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Plats och tid

  
Matsalen Kung Karls skola, onsdagen den 16 december 2020, klockan 16.00-, ajournering 
18.05-18.10 och 19.10-19.15. 

 

Beslutande Angelica Stigenberg (S), Marie Norin Junttila (S), Anna-Karin Tornemo (V), Gunilla 
Wolinder (L) via länk, Ewa Granudd (M), Yrjö Björkqvist (M), Margareta Barkselius (C) via 
länk, Sussanne Söderström (SD) och Margareta Johansson (S). 

Tjänstgörande  
ersättare  
 

Ersättare  Elisabeth Strengbom (S) via länk, Barbro Olausson (L) via länk och Robert Redenkvist (SD) 
via länk. 

Övriga  
deltagande  Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, bitr. barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall, 

och nämndsekreterar Ann-Katrin Öijwall. Peronalföreträdare Tomas Svanström via länk, 
rektor Camilla Eriksson § 85, rektor Merima Elezovic § 85. Projektledare Yvonne Karlsson § 
85-86. 
Under § 87 deltog revisorerna Håkan Sundström (M), Ingegerd Granath (S), Lars Wigström 
(S), Thomas Göransson (S), Michel Vidin (SD) samt från KPMG Karin Helin Lindkvist, via 
länk. 

 

Utses att justera Margareta Johansson 
Ersättare för 
justerare Marie Norin Junttila 
Justeringens  
plats och tid Kansliet för barn- och utbildning, fredagen den 18 december 2020, kl.13.00 

Underskrifter 

 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer       85-97 
 Ann-Katrin Öijwall 

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Angelica Stigenberg 
 
Justerande  
 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 Margareta Johansson 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 85 
Kung Karls skola (BUN 2020/7) 
Rektorerna Merima Elezovic och Camilla Eriksson lämnar 
information om vad som är på gång och vilka utmaningar man står 
inför på skolan. 

 
För att öka måluppfyllelsen måste vi tillsammans skapa en samsyn 
och en tydlig inriktning för att förbättra resultaten på skolan. Det 
gäller att skapa förutsättningar att utveckla både undervisning och 
måluppfyllelse. 
 
Detta gör vi bl.a. genom olika utvecklingsområden:  
• bemötande och ledarskap i klassrummet 
• digitalisering 
• gemensam målbild på hela skolan 
• samverkan och utveckling 
• bedömning, kartläggning och validering  

 
 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden tackar rektorerna för 

informationen och önskar dem en skön julledighet.        
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§ 86 
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. 
Projektledare Yvonne Karlsson redovisar inkomna anmälningar 
om när, var och hur de eventuella kränkningarna skett. 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden tackar för redovisningen och 

lägger den till handlingarna. 
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§ 87 
Revisionen besöker barn- och 
utbildningsnämnden via länk (BUN 2020/160) 
Enligt kommunallagen 12 kap 1 §, ska revisorerna årligen 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.  
 
Som grund till den årliga grundläggande granskningen har 
nämndens ledamöter besvarat en enkät med frågor om styrning, 
uppföljning och kontroll. 
 
Under mötet redovisar revisorerna resultatet av enkäten.  
Ledamöter och revisorer ges möjlighet att reflektera över svaren. 
 

Beslut  Barn- och utbildningsnämnden tackar för redovisningen. 
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§ 88 
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: På grund av coronapandemin har 

Fritidsgårdarna stängt. Eftersom ungdomarna då väntas röra 
sig ute i samhället kommer personalen nattvandra och möta 
ungdomarna ute.  

• Covid-19 
• Terminsavslutning  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

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

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till 

handlingarna.        
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§ 89 
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 i 
enlighet med (SKOLFS 
2011:142 och SCB-FS 
2015:6, bil 1) 

- styrning av utbildningen 
inom grundskolan  

- ska tillse att elevhälsan 
främst är förebyggande och 
hälsofrämjande  

- uppföljning av elever i 
gymnasieskola och inom det 
kommunala 
aktivitetsansvaret 
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- ska tillse att elever i behov 
av studiehandledning på 
modersmål får det 

 

- 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 och grundskolan jämfört med 
övriga länet och riket. Främsta avvikelsen återfinns inom 
kostnadsposten övrigt och återspeglar en betydligt mindre 
central förvaltningsorganisation än normalt. 
 
Revisorernas bedömning 
”Kungsörs kommuns revisorer bedömer att det finns en risk för 
att kommuns resurser inte fördelas på ett sådant sätt att en 
likvärdig förskola och skola kan garanteras” 
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”Vi ser en risk i att nämnden idag inte har en tillräcklig 
organisation för att bedriva långsiktig skolutveckling och att 
detta kommer att få effekter på resultaten över tid” 
”Vi ser en risk i att nämnden inte kompenserat fullt ut för 
volymökningar inom såväl förskola som grundskola.” 
 

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 

- 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 
 

Beslut  Barn- och utbildningsnämnden tackar för den sammanställda 
informationen och lägger den till handlingarna. 
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§ 90 
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 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till 

handlingarna.        
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§ 91 
Budgetramar 2021 - 2023 för barn- och 
utbildningsnämnden och åtgärder för att 
klara den ekonomiska ramen (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 
 
För att klara det totala sparkravet krävs det stora besparingar som 
riskerar att få oönskade effekter. Det är dock vad som krävs om 
den beslutade ekonomiska ramen för 2021 ska kunna hållas. 
Utifrån beslutad ekonomisk ram har förvaltningen arbetat fram 
förslag på åtgärder för att klara den ekonomiska ramen samt 
konsekvenser av dessa.  

   
Under hösten 2020 har det i olika politiska sammanhang i 
Kungsörs kommun förts fram synpunkter på att det inte ska göras 
alltför drastiska ekonomiska nedskärningar utan det istället bör 
göras stegvis. Delvis med tanke på att det finns en möjlighet att de 
övergripande ekonomiska förutsättningarna skulle kunna förändras 
till det bättre och delvis för att undvika stora negativa effekter på 
verksamheten. Med den bakgrunden redovisas ett alternativt 
förslag till beslut som innebär att de ekonomiska besparingarna 
inte blir fullt så stora. 

 
Förslag på åtgärder för att klara det totala sparkravet,  
-21,3 Mkr  
Samtliga åtgärder och konsekvenser som finns beskrivna nedan är 
sammanställda på en övergripande nivå. Vid verkställande av 
åtgärderna kommer respektive chef naturligtvis att överväga vilka 
av punkterna som finns beskrivna i bilaga 2 som kan genomföras 
för att så långt som möjligt undvika personalminskningar. Men 
eftersom det totala sparkravet är över 21 Mkr och summan av 
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punkterna i bilaga 2 är knappt 0,8 Mkr är det omöjligt att undvika 
personalminskningar. 

1. Förslag till beslut:  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar ge barn- och 
utbildningschefen i uppdrag att genomföra åtgärder motsvarande 
21,3 Mkr enligt förslag 1-4 för att barn- och utbildningsnämndens 
verksamhet ska klara den ekonomiska ramen för 2021 som 
beslutats av kommunfullmäktige.  
1) Ej verkställande av de punkter som ingår i tidigare äskande 

som innebär kvalitetshöjning och framtida 
kostnadsminskningar   -4 Mkr 

2) Generellt sparkrav på 2 % och dess konsekvenser. - 5 Mkr 
3) VIVA och gymnasiet.   -750 kkr 
4) Ytterligare besparing inom förskola, fritidshem, grundskola, 

gymnasie- och vuxenutbildning samt måltidsenhet, musikskola 
och fritidsgård.       -11,5 Mkr 

 
Förslag på åtgärder som innebär att en del det totala 
sparkravet genomförs, -11,25 Mkr 
Samtliga åtgärder och konsekvenser som finns beskrivna nedan är 
sammanställda på en övergripande nivå. Vid verkställande av 
åtgärderna kommer respektive chef naturligtvis att överväga vilka 
av punkterna som finns beskrivna i bilaga 2 som kan genomföras 
för att så långt som möjligt undvika personalminskningar. Men 
eftersom det sparkravet är över 11 Mkr och summan av punkterna 
i bilaga 2 är knappt 0,8 Mkr är det omöjligt att undvika 
personalminskningar. 
 
2. Förslag till beslut:  

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar ge barn- och 
utbildningschefen i uppdrag att genomföra åtgärder motsvarande 
11,25 Mkr enligt förslag A-D som ett steg mot att barn- och 
utbildningsnämndens verksamhet ska klara den ekonomiska ramen 
för 2021 som beslutats av kommunfullmäktige 
a) Ej verkställande av de punkter som ingår i tidigare äskande 

som innebär kvalitetshöjning och framtida 
kostnadsminskningar   -4 Mkr 
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b) Generellt sparkrav på 2 % och dess konsekvenser. - 5 Mkr 
c) VIVA och gymnasiet, ytterligare besparing. -750 kkr 
d) Ytterligare besparing inom förskolan -1,5 Mkr 

 
Beslutsunderlag Handlingar som utgör underlag i ärendet: 

• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2020-05-27, § 
28 – Budget 2021 

• Budget 2021, behov investeringar m.m. 
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2020-08-26, § 

50 – Budget 2021 
• Kommunens budget- och bokslutsberedning 2020-06-15, § 05 
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2020-09-23, § 

62 – Budget 2021 
• Verksamhetsområde VIVA 2020-09-23 
• Barn- och utbildningschefens förslag på åtgärder för att klara 

den beslutade ekonomiska ramen 
• Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21, § 

78 – Budget 2021 
• Förslag för att klara budget 2021 för barn- och 

utbildningsnämndens verksamhet 
 
 
BUN överläggning Under barn- och utbildningsnämndens överläggning 

yrkar Angelica Stigenberg (S)  
- bifall till förslag nummer 2  
- tillägg om sparkravet om 2%, punkt b: Generellt sparkrav på 2 

% av barn- och utbildningsnämndens ekonomiska ram 
exklusive budget för kost- och lokalvård. 

 
Propositionsordning  Ordförande föreslår följande propositionsordning vilken godkänns. 

1. Ställningstagande till förvaltningens förslag till beslut nummer 2 
mot Angelica Stigenbergs bifallsyrkande med tillägg om 
sparkravet om 2%, punkt b: Generellt sparkrav på 2 % av barn- 
och utbildningsnämndens ekonomiska ram exklusive budget för 
kost- och lokalvård. 

 
2. Vinnande förslag i prop. 1 mot förvaltningens förslag till beslut 
nummer 1.    
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Proposition 1 Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag beslut nummer 2 eller Angelica 
Stigenbergs bifallsyrkande med tillägg om sparkravet om 2%, 
punkt b: Generellt sparkrav på 2 % av barn- och 
utbildningsnämndens ekonomiska ram exklusive budget för kost- 
och lokalvård. 

 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden röstat enligt 
Angelica Stigenbergs bifallsyrkande med tillägg om sparkravet om 
2%, punkt b: Generellt sparkrav på 2 % av barn- och 
utbildningsnämndens ekonomiska ram exklusive budget för kost- 
och lokalvård. 

  
Proposition 2  Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar 

enligt förvaltningens förslag beslut nummer 1 eller Angelica 
Stigenbergs bifallsyrkande med tillägg om sparkravet om 2%, 
punkt b: Generellt sparkrav på 2 % av barn- och 
utbildningsnämndens ekonomiska ram exklusive budget för kost- 
och lokalvård. 

 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden röstat enligt 
Angelica Stigenbergs bifallsyrkande med tillägg om sparkravet om 
2%, punkt b: Generellt sparkrav på 2 % av barn- och 
utbildningsnämndens ekonomiska ram exklusive budget för kost- 
och lokalvård. 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar om sparkrav för barn- och 

utbildningsnämnden för 2021: 
a) Ej verkställande av de punkter som ingår i tidigare äskande 

som innebär kvalitetshöjning och framtida 
kostnadsminskningar   -4 Mkr 

b) Generellt sparkrav på 2 % av barn- och utbildningsnämndens 
ekonomiska ram exklusive budget för kost- och lokalvård. 

c) VIVA och gymnasiet, ytterligare besparing. -750 kkr 
d) Ytterligare besparing inom förskolan -1,5 Mkr 

  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16 15 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 92 
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.  
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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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     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 

 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden bordlägger ärendet.  
Målen för barn- och utbildningsnämnden beslutas på 
sammanträdet i februari 2021. 
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§ 93 
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2020 
(BUN 2020/64) 
Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh redogör för det 
ekonomiska läget per den 31 oktober 2020 samt årsprognos för 
2020. 

 
Det förväntade ekonomiska resultatet för barn- och 
utbildningsnämnden för 2020 är 2 660 kkr. 

 
 
Beslut Barn- och utbildningnämnden tackar för redovisningen. 
 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-16  19 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 94 
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). 
 
Samverkan om gemensamma IT- system inom skolan pågår. 
 

Beslut  Barn- och utbildningsnämnden tackar för rapporten. 
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§ 95 
Läget nya förskolan (BUN 2020/99) 
Lägesrapport om nya förskolan på Kinnekulle 

 
Tidplanen följs och avtal för bygget är tecknat med Sjötorpshus 
AB i Katrineholm. 

   
Delaktighet elever 
Elever i lågstadiet har fått tycka till och lämna förslag på hur 
utegården på den nya förskolan kan se ut och vilken lekutrustning 
som kan vara kul för små barn att leka med. Bilder och skriftliga 
förslag från de kreativa eleverna presenteras för nämnden.
  
  

Beslut Barn- och utbildningsnämnden tackar för alla fina förslag och 
lägger rapporten till handlingarna. 
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§ 96 
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. 
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§ 97 
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: 
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- § 199 Meddelande – Tilldelningsbeslut: Nya Kinnekulle 
förskola. Dnr BUN 2020/99. 
 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena till 
handlingarna. 
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