00 (vx) 
Organisationsnummer: 212000-2056 

2 Bakgrund till Överenskommelsen 
Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra systematiska insatser i 
syfte att stärka huvudmännens förmåga att på kort och lång sikt erbjuda nyanlända 
elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet med målet att förbättra förutsätt-
ningarna för goda kunskapsresultat för dessa elever (U2018/00404/S). Insatserna 
ska riktas till skolhuvudmän som har begränsad erfarenhet av att bedriva utbildning 
för nyanlända barn och elever och barn och elever med annat modersmål än 
svenska och har en hög andel nyanlända barn och ungdomar i förhållande till folk-
mängden i motsvarande åldrar. 

Skolverket ska i samverkan med varje berörd huvudman identifiera insatser som 
kan stärka huvudmännens förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen 
så att måluppfyllelsen i förskolorna ökar och kunskapsresultaten i skolorna höjs 
samt att likvärdigheten inom och mellan förskolorna och skolorna ökar.  

Skolverket ska enligt uppdraget fatta beslut om att genomföra insatserna. Skolver-
ket har i beslut den 11 juni 2018 (dnr 2017:1687) beslutat om inom vilka utveckl-
ingsområden som insatser ska genomföras inom ramen för samverkan  

Av regeringsuppdraget framgår även att Skolverket ska komma överens med varje 
berörd huvudman om hur insatserna ska utformas och genomföras. I överens-

 
1 Tidigare U2015/03356/S; U2017/00300/S 
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kommelserna ska Skolverket och huvudmannens respektive ansvar och åtaganden 
klargöras. 

Den 9 januari 2018 beslutade Skolverket om samverkan med Huvudmannen avse-
ende framtagande av nulägesanalys och åtgärdsplan. I Överenskommelse (ÖK 1) 
den 16 januari 2018 har samverkan reglerats avseende nulägesanalys och åtgärds-
plan. 

Huvudmannen har den 29 maj 2018 redovisat en åtgärdsplan för Skolverket och 
preciserat de insatser som enligt Huvudmannen behöver genomföras för att stärka 
utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever och vid behov för barn och 
elever med annat modersmål än svenska, se bilaga 1.  

3 Överenskommelsens handlingar 
Dokumenten som är kopplade till Överenskommelsen (ÖK 2) gäller i den ordning 
som anges nedan. 

1. Eventuella tillägg och ändringar till Överenskommelsen (ÖK 2) 

2. Överenskommelsen (ÖK 2) 

4 Överenskommelsens tidsperiod 
Av Skolverkets beslut den 11 juni 2018 framgår att insatserna ska genomföras un-
der perioden 2018-06-11 –  2019-12-31. Överenskommelsen (ÖK 2) gäller för 
samma period.  

Nedan framgår tidplanen för respektive utvecklingsområde.  

5 Insatser som rör Styrning och utveckling av verksamheten  
I åtgärdsplan i bilaga 1 finns beskrivning av utvecklingsområdet.  

5.1. Projektledare 
5.1.1 Beskrivning av insatsen  
För att utveckla arbetet kring organisation, systematiskt kvalitetsarbete, rutiner, 
riktlinjer och kartläggning, planerar Kungsörs skolor en insats som samordnas av 
en projektledare. 
5.1.2 Ansvar för insatsen 
Förvaltningsledning med stöd av rektorsgruppen ansvarar för att insatsen genom-
förs. 
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5.2  Lokala teamet  
5.2.1 Beskrivning av insatsen  
Det lokala teamet kommer att fortsätta arbeta för en systematisk utveckling inom 
riktade insatser. Lokala teamet kommer att leda och utvärdera insatserna tillsam-
mans med projektledare. Resor och nätverksträffar ges möjlighet inom insatsen.  
5.2.2 Ansvar för insatsen 
Utbildningschefen ansvarar för det lokala teamet.  

  

6 Insatser som rör Undervisning och lärande  
I åtgärdsplan i bilaga 1 finns beskrivning av utvecklingsområdet.  

6.1. Språk- och kunskapsutvecklare (SKUA -utvecklare) 
6.1.1 Beskrivning av insatsen  
Kungsörs skolor och förskolor planerar en utbildning av SKUA-utvecklare som i 
samverkan med rektorer genomför kompetenshöjande insatser kring språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt. En önskad effekt av arbetet med SKUA-utvecklare 
är att genom kollegialt lärande skapa en samsyn kring språk- och kunskapsutveck-
lande arbetssätt i förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. 
6.1.2 Ansvar för insatsen 
Utbildningschefen ansvarar för att det skapas förutsättningar för insatsen.  SKUA-
utvecklare, förstelärare och rektorer planerar, genomför och följer upp arbetet. 

 

6.2  Föreläsningar och litteratur i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 
6.2.1 Beskrivning av insatsen  
Kompetensutveckling för all pedagogisk personal i grundskola och gymnasium 
samt inköp av utbildningsmaterial i språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt. 
Denna insats är även kopplad till SKUA-utvecklarnas arbete och kommer vara 
introduktionen till deras fortsatta uppdrag i det kollegiala lärandet. 

 
6.2.2 Ansvar för insatsen 
Rektorerna är ansvariga för att kompentensutvecklingen genomförs i samarbete 
med SKUA-utvecklare, arbetslagsledare och förstelärare 
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6.3  Studiero och ledarskap i klassrummet 
6.3.1 Beskrivning av insatsen  
För att utveckla studiero och tydliggöra krav och förväntningar på eleven planeras 
en insats att stärka ledarskapet i klassrummet genom att anordna föreläsningar med 
konsult. I samband med föreläsningarna planeras även inköp av litteratur för att 
följa upp arbetet i arbetslagen. En förväntad effekt är ökad trygghet och igenkän-
ning för eleverna då lektionerna struktureras och genomförs på liknade sätt. Detta 
skapar en samsyn och goda relationer i skolan. 

 
6.3.2 Ansvar för insatsen 
Rektorerna är ansvariga för att kompetensutvecklingen genomförs i samarbete med 
förstelärare och arbetslagsledare 

 

6.4  Utbildning av studiehandledare och fortbildning kring studiehandledning 
6.4.1 Beskrivning av insatsen  
Kungsörs skolor planerar insatser för att utbilda studiehandledarna, men också 
fortbildning för lärare i hur studiehandledarnas kunskaper och arbete kan användas 
för att ytterligare förbättra elevernas studieresultat. Denna insats kommer vara en 
förstärkning i det språk- och kunskapsutvecklande arbetet och kollegiala lärandet 
som är kopplat till SKUA-utvecklarnas uppdrag. Insatsen består både av utbildning 
för studiehandledare och föreläsning för lärare och studiehandledare i grundskolan, 
gymnasiet och vuxenutbildningen. 
6.4.2 Ansvar för insatsen 
Förvaltningsledning med stöd rektorsgruppen ansvarar för att insatsen genomförs 

 

7 Insatser som rör Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande 
behandling  
I åtgärdsplan i bilaga 1 finns beskrivning av utvecklingsområdet.  

7.1. Flerspråkighet i förskolan 
7.1.1 Beskrivning av insatsen  
Insatsen är en kurs kring flerspråkighet i förskolan som syftar till att göra praktik av 
läroplanens språkutvecklingsrelaterade mål, skapa spännande språkmiljöer för att 
rikare ordförråd och lära mer om hur ett interkulturellt förhållningssätt kan prägla 
arbetet i förskolan. 

 
7.1.2 Ansvar för insatsen 
Förskolechef ansvarar för insatsen. 
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7.2  Interkulturalitet 
7.2.1 Beskrivning av insatsen  
För att utveckla interkulturellt förhållningssätt i Kungsörs förskolor och skolor 
planeras en insats i form av föreläsning i interkulturalitet som riktas till samtlig per-
sonal i förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. 
7.2.2 Ansvar för insatsen 
Rektorerna ansvarar för att insatsen genomförs och följs upp. 

 

7.3  Traumamedvetenomsorg och hedersproblematik 
7.3.1 Beskrivning av insatsen  
Utbildning kring trauma för all pedagogisk personal samt en fördjupning kring he-
dersproblematik för en mindre grupp med elevhälsan som bas.  
 
7.3.2 Ansvar för insatsen 
Rektorer är ansvariga för insatsen. 

 

7.4  Inkludering och särskilda anpassningar 
7.4.1 Beskrivning av insatsen  
En specialpedagogisk insats planeras kring anpassningar och inkludering. Insatsen 
innebär självstudier i grupp under ledning av förstelärare och kommer vara en del i 
det interkulturella arbetet på skolorna. 

 
7.4.2 Ansvar för insatsen 
Rektorer och förstelärare är ansvariga insatsen. 

 

8 Tidplan och delredovisning av insatser 
Insatserna ska genomföras under perioden 2018-06-11 – 2019-12-31. 

Huvudmannen ska senast den 14 december 2018 ge in skriftlig delredovisning till 
Skolverket. Denna ska innehålla en beskrivning av vad som genomförts inom ut-
vecklingsområdet under året i enlighet med en mall som Skolverket ska tillhanda-
hålla. Huvudmannen ska till delredovisningen även bifoga en ekonomisk rapport 
över använda medel.  

9  Villkor för hur tilldelade medel ska användas 
För insatserna inom respektive utvecklingsområde får tilldelade medel användas för 
vikariekostnader, lönekostnader, kostnad kopplat till lärosäten, kostnad kopplat till 
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extern utövare, kostnad kopplat till intern utövare, litteraturkostnader, kostnader 
för logi, resekostnader. För övriga kostnader ansvarar Huvudmannen. 

 

10 Finansiering av insatser 
Skolverket finansierar huvudmannens insatser inom respektive utvecklingsområde 
med totalt 2 040 500 kr. 
 

11  Slutredovisning och återbetalning av oförbrukade medel 
Resultatet av samverkan ska redovisas till Skolverket i en slutredovisning. Slutrap-
porten ska vara Skolverket tillhanda senast den 31 december 2019. I slutredovis-
ningen ska Huvudmannen redovisa följande: 

• Genomförda insatser. 

• Vilka som berörts av insatsen. 

• Resultatet och effekter utifrån uppföljning och eventuell utvärdering. 

• Hur huvudmannen långsiktigt tar ansvar för att driva utvecklingsarbetet vi-
dare utifrån de utvecklingsområden som utpekats och de insatser som är 
vidtagna enligt överenskommelsen, 

• Totala kostnader för insatserna som finansierats av utbetalade medel från 
Skolverket enligt beslut. Kostnaderna ska indelas efter respektive insats och 
kostnadsslag, eller på annat sätt som bedöms ge en god bild av hur medlen 
använts.  

• Eventuella oförbrukade medel efter insatsernas genomförande. 

När slutredovisningen lämnats in och granskats av Skolverket fattas ett beslut som 
innehåller eventuella återkrav till huvudmannen. Vid återkrav av oförbrukade medel 
skickar Skolverket även en faktura med det belopp som huvudmannen ska återbe-
tala. Fakturans betalningsvillkor är 30 dagar. 

 

12  Brister och återkrav 
Om inte Huvudmannen fullgör sina åtaganden enligt denna Överenskommelse 
(ÖK 2) kan Skolverket komma att avbryta fortsatt samverkan. Skolverket kan även 
komma att ålägga Huvudmannen att återbetala utbetalda medel. 
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13  Utvärdering 
Huvudmannen och berörda skolenheter ska i rimlig omfattning bidra till Skolverket 
utvärdering av de insatser som genomförs. 

14  Ändringar och tillägg 
Ändringar och tillägg till denna överenskommelse ska göras skriftligen och vara 
undertecknade av behöriga företrädare för Skolverket respektive Huvudmannen för 
att vara gällande. 

 

Denna överenskommelse har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav Skol-
verket respektive Huvudmannen tagit var sitt. 

 

Överenskommelsen har granskats av enhetschef 
 

________________ 

Bilagor 
Bilaga 1 Åtgärdsplan 

Stockholm 2018-06-11 Kungsör  2018 -    

Skolverket Kungsörs kommun 

  

Kristin Ekblom Fredrik Bergh 
Undervisningsråd Utbildningschef 
  

Stockholm 2018-06-11 Kungsör  2018 -    

För Skolverket För Kungsörs kommun 

  

Kjell Hedwall Pelle Strengbom 
Avdelningschef Kommunalstyrelsens ordförande, 

Kommunalråd  
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Bilaga 2 Utbetalningsplan 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Revisionen besöker barn- och 
utbildningsnämnden (BUN 2020/160) 
Kommunallagen (KL 9 kap 9§) ger uttryck för att revisorerna 
årligen ska granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas 
verksamhetsområde. Grundläggande granskningen ska ge underlag 
för att bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning 
och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt 
måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan. Det 
övergripande syftet med den grundläggande granskningen är att 
bedöma om styrelse och nämnder har skapat förutsättningar för 
tillräcklig styrning uppföljning och kontroll av verksamheten.  
 
I år kommer granskningen att genomföras genom att frågor skickas 
ut till varje enskild ledamot i enkätform. 
 
 

Information från Kommunrevisorerna presenteras på 
sammanträdet 

 
 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Detaljbudget 2021 - 2023 för barn- och 
utbildningsnämnden (BUN 2020/78) 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2020 om budget-
ramar till nämnder och styrelse för 2021 med plan 2022 - 2023 
med prioriteringar. 
 
Barn- och utbildningsnämndens ramar är: 
- 2021: 242 800 000 kronor 
- 2022: 251 500 000 kronor 
- 2023: 255 000 000 kronor 
 
Nämnden har nu att fördela ramen och upprätta en detaljbudget. 
 

Barn- och utbildningschefen redogör muntligt för 
arbetet med detaljbudgen. 

 
 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2020-11-30   23 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Respektive akt samt inklusive Samverkan i Kungsör 
prioriteringar till: kommundirektören, barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, Kungsörs 
KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten AB, Kungsörs 
Fastighets AB 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 196 
Budget 2021 med plan 2022 - 2023 för 
Kungsörs kommun (KS 2020/90, KS 2020/163, 
KS 2020/164) 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 om budgetramar 
för 2020 - 2022. De ramar som fastställdes var (i miljoner kronor): 
 Ram 

2020 
Ram 
2021 

Ram 
2022 

Kommunstyrelsen 75,1 77,1 79,6 
Barn- och utbildningsnämnden 243,5 249,9 258,1 
Socialnämnden 252,0 258,6 267,1 
Delsumma 570,6 585,6 604,8 
Finansiell verksamhet 577,1 585,6 604,8 
Resultat 6,5 0 0 
 
Utöver ramarna presenterade ovan används 1 mkr till kommun-
styrelsen, 1 mkr till barn-och utbildningsnämnden, 4 mkr till social-
nämnden ur resultatutjämningsreserven för utvecklingsinsatser som 
på sikt sänker kostnadsutvecklingen.  
 
Förslag till ramar 2021 fastställdes på budgetberedningen 19 sep-
tember. Dessa ramar är de som ligger till grund för beslut här, juste-
rade för löneökningar som här ligger under finans och kapitalkost-
nader som fördelats. En ännu icke framräknad justering inför 2021 
med anledning av den nya serviceorganisationen som är flyttad till 
kommunstyrelsen från övriga nämnder under 2020 kommer också 
ske. 
 
Ramarna 2022 och 2023 är en uppräkning av 2021 års föreslagna 
ramar. 

 
Ram 
2021 

Ram 
2022 

Ram 
2023 

Kommunstyrelsen 76,5 78,6 80,5 
Barn- och utbildningsnämnden 242,8 251,5 255,0 
Socialnämnden 254,9 264,5 268,1 
Delsumma 574,2 594,6 603,6 
Finans 9,3 1,0 1,0 
Finansiell verksamhet 586,5 595,6 604,6 
Resultat 3,0 0,0 0,0 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Respektive akt samt inklusive Samverkan i Kungsör 
prioriteringar till: kommundirektören, barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, Kungsörs 
KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten AB, Kungsörs 
Fastighets AB 

Utdragsbestyrkande 

 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Protokoll från kommunstyrelsens budgetberedning 2020-10-19, 
§ 13 

• Alliansens prioriteringar 2021 
• Budgetförslag 2021 – Västra Mälardalens Räddningstjänst 
• Budgetförslag 2021 – Västra Mälardalens kommunalförbund 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2002-10-21, § 78 

med reservation och underlag 
• Socialnämndens protokoll 2020-10-20, § 87 med underlag 
• Investeringssammanställning 2021-2023 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16, § 182 jämte reser-

vation 
 

KS beslutsförslag 1.   Kommunfullmäktige antar följande ramar för 2021, med plan 
      2022-2023.  

 
Ram 
2021 

Ram 
2022 

Ram 
2023 

Kommunstyrelsen 76,5 78,6 80,5 
Barn- och utbildningsnämnden 242,8 251,5 255,0 
Socialnämnden 254,9 264,5 268,1 
Delsumma 574,2 594,6 603,6 
Finans 9,3 1,0 1,0 
Finansiell verksamhet 586,5 595,6 604,6 
Resultat 3,0 0,0 0,0 

 
2. Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för 2021 till 0,4 

procent (oförändrat). 
 

3. Kommunfullmäktige fastställer budgeten för friskvårdsbidrag 
2021 till 300 000 kronor (oförändrat). 
 

4. Kommunfullmäktige ger nämnderna i uppdrag att till varje 
sammanträde med kommunstyrelsen under 2021 redovisa hur 
arbetet går med att komma in i budgetramarna. 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande yrkan-

den: 
- bifall till budgetberedningens förslagna ramar från Mikael 

Peterson (S) och Madelene Fager (C) 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2020-11-30   25 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Respektive akt samt inklusive Samverkan i Kungsör 
prioriteringar till: kommundirektören, barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, Kungsörs 
KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten AB, Kungsörs 
Fastighets AB 

Utdragsbestyrkande 

 

- bifall till Samverkan i Kungsörs prioriteringar från Mikael 
Peterson (S) och Angelica Stigenberg (S) 

- bifall till Alliansens förslag till prioriteringar från Madelene 
Fager (C), Ewa Granudd (M) och Jenny Andersson (KD). 

 
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för tänkt proposi-
ionsordning, vilken godkänns. Ordförande avser ställa proposition 
enligt följande: 
1) Ställningstagande till budgetberedningens föreslagna ramar 
2) Ställningstagande till föreslagen borgensavgift 
3) Ställningstagande till budget för friskvårdsbidrag 
4) Ställningstagande till föreslaget uppdrag 
5) Samverkan i Kungsörs förslag till prioriteringar mot Alliansens 

förslag till prioriteringar 
 
Proposition 1 Ordföranden frågar om kommunfullmäktige besluta enligt kom-

munstyrelsens förslag till budgetramar och finner att så är fallet. 
 
Proposition 2 Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kom-

munstyrelsens förslag till borgensavgift och finner att så är fallet. 
 
Proposition 3 Ordföranden frågar om kommunfullmäktige besluta enligt kommun-

styrelsens förslag till budget för friskvårdbidrag och finner att så är 
fallet. 

 
Proposition 4 Ordföranden frågar om kommunfullmäktige besluta enligt kommun-

styrelsens förslag om uppdrag till nämnderna att till varje 
sammanträde med kommunstyrelsen under 2021 redovisa hur 
arbetet går med att komma in i budgetramarna. Han finner att så är 
fallet. 

 
Proposition 5 Slutligen ställer ordföranden Samverkan i Kungsörs förslag till 

prioriteringar mot Alliansens förslag till prioriteringar och finner att 
kommunfullmäktige beslutat enligt Samverkan i Kungsör förslag. 

 
 Votering begärs och ska genomföras. 
 
 Följande voteringsordning gäller: Den som röstar för Samverkan i 

Kungsörs förslag röstar ja. Den som röstar för Alliansens förslag 
röstar nej. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Respektive akt samt inklusive Samverkan i Kungsör 
prioriteringar till: kommundirektören, barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, Kungsörs 
KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten AB, Kungsörs 
Fastighets AB 

Utdragsbestyrkande 

 

 Följande ledamöter röstar ja: Mikael Peterson (S), Linda Söder-
Jonsson (S), Monica Lindgren (S), Marita Pettersson (S), Angelica 
Stigenberg (S), Joel Petersson (V), Gunilla Wolinder (L) och Per 
Strengbom (S) ordförande. 

 
 Nej röstar: Ewa Granudd (M), Niklas Magnusson (M), Yrjö 

Björkqvist (M), Madelene Fager (C), Petter Westlund (C) och Jenny 
Andersson (KD). 

 
 Roland Jansson (SD), Anders Frödin (SD) och Sussanne Söderström 

(SD) avstår från att rösta. 
 
 Omröstningen ger 8 ja- och 6 nejröster. Tre ledamöter avstår från att 

rösta. Kommunfullmäktige har således beslutar enligt Samverkan i 
Kungsörs förslag till prioriteringar. 

 
Beslut 1.   Kommunfullmäktige antar följande ramar för 2021, med plan 

      2022-2023.  

 
Ram 
2021 

Ram 
2022 

Ram 
2023 

Kommunstyrelsen 76,5 78,6 80,5 
Barn- och utbildningsnämnden 242,8 251,5 255,0 
Socialnämnden 254,9 264,5 268,1 
Delsumma 574,2 594,6 603,6 
Finans 9,3 1,0 1,0 
Finansiell verksamhet 586,5 595,6 604,6 
Resultat 3,0 0,0 0,0 

 
2. Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för 2021 till 0,4 

procent (oförändrat). 
 

3. Kommunfullmäktige fastställer budgeten för friskvårdsbidrag 
2021 till 300 000 kronor (oförändrat). 
 

4. Kommunfullmäktige ger nämnderna i uppdrag att till varje 
sammanträde med kommunstyrelsen under 2021 redovisa hur 
arbetet går med att komma in i budgetramarna. 
 

5. Kommunfullmäktige beslutar att prioriteringar i budget ska 
göras enligt Samverkan i Kungsörs förslag. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Respektive akt samt inklusive Samverkan i Kungsör 
prioriteringar till: kommundirektören, barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, Kungsörs 
KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten AB, Kungsörs 
Fastighets AB 

Utdragsbestyrkande 

 

Reservation Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig Madelene Fager (C), 
Petter Westlund (C), Ewa Granudd (M), Niklas Magnusson (M), 
Yrjö Björkqvist (M) och Jenny Andersson (KD) skriftligt. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Barn- och utbildningsnämndens mål 2021 
(BUN 2020/134) 
Barn- och utbildningsnämnden fastställde den 18 december 2019 
nämndens mål för 2020 det beslutades även att målen skulle gälla 
fram till den 31 december 2022.  
Barn- och utbildningsnämnden återremitterade ärendet på 
sammanträdet den 23 september 2020.     
 
Den enda justeringen jämfört med tidigare beslut är att 
målet för måltidsenheten inte längre finns med som ett 
nämndmål för barn- och utbildningsnämnden. Det 
föreslås ersättas med ett ekonomiskt mål. 
 
 
Beslutade mål för 2020 

Verksamhetsområde Nämndmål till och med 
2022-12-31 

Koppling till fullmäktigemål 

Övergripande mål för alla 
verksamheter inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Andelen barn och elever som 
upplever skolan som trygg ska 
öka.  
Jämfört med basåret 2017.  

Genom att ha en trygg förskola och skola för  
barn och elever bidrar det till att barn och  
elever får en trygg uppväxt i Kungsör. Det gör 
kommunen ännu attraktivare som bostadsort i 
enlighet med fullmäktigemålet: 

1. Kommunen ska ha minst 9 000 
invånare år 2025 

Övergripande mål för alla 
verksamheter inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Barnkonventionen ska vara  
känd och implementerad i 
förskola och skola. 

 

Förskola och pedagogisk omsorg  
1-5 år 

”Andelen män som arbetar inom 
förskolan, ska öka jämfört med 
andelen vid basåret 2017”. 
Förutsatt att männen har 
likvärdig kompetens som 
kvinnliga sökanden. 
  

 

Grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet. 

Kunskapsresultaten i grundskolan 
ska öka. Jämfört med basåret 
2017.   

Genom att öka kunskapsresultaten ökar och 
förutsättningarna för att fler elever blir  
behöriga till nationella program på gymnasiet. 
Fullmäktigemål:  
     2. Andel elever i åk. 9 som är behöriga till 
program på gymnasiet ska öka varje år med  
2017 som basår. 2017: 81,6 %. Detta mål gäller 
alla styrelser och nämnder.  

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16          
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
 

 
 
Förslag till mål 2021-2022 

Verksamhetsområde Nämndmål till och med  Koppling till fullmäktigemål 

Övergripande mål för alla 
verksamheter inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Andelen barn och elever som 
upplever skolan som trygg ska 
öka.  
Jämfört med basåret 2017.  

Genom att ha en trygg förskola och skola för  
barn och elever bidrar det till att barn och  
elever får en trygg uppväxt i Kungsör. Det gör 
kommunen ännu attraktivare som bostadsort i 
enlighet med fullmäktigemålet: 

1. Kommunen ska ha minst 9 000 
invånare år 2025 

Övergripande mål för alla 
verksamheter inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Barnkonventionen ska vara  
känd och implementerad i 
förskola och skola. 

 

Övergripande mål för alla 
verksamheter inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

I samband med års- och 
delårsbokslut ska ekonomiska 
nyckeltal för respektive 
verksamhetsområde inom barn- 
och utbildningsnämnden 
redovisas för att kunna jämföras 
med motsvarande kommuner och 
riket. 

 

Förskola och pedagogisk omsorg  
1-5 år 

”Andelen män som arbetar inom 
förskolan, ska öka jämfört med 
andelen vid basåret 2017”. 
Förutsatt att männen har 
likvärdig kompetens som 
kvinnliga sökanden. 
  

 

Grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet. 

Kunskapsresultaten i grundskolan 
ska öka. Jämfört med basåret 
2017.   

Genom att öka kunskapsresultaten ökar och 
förutsättningarna för att fler elever blir  
behöriga till nationella program på gymnasiet. 
Fullmäktigemål:  

Skolgemensamma verksamheter.  
Centrala elevhälsan, musikskolan, 
förebyggande arbete med 
ungdomar, fritidsgårdar. 

Alla elever ska få fyra (fyra) 
hälsosamtal under sin tid i 
grundskolan.  

 

VIVA.  
Vuxenutbildning, studievägledning, 
SFI, integration, gymnasium – IM 
språk 

Antalet elever som läser SFI eller 
svenska som andra språk i 
kombination med att de har 
språkpraktik ska öka jämfört med 
basåret 2017 

Genom att elevernas studier bedrivs på ett 
målinriktat och effektivt sätt ökar deras  
möjlighet till framtida egen försörjning.  
Fullmäktigemål: 
     3. Kommunen ska i samverkan med 
Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för 
att minska arbetslösheten de närmaste två åren 
med en procentenhet årligen. Utgångsläge: 
Arbetslöshet december 2018, 10,4 %  a. 
Arbetslöshetsmål december 2020, 8,3 % b. 
Arbetslöshetsmål december 2019, 9,3 % Detta 
mål gäller alla styrelser och nämnder. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

     2. Andel elever i åk. 9 som är behöriga till 
program på gymnasiet ska öka varje år med  
2017 som basår. 2017: 81,6 %. Detta mål gäller 
alla styrelser och nämnder.  

Skolgemensamma verksamheter.  
Centrala elevhälsan, musikskolan, 
förebyggande arbete med 
ungdomar, fritidsgårdar. 

Alla elever ska få fyra (fyra) 
hälsosamtal under sin tid i 
grundskolan. 
 

 

VIVA.  
Vuxenutbildning, studievägledning, 
SFI, integration, gymnasium – IM 
språk 

Antal elever som läser SFI eller 
svenska som andra språk i 
kombination med att de har 
språkpraktik ska öka jämfört med 
basåret 2017 

Genom att elevernas studier bedrivs på ett 
målinriktat och effektivt sätt ökar deras  
möjlighet till framtida egen försörjning.  
Fullmäktigemål: 
     3. Kommunen ska i samverkan med 
Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för 
att minska arbetslösheten de närmaste två åren 
med en procentenhet årligen. Utgångsläge: 
Arbetslöshet december 2018, 10,4 %  a. 
Arbetslöshetsmål december 2020, 8,3 % b. 
Arbetslöshetsmål december 2019, 9,3 % Detta 
mål gäller alla styrelser och nämnder. 

 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Protokollsutdrag 2019-12-31, § 95 - Mål för 2020 
• Mål för barn- och utbildningsnämnden inför 2021. 

Tjänsteskrivelse 2020-09-16 
• Protokollsutdrag 2020-09-23, § - Mål för 2021-2022 

 

Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden fastställer målen för barn- och 
utbildningsnämnden för perioden 2021-2022.   
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Datum Vår beteckning 
2020-10-16  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
  
  
Vår handläggare  
Fredrik Bergh  
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Mål för barn- och utbildningsnämnden inför 2021 
 
Förutsättningar 
 
Enligt Kungsörs kommuns modell för målstyrning ska det finnas maximalt sju 
Nämndmål.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har sedan tidigare en medveten struktur där 
nämndens olika inriktningsmål är direkt riktade till nämndens respektive 
verksamhetsområden. Den strukturen har bidragit till ökad tydlighet och en 
möjlighet att anpassa målen direkt efter behoven och viljeinriktning.  

 
 

Fullmäktigemål 
 
Förslag på fullmäktigemål som kommer att behandlas i kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige inför 2021:  
  
1. Kommunen ska ha minst 9 000 invånare år 2025.      
2. Andelen elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet ska öka och 
vara högre än genomsnittet för jämförbara kommuner år 2025. 
Jämförelsetal andel elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram från 
kommunala skolor (Kolada). Jämförelse-grupp liknande kommuner 
socioekonomi. År 2019 var resultatet för gruppen 79,7% och för Kungsör 75,3%.  
3. Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet arbeta 
för att minska arbetslösheten och vara lägre än genomsnittet för jämförbara 
kommuner år 2025. 
Jämförelsetal öppet arbetslösa och sökande i program 18-64 år (Kolada).  
Jämförelsegrupp liknande kommuner socioekonomi. År 2019 var resultatet för 
gruppen 8,4 % och för Kungsör 8,6%. 
4. Kungsör ska förbättra sitt resultat i rankingen årets miljökom-mun. Vi ska 
vara bland de 90 bästa 2025. Utgångsläge är 119 år 2020. 
5. Kommunens resultat ska utgöra minst 1 procent av skatteintäkter och 
statsbidrag varje år med undantag för 2021 på 0,5 procent på grund av synnerliga 
skäl. 
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Beslut i Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 
Sammanfattningsvis beslutar barn- och utbildningsnämnden 
fastställa följande mål för barn- och utbildningsnämnden att gälla 
till och med 2022-12-31: 
  

Verksamhets-
område 

Nämndmål till och 
med 2022-12-31 

Koppling till fullmäktigemål 

Övergripande mål 
för alla 
verksamheter 
inom barn- och 
utbildningsförvalt
ningen. 

Andelen barn och elever 
som upplever skolan som 
trygg ska öka.  
Jämfört med basåret 2017.  

Genom att ha en trygg förskola och 
skola för barn och elever bidrar det till 
att barn och elever får en trygg 
uppväxt i Kungsör. Det gör kommunen 
ännu attraktivare som bostadsort i 
enlighet med fullmäktigemålet: 

1. Kommunen ska ha minst 9 000 
invånare år 2025 

Övergripande mål 
för alla 
verksamheter 
inom barn- och 
utbildningsförvalt
ningen. 

Barnkonventionen ska vara 
känd och implementerad i 
förskola och skola. 

 

Förskola och 
pedagogisk 
omsorg  
1-5 år 

”Andelen män som arbetar 
inom förskolan, ska öka 
jämfört med andelen vid 
basåret 2017”. Förutsatt att 
männen har likvärdig 
kompetens som kvinnliga 
sökanden. 

 

Grundskolan, 
förskoleklassen 
och 
fritidshemmet. 

Kunskapsresultaten i 
grundskolan ska öka. 
Jämfört med basåret 2017.   

Genom att öka kunskapsresultaten 
ökar och förutsättningarna för att fler 
elever blir behöriga till nationella 
program på gymnasiet. 
Fullmäktigemål:  
     2. Andel elever i åk. 9 som är 
behöriga till program på gymnasiet ska 
öka varje år med 2017 som basår. 
2017: 81,6 %. Detta mål gäller alla 
styrelser och nämnder.  
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Skolgemensamma 
verksamheter.  
Centrala 
elevhälsan, 
musikskolan, 
förebyggande 
arbete med 
ungdomar, 
fritidsgårdar. 

Alla elever ska få fyra (fyra) 
hälsosamtal under sin tid i 
grundskolan.  

 

VIVA.  
Vuxenutbildning, 
studievägledning, 
SFI, integration, 
gymnasium – IM 
språk 

Antalet elever som läser SFI 
eller svenska som andra 
språk i kombination med att 
de har språkpraktik ska öka 
jämfört med basåret 2017 

Genom att elevernas studier bedrivs på 
ett målinriktat och effektivt sätt ökar 
deras möjlighet till framtida egen 
försörjning.  
Fullmäktigemål: 
     3. Kommunen ska i samverkan med 
Arbetsförmedlingen och näringslivet, 
arbeta för att minska arbetslösheten de 
närmaste två åren med en procentenhet 
årligen. Utgångsläge: Arbetslöshet 
december 2018, 10,4 %  a. 
Arbetslöshetsmål december 2020, 8,3 
% b. Arbetslöshetsmål december 2019, 
9,3 % Detta mål gäller alla styrelser 
och nämnder. 

Måltids-
verksamheten 

Minst 88 % (85 %) av 
skolmaten ska lagas från 
grunden. 
Minst 40% (30 %) av 
råvarorna ska vara 
ekologiska. 

Genom att öka andelen ekologiska 
råvaror förbättrar Kungsör sin ranking 
i årets miljökommun. 
Fullmäktigemål: 
        4. Kungsör ska förbättra sitt 
resultat i rankingen årets 
miljökommun. Vi ska vara bland de 
100 bästa 2020. Utgångsläge är 138 år 
2019. Detta mål gäller alla styrelser 
och nämnder.  
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Förslag till revidering av nämndmål för barn- och utbildningsnämnden 
 
Den enda justeringen jämfört med tidigare beslut är att målet för måltidsenheten 
inte längre finns med som ett nämndmål för barn- och utbildningsnämnden. Det 
har ersatts med ett ekonomiskt mål. 
 

Verksamhets-
område 

Nämndmål till och 
med 2022-12-31 

Koppling till fullmäktigemål 

Övergripande mål 
för alla 
verksamheter 
inom barn- och 
utbildningsförvalt
ningen. 

Andelen barn och elever 
som upplever skolan som 
trygg ska öka.  
Jämfört med basåret 2017.  

Genom att ha en trygg förskola och 
skola för barn och elever bidrar det till 
att barn och elever får en trygg 
uppväxt i Kungsör. Det gör kommunen 
ännu attraktivare som bostadsort i 
enlighet med fullmäktigemålet: 

2. Kommunen ska ha minst 9 000 
invånare år 2025 

Övergripande mål 
för alla 
verksamheter 
inom barn- och 
utbildningsförvalt
ningen. 

Barnkonventionen ska vara 
känd och implementerad i 
förskola och skola. 

 

Övergripande mål 
för alla 
verksamheter 
inom barn- och 
utbildningsförvalt
ningen. 

I samband med års- och 
delårsbokslut ska 
ekonomiska nyckeltal för 
respektive 
verksamhetsområde inom 
barn- och 
utbildningsnämnden 
redovisas för att kunna 
jämföras med motsvarande 
kommuner och riket. 
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Förskola och 
pedagogisk 
omsorg  
1-5 år 

”Andelen män som arbetar 
inom förskolan, ska öka 
jämfört med andelen vid 
basåret 2017”. Förutsatt att 
männen har likvärdig 
kompetens som kvinnliga 
sökanden. 

 

Grundskolan, 
förskoleklassen 
och 
fritidshemmet. 

Kunskapsresultaten i 
grundskolan ska öka. 
Jämfört med basåret 2017.   

Genom att öka kunskapsresultaten 
ökar och förutsättningarna för att fler 
elever blir behöriga till nationella 
program på gymnasiet. 
Fullmäktigemål:  
     2. Andel elever i åk. 9 som är 
behöriga till program på gymnasiet ska 
öka varje år med 2017 som basår. 
2017: 81,6 %. Detta mål gäller alla 
styrelser och nämnder.  

Skolgemensamma 
verksamheter.  
Centrala 
elevhälsan, 
musikskolan, 
förebyggande 
arbete med 
ungdomar, 
fritidsgårdar. 

Alla elever ska få fyra (fyra) 
hälsosamtal under sin tid i 
grundskolan.  
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VIVA.  
Vuxenutbildning, 
studievägledning, 
SFI, integration, 
gymnasium – IM 
språk 

Antalet elever som läser SFI 
eller svenska som andra 
språk i kombination med att 
de har språkpraktik ska öka 
jämfört med basåret 2017 

Genom att elevernas studier bedrivs på 
ett målinriktat och effektivt sätt ökar 
deras möjlighet till framtida egen 
försörjning.  
Fullmäktigemål: 
     3. Kommunen ska i samverkan med 
Arbetsförmedlingen och näringslivet, 
arbeta för att minska arbetslösheten de 
närmaste två åren med en procentenhet 
årligen. Utgångsläge: Arbetslöshet 
december 2018, 10,4 %  a. 
Arbetslöshetsmål december 2020, 8,3 
% b. Arbetslöshetsmål december 2019, 
9,3 % Detta mål gäller alla styrelser 
och nämnder. 

 
 

Förslag till beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att de föreslagna nämndsmålen för barn- 
och utbildningsnämnden ska gälla för 2021. 
Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Budgetuppföljning per den 30 november 
2020 (BUN 2020/64) 

 Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh redogör för det 
ekonomiska läget per den 30 november 2020.  

 
 
 
 
 
 
 
Förslag till beslut Barn- och utbildningnämnden tackar för redovisningen. 
 
 

Punkten presenteras vid sammanträdet. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Lägesrapport – fördjupad samverkan i KAK 
(BUN 2020/211) 
En överenskommelse har tecknats mellan Arbetsförmedlingen, 
Arboga kommun, Köpings kommun, Kungsörs kommun om 
samverkan för att förbättra kompetensförsörjningen och påskynda 
individers etablering i arbetslivet (DUA). 

 
 

Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden tackar för rapporten 
 

Punkten presenteras vid sammanträdet. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Sammanställning av inkomna anmälningar 
om kränkande behandling (BUN 2020/100) 
En förskolechef, rektor 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. 
 

 
 
Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden tackar för redovisningen och 

lägger den till handlingarna. 

Projektledare Yvonne Karlsson redovisar inkomna 
anmälningar vid sammanträdet. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Läget nya förskolan (BUN 2020/99) 
Lägesrapport om nya förskolan på Kinnekulle 
 
• Tidplan 
• Avtal tecknat 
• Delaktighet elever 

 
 
 
  
 

Punkten presenteras vid sammanträdet. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16   
 
 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Meddelanden delegationsbeslut  
(BUN 2020/11) 
Barn- och utbildningsförvaltningen har fattat beslut med stöd av 
delegationsordningen:  
 
Delegationsprotokoll § 1  
Förordnande som rektor på enheten VIVA 
 
 
Skolskjuts, skollagen (2010:800) 
 

 Bifall Avslag 
2020-10-27 3  
2020-11-16 1  
2020-11-23 1  
2020-11-24 1  

 
 
Beslut  Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga meddelandena 

om delegationsbeslut till handlingarna. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Meddelanden 
DUA – delegationen för unga och nyanlända till arbete 
DUA är en överenskommelse om samverkan för att förbättra 
kompetensförsörjningen och påskynda individers etablering i 
arbetslivet. 
Det är ett nationellt projekt som pågår fram till 2021 för att öka 
samverkan mellan statliga och kommunala arbetsmarknadsåtgärder 
på lokal nivå. I Kungsör samverkar Arbetsförmedlingen och 
Socialförvaltning och Barn- och utbildningsförvaltningen i 
Kungsörs kommun, inom ramen för DUA. Dnr BUN 2017/156. 
 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-11-30: 
- § 195 Kommunfullmäktiges mål 2021. Dnr BUN 2020/134 
- § 196 Budget 2021 med plan 2022-2023 för Kungsörs 

kommun. Dnr BUN 2020/209 
- § 198 Revidering av taxor och avgifter 2021.  

Beslut om att taxor och avgifter endast behöver lyftas till 
kommunfullmäktige om de ändras principiellt annars gäller 
indexuppräkning enligt konsumentprisindex från den 1 januari 
2021. Dnr BUN 2020/213 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-10-26: 
- § 162 Sammanträdestider för kommunstyrelsen och budget- 

och bokslutsberedningen 2021. Dnr BUN 2020/157. 
- § 167 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning. 

Borttagning av punkt i den gemensamma A-delen med upp-
maning till berörda nämnder att göra samma justering.  
Dnr BUN 2020/198. 

 
   Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-11-09: 

- § 166 Revidering av Arbetsordning för kommunfullmäktige 
och Arbetsordning för kommunstyrelsen och nämnder.  
Dnr BUN 2020/189. 

   Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2020-11-16: 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt 

Utdragsbestyrkande  

 
 

- § 199 Meddelande – Tilldelningsbeslut: Nya Kinnekulle 
förskola. Dnr BUN 2020/99. 
 

Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena till 
handlingarna. 
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