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§ 35 Presentationer april 2021
Diarienummer BUN 2021/8

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tacka för presentationen och önskar
Kristoffer lycka till i det fortsatta arbetet.

Sammanfattning

Björskogsskolans rektor Kristoffer Olofsson presenterar sig för nämnden
och lämnar en rapport om verksamheten.
Kristoffer är journalist och lärare i botten och senast arbetsplatsen är som
lärare på en gymnasieskola. Kristoffer började på rektorsprogrammet i
januari 2021.
Utmaningar under första året som rektor:
- anskaffning av vikarier
- logistik
- renovering av skolgården
- upphandling av multiarena
- bygga om resursteamet
Framgångar under året:
- positiva resultat när det gäller enkäten om trygghet och studiero
- färdigställt studierum med specialpedagogiska hjälpmedel
- full verksamhet trots Covid-19
- ökad måluppfyllelse,
- skolgården
- kollegor och ledning
Vad som väntas på:
- asfaltering av skolgården
- bord och bänkar utomhus
- förråd ute
- pingsbord
- rörelsebana
- start av nya resursteamet
- fortbildning NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som t ex.
autismspektrumtillstånd och adhd
- läslyftet i samverkan med Västerskolan och Hagaskolan
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§ 36 Rapporter april 2021
Diarienummer BUN 2021/8

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tackar för rapporterna.

Sammanfattning

Rapporter lämnade under barn- och utbildningsnämndens sammanträde
Säkerhetssamordnare Andreas Ahlsén lämnar rapport om det
brottsförebyggande arbetet inom BRÅ.
I det brottsförebyggande arbetet samarbetar kommunens förvaltningar över
förvaltningsgränserna och med polisen. För att minska brottsligheten och
öka tryggheten krävs åtgärder som inte bara riktas mot brotten, utan också
mot brottens orsaker. Mycket av det förebyggande arbetet riktas just mot
ungdomar för att på ett tidigt stadium påverka och förhindra att de hamnar i
brottslighet.
Embrace är ett systemet för brottsförebyggande och trygghetsfrämjande
arbete i samverkan. Ett konkret verktyg för rapportering och analyser av
händelser som påverkar kommuninvånarnas vardag och i vilket vi
kontinuerligt kan kartlägga och skapa gemensamma lägesbilder, analysera
brottens och otrygghetsskapande händelsers orsaker, dokumentera
samordnade insatser som riktas mot problemens orsaker, följa upp och
utvärdera de insatser som görs, samt återkoppla resultatet till beslutsfattare
och invånare.
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§ 37 Informationer april 2021
Diarienummer BUN 2021/8

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationerna.

Sammanfattning

Informationer lämnade på barn- och utbildningsnämndens sammanträde
Enheten VIVA
Rektor Kristin Fernerud lämnar aktuell information från enheten och om hur
man tillsammans på enheten jobbar för att motivera och engagera eleverna
för möjligheten till egen försörjning.
- ekonomiska förutsättningar för 2021
- utmaningar och målgrupper, vuxenutbildningen 2021
- arbetssätt för att nå och möta eleverna
- mål med de insatser som genomförs
- enhetens styrkor, möjligheter
Kostnad för elevhälsa i Kungsör och jämförbara kommuner
Biträdande barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall redogör för vad
elevhälsan i Kungsörs kommun kostar per elev. En jämförelse med
jämförbara kommuner visar att Kungsörs kommun har en betydligt lägre
kostnad per elev för elevhälsa mot de jämförda kommunerna.
Elever i årskurs 5 på Kung Karls skola gör en utställning om framtagande
av en ny produkt som ska hjälpa människor i coronatider. Utställningen
finns att se i ett skyltfönster på Drottninggatan i Kungsör.
Rapport om Covid-19 i förvaltningens verksamheter
Antal elever med Corona i kommunens skolor är färre än föregående vecka.
Elever i årskurs 6 på Kung Karls skola har en utställning i skolans
bibliotek för alla elever och pedagoger på skola om religionen Buddismen.
Verksamheten på Björskogsskolan
- Simundervisning är igång igen.
- Skolgårdsrenoveringen har börjat ta form, en kompisgunga och en
klättervägg på skolgården är på plats. Väntas på är bl.a. ett nytt förråd, några
bollplank samt ytskikt/asfaltering. Både elever, personal och föräldrar är
förväntansfulla på slutresultatet.
- Uthyrningsstopp av skolans lokaler förlängs fram till sommaren.
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Kvalitetsgranskning på huvudmannanivå av grundskola och gymnasieskola
vårterminen 2021
Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19-20 §§ skollagen (2010:800)
genomfört en kvalitetsgranskning av Kungsörs kommun avseende de
förutsättningar huvudmannen skapar för att eleverna i grundskolan och i
gymnasieskolan ska få en likvärdig utbildning. Kvalitetsgranskningen
belyser hur väl huvudmannen klarat sitt uppdrag med att ge elever
förutsättningar att nå de nationella målen. Bedömningen av det arbetet har
genomförts inom två områden:
1: I vilken utsträckning det finns en förklarande ansats i huvudmannens
analys av studieresultat och resultat avseende trygghet, som kan utgöra
underlag för förbättringsåtgärder inom dessa områden.
2: I vilken utsträckning huvudmannen har vidtagit relevanta
kompensatoriska åtgärder, som syftar till att elever med sämre
förutsättningar ska nå utbildningens mål så långt som möjligt.
Skolinspektionen bedömer att:
- Huvudmannen gör i låg utsträckning relevanta analyser av studieresultat
och resultat avseende trygghet, som kan utgöra underlag för
förbättringsåtgärder inom dessa områden.
- Huvudmannen har i flera delar vidtagit relevanta kompensatoriska
åtgärder, som syftar till att elever med sämre förutsättningar ska nå
utbildningens mål så långt som möjligt.
Skolinspektionen bedömer att huvudmannen bör systematiskt analysera:
- studieresultaten från grund och gymnasieskola, i syfte att hitta relevanta
förklaringar med belägg till elevernas studieresultat. I arbetet med analysen
ingår att koppla studieresultaten till utbildningens genomförande och
förutsättningar.
- hur samtliga elevers behov och förutsättningar påverkar och riskerar att
påverka deras möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen.
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§ 38 GoPlan våren 2021
Diarienummer BUN 2021/63

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tackar för redovisningen.

Sammanfattning

Under våren kommer barn- och utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen jobba med GoPlan-metoden. GoPlan-metoden är ett
redskap som stödjer organisationer i målfokuseringsbetet. Metoden är tänkt
att användas för att identifiera aktiviteter som kommer att bidra,
respektive inte bidra, optimalt till att verksamheten når sitt mål. Sedan
beräkna aktiviteternas kostnad och målets värde samt ställa dessa två i
relation till varandra inför ett investeringsbeslut.
Go Plan våren 2021
Rektorerna Linda Körner och Kristin Fernerud redovisar med en
PowerPoint en sammanställning innehållande förslag med olika
aktiviteter inom barn- och utbildningsförvaltningen.
Bl.a föreslås följande aktiviteter:
Omgående
- Utveckla integrerad särskola
- Samverkan med socialförvaltning kring elever med stora behov i samband
med gymnasieutbildningar
- Utveckla samarbetet med socialtjänsten enligt TSI, tidiga och
samordnande insatser för barn och unga
- Öka andelen flerämneslärare vid grundskolans senare år. Pågår
kontinuerligt vid t.ex. pensionsavgångar. (möjliggör utökad blockläsning)
- Arbeta för att få ökad förståelse från föräldrar om vikten av att ge relevant
information om tillsynsbehov vid t.ex. lov
Pågående
- Skapa fler praktikplatser inom hela kommunen och utbilda fler handledare
- Utveckla lokalt lärcentra – Fler utbildningar inom kommunen
- Utveckla gemsamma strategier kring arbetet med elever/barn med
särskilda behov från förskola till gymnasiet
- Skapa en resursskola/resurscenter för elever med särskilda behov inom
kommunen
- Skapa en särskola inom kommunen
- Allas ansvar att informera om studie- och yrkesvägledning
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- Resursgrupp för elever med särskilda behov
- Anställa - Kvalitetsutvecklare och IT-strateg/pedagog
- Ökad dialog/förståelse mellan politik och ökad dialog/förståelse mellan
politik och verksamhet
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§ 39 Ekonomisk uppföljning 2021
Diarienummer BUN 2021/40

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska
redovisningen

Särskilda yttranden

Moderaterna genom Ewa Granudd lämnar en notering om att fler förslag till
besparingar önskas samt att barn- och utbildningsnämnden bör följa
Kommunfullmäktiges beslut om budgetramar.

Sammanfattning

Ekonomisk uppföljning för barn- och utbildningsnämnden januari till mars
2021 samt årsprognos för 2021.
Samtliga enheter inom barn- och utbildningsförvaltningen kommer att
genomföra de sparåtgärder som beslutades av barn- och
utbildningsnämnden i december 2020. För gymnasieskolans
interkommunala ersättningar visar den senaste prognosen på en förväntat
lägre kostnad med 500 tkr. Kostnaden för särskola förväntas dock öka med
ca 2,5 Mkr beroende på både nya inflyttningar och att fler inskrivna elever.
Det återstår ca 9 Mkr av årets effektiviseringskrav trots insatserna som
bland annat innebär att det gjorts minskningar motsvarande 12
heltidstjänster.
Det förväntade årsresultatet är – 11 Mkr.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-20
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§ 40 Delegationsordning barn- och utbildning
Diarienummer BUN 2021/53

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bordlägga ärendet och att
delegationsordningen tas upp för beslut vid barn- och utbildningsnämndens
möte i maj.

Sammanfattning

Tidigare delegationsordning innehåller en hel del äldre tjänstebeteckningar,
både i den gemensamma A-delen och i den nämndspecifika B-delen. Dessa
beteckningar har nu reviderats för att bland annat bättre stämma överens
med aktuell lagstiftning bland annat Skollagen. Bland annat har
tjänstebeteckningen förvaltningschef bytts ut mot skolchef och bitr.
förvaltningschef mot bitr. skolchef. Tjänstebeteckningen förskolechef har
ersatts med verksamhetschef för förskolan och bitr. förskolechef med rektor
för förskolan. Samtidigt har också ansvarområdena inom förskolan
reviderats för att bättre stämma överens med Skollagen. Dessutom har ett
förtydligande gjorts om vem som ansvarar för att ta emot en elev från annan
kommun samt inhämta yttrande från denna.

Överläggning

Under barn- och utbildningsnämndens överläggning yrkar Angelica
Stigenberg (S) bordläggning av ärendet och att delegationsordningen tas upp
för beslut vid barn- och utbildningsnämndens möte i maj.

Beslutsordning

Ordförande ställer framlagt förslag, att godkänna den nya reviderade
delegationsordningen, mot Angelica Stigenberg (S) yrkande om
bordläggning av ärendet.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse samt förslag på
reviderad delegationsordningen

Skickas till

Verksamhetschef för förskolan, rektorer för förskola, grundskola,
gymnasium och vuxenutbildningen, skolchef, bitr. skolchef och
förvaltningsadministratör

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

10 (17)

Dokumenttyp

Protokoll

Beslutande organ

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2021-04-28

§ 41 Budget 2022

Diarienummer BUN 2021/50

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom redovisningen.

Sammanfattning

Behov och prioriteringar 2022
Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh visar en PowerPoint med de behov
och prioriteringar som förvaltningen står inför budgetåret 2022.
Demografiska förändringar
Den fortsatta prognosen visar en ökning av barn och elever i alla åldrar
vilket medför kostnadsökningar för förvaltningen.
Elevökningen blir inom alla skolformer, särskolan, grundskolan och
förskolan.
Behov
- kvalitetsstrateg
- It-strateg
- lokaler för åk 4-9
- stora insatser inom grundskolan, gymnasiet och Komvux för undervisning
av mottagna och mottagande av nyanlända. Ett behov som finnas kvar flera
år framåt
- underskott från 2021 som inte varit möjligt att klara trots minskning av
bl.a. 12 heltidstjänster
- fortbildningsinsatser
Prioriteringar
- stora utmaningar att öka måluppfyllelsen inom grundskolan med minskade
resurser
- trivsel och trygghet för barn och unga
- integration, utbildning och möjligheten till egen försörjning
- behålla och rekrytera personal
- fortsatt utvecklingsarbete och kompetensutveckling
Investeringar
- ny förskola
- förråd till skolgårdar
- uteklassrum till förskolor
- tak för "utesov" på förskolor
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- multiplan till Västerskolan och Hagaskolan
- upprustning skolgårdar, skola och förskolor
- IKT infrastruktur förskolor och skolor
Övrigt
- behov av att motverka ”utbildningsskulden” som uppstått under pandemin
- detaljplan kring Malmberga förskola
Under mötet diskuterades även behovet av ytterligare en kurator.
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§ 42 Vistelsetider i förskolan
Diarienummer BUN 2021/62

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
- vistelsetid i förskolan beslutas av respektive rektor, i enlighet med
skollagen.
- detta beslut ersätter tidigare beslut i barn- och utbildningsnämnden.

Sammanfattning

Rektor fattar beslut om barns vistelsetid i förskola
För att tillgodose barns behov och att det ges så goda förutsättningar som
möjligt för hela förskolans verksamhet behöver förskolans rektor ha en
dialog med barns vårdnadshavare och med förskolans personal innan rektor
fattar beslut om vilka vistelsetider som gäller för respektive barn.
Enligt skollagen kapitel 8 gäller att:
”Allmänna bestämmelser
Utbildningens syfte
2 § Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda
barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på
barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och
lärande bildar en helhet.
Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och
förbereda barnen för fortsatt utbildning.
Erbjudande av förskola
3 § Barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat i någon
utbildning för fullgörande av skolplikten ska erbjudas förskola enligt vad
som anges i 4-7 §§. Förskola behöver dock inte erbjudas under kvällar,
nätter, veckoslut eller i samband med större helger. Lag (2017:1115).
4 § Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas
förskola under minst 525 timmar om året, om inte annat följer av 5-7 §§.
5 § Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning
det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller
om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.
6 § Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt
föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och med
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ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15
timmar i veckan.
7 § Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ erbjudas förskola,
om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin
utveckling i form av förskola.
Barngrupperna och miljön
8 § Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig
sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god
miljö.”

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-19

Skickas till
Gun Åslund
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§ 43 Delegationsbeslut april 2021
Diarienummer BUN 2021/10

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens tackar för informationen.

Sammanfattning

Meddelanden om delegationsbeslut lämnas på barn- och
utbildningsnämndens sammanträde i april 2021:
Dnr
Information
BUN 2021/55 Beslut om skolskjuts enligt Skollagen 10 kap. § 32
BUN 2021/58 Avslag - Beslut om skolskjuts enligt Skollagen 10 kap.
§ 32

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-19
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§ 44 Meddelanden april 2021
Diarienummer BUN 2021/9

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena till handlingarna.

Sammanfattning

Meddelanden som lämnas på barn- och utbildningsnämndens sammanträde i
april 2021:
Dnr
Information
BUN 2021/50 Budget 2022 med plan 2023-2024 för Kungsörs
kommun och kommunfullmäktiges mål 2022
BUN 2021/51 Riskklassning och årlig avgift för hälsoskyddstillsyn på
Malmberga förskola
BUN 2021/38 BEO - Begäran om kompletterande handlingar
BUN 2018/171 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige – Besvarad
motion ” Utveckla musikskolan i Kungsör”
BUN 2021/54

Begäran om handling – avtal skolskjuts

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-19
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§ 45 Övrigt

Diarienummer BUN 2021/9

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tackar för frågor och övrig information.

Sammanfattning

Övriga frågor eller rapporter som lämnats vid barn- och
utbildningsnämndens sammanträde.
Yrjö Björkqvist (M) ställer fråga om alla skolor har organiserade
rastaktiviteter?
- Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh svarar att alla kommunens skolor
har organiserade rastaktiviteter.
Gunilla Wolinder (L) meddelar att hon har deltagit på
Skolriksdagen. Skolriksdagen 2021 sändes live den 26-27 april. Under
konferensen kunde man välja att gå på olika seminarier. Efter att ha deltagit
på seminarier så har ett par funderingar dykt upp. 1. Får alla elever likadan
lektion oavsett ämne?
2. För att skolresultaten ska gå upp krävs tilltro och krav på eleverna, har
kommunens pedagoger tilltro och krav på eleverna?
Susanne Söderström (SD) ställer fråga om man redan nu kan säga hur stora
barngrupperna kommer att vara på den nya förskolan Paletten?
- Ordförande Angelica Stigenberg svarar att det är främst befintliga
förskolor som ska flyttas till den nya förskolan, hur stora barngrupperna
kommer att bli beror på efterfrågan av plats.
Eileen Larsson (C) ställer fråga om lediga tjänster på Kung Karls skola,
varför så många lediga tjänster just nu?
- Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh svarar att på de tjänster som
saknar behöriga lärare måste annonseras ut.
Jenny Andersson (KD) lämnar en synpunkt: Kungsörs kommun anordnar
utbildning för barnskötare men vi anställer inte barnskötare inom nämndens
verksamhetsområde, varför är det så?

Justerandes signatur
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