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§  
Information från förvaltningen (BUN 2019/3) 
 

 
Information lämnas muntligt vid 
sammanträdet. 
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§  
Barn- och utbildningsnämndens mål för 
måltidsenheten 2019 (BUN 2019/22) 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 20 februari 2019 om 
återremiss gällande målen för måltidsenheten.  
 
Ärendet återremitterades med följande lydelse:  
Kostchef Felipe Rivera bjuds in till nämnden i april och redovisar 
vad en portion mat kostar. 

Förvaltningen föreslår följande mål för måltidsverksamheten: 
- Minst 85 % (80 %) av skolmaten ska lagas från grunden. 
- Minst 30 % av råvarorna ska vara ekologiska. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Mål 2018 
• Barn- och utbildningschefen Fredrik Berghs tjänsteskrivelse 

2019-02 
• Protokollsutdrag BUN 2019-02-20, § 14 – Barn- och 

utbildningsnämndens mål 2019. 
• Nämndmål för måltidsenheten 

 
Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden antar följande mål för 

måltidsenheten 2019: 
- Minst 85 % av skolmaten ska lagas från grunden. 
- Minst 30 % av råvarorna ska vara ekologiska. 
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Nämndmål för måltidsenheten 
När nämndsmålen för barn- och utbildningsförvaltningen beslutades i februari 
2019 återremitterades nämndmålet för måltidsenheten. 
 
Det tidigare föreslagna målet för måltidsenheten: 
Minst 85 % (80 %) av skolmaten ska lagas från grunden. 
Minst 30 % av råvarorna ska vara ekologiska. 
 
Beslutet blev: 
6. Återremiss på målet som avser måltidverksamheten. Kostchef Felipe Rivera 
bjuds in till nämnden i april och redovisar vad en portion mat kostar.  

  
Vid kommande nämndsmöte den 24 april 2019 kommer en presentation av 
måltidsenhetens verksamhet och förutsättningar att ske.  
 
Kostnad för skolmåltider i Kungsör 
Varje år rapporterar Sveriges kommuner in underlag till Statiska centralbyrån, 
SCB, i det så kallade räkenskapssammandraget, RS. 
Statistiken som SCB samlar in ligger sedan till grund för sammanställningar vid 
ett flertal olika tillfällen och syften. 
 
Enligt en rapport som skolverket har sammanställt, som sedan har refererats av 
både Sveriges television, SVT, och ett antal tidningar är kostnaden för skolmaten 
hög i Kungsör. 
 
Vid rapporteringen till SCB hämtas uppgifterna från kommunens 
ekonomisystem. I det här fallet har all kostnad för mat inom barn- och 
utbildningsförvaltningen i Kungsör rapporterats som kostnad för enbart 
grundskolans matkostnad. 
 
Enligt rapporten skulle kostnaden för skolmat i Kungsör vara 9100 kr per elev 
och år jämfört med genomsnittet för Västmanland som är 6400 kr. 
 
Om beräkningen görs med rätt underlag blir kostnaden för skolmaten i 
grundskolan 6447 kr per elev och år i Kungsör. 
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Vid nämndens möte i februari var det inte allmänt känt att de uppgifter om 
kostnadsnivån för skolmaten som förekommit i media inte byggde på korrekta 
uppgifter. När de korrekta uppgifterna nu har redovisats kvarstår tidigare förslag 
till beslut. 
 
Förslag till beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att nämndmålet för Måltidsenheten ska 
vara 

• Minst 85 % (80 %) av skolmaten ska lagas från grunden. 
• Minst 30 % av råvarorna ska vara ekologiska. 

 
 
 
 
Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 
 
 
 
 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 



Kungsörs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

Blad

Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-24 

§  
Budgetförutsättningar 2019 (BUN 2019/30) 

Barn- och utbildningschefen fick av barn- och utbildningsnämnden 
den 20 mars 2019 i uppdra att till nämnden i april redovisa ett 
förslag på en besparingsplan om – 1 100 000 kronor för budget 
2019. 

Förvaltningen föreslår följande fördelning av besparingar: 
- Måltidsverksamheten/gymnasiet -200 000 kr 
- IT-stöd  -250 000 kr 
- Skolgemensamma verksamheter -100 000 kr 
- Gemensam fortbildning  -250 000 kr 
- Förskolan  -300 000 kr 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Barn- och utbildningsförvaltningens budgetpresentation, 2019-

02-04 
• Kommunstyrelsen 2019-02-25, § 16 - Budgetramar för 2019

med plan 2020-2021. 
• Förutsättningar och åtgärder för en budget i balans budgetåret

2019, 2019-03-12 
• Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-20, § 20 –

Budgetförutsättningar 2019. 
• Redovisning av förslag och konsekvenser för besparingar

under 2019. 

Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar om besparingar för 2019 
enligt förvaltningens förslag.  

Justerandes sign Protokollsutdrag till

Rektorerna, akten 

Utdragsbestyrkande



 

 
 Sida 1 (3) 

Datum Vår beteckning 
  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
  
  
Vår handläggare  
  
  
 
 
 

Redovisning av förslag och konsekvenser för 
besparingar under 2019. 
Vid barn- och utbildningsnämndens möte den 20/3 2019 redovisades förslag och 
sammanfattade konsekvensbeskrivningar för ett antal olika besparingsförslag. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade då att: 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen och beslutar om 
följande uppdrag till förvaltningschefen: 
 
• att lyfta ur förskoleklasser och grundskolor ur en den generella besparingen 
och fördela besparingskravet på resterande verksamheter 
• att göra en redovisning som visar hur kostnadsfördelningen ser ut för all 
måltidsverksamhet inom alla förvaltningens verksamheter. 
• att göra en konsekvensbeskrivning av barn- och utbildningsnämndens 
inriktningsförslag som ska redovisas vid nämnden sammanträde i april 2019. 
 
Sammanfattning av tidigare redovisade åtgärder samt kompletterande förslag: 
Tidigare redovisade åtgärder 

 Lönekostn   -750 000 
Ext.intäkter.kostn,  -725 000 
Omförhandling Interk.ersättning gymn  -250 000 
Lokalvårdsutredning                                       -289 000 
Minskad bemanning, främst inom skolan  -1 300 000 
Delsumma: -3 314 000 

  Ytterligare åtgärder inför bun i april. 
 Måltidsverksamheten/gymnasiet -200 000 

IT-stöd -250 000 
Skolgemensamma verksamheter -100 000 
Gemensam fortbildning -250 000 
Förskolan -300 000 
Medfinansiering VIVA 0 
Delsumma: -1 100 000 

  Total summa: -4 414 000 
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Konsekvenser av de senast föreslagna åtgärderna. 
  
Måltidsverksamheten/gymnasiet 
Elever och personal vid Kungsörs gymnasieskola kommer efter besparingen att 
själva få ansvara för uppläggning och servering av mat i samband med 
skollunchen.  
 
It-stöd 
Det centrala IT-stödet till förvaltningen halveras. Vilket innebär att möjligheten 
till utredning, planläggning och stöd till skolor och förskolor minskar. På sikt 
riskerar det att medföra att minskade möjligheter att utnyttja modern teknik på ett 
ändamålsenligt sätt i undervisningen. 
 
Skolgemensamma verksamheter 
Interkommunala kostnaderna för särskolan är inte påverkansbara då dessa är ett 
självkostnadspris för vad varje plats inom särskolan kostar. 
Musikskolan har en viss kö på elever och där är kostnaderna redan idag 
effektiviserade så långt det går. 
Centrala elevhälsan har redan idag stora bekymmer med att räcka till för de allt 
fler elever som mår dåligt av olika anledningar och som behöver stöd och hjälp. 
Centrala elevhälsan skulle därför snarare behöva utökas än minska. 
Om 100 000 kronor skall sparas på Skolgemensamma verksamheter innebär det 
alltså att dessa pengar behöver minskas på fritidsgårdarna vilket naturligtvis inte 
är bra för de ungdomar vars enda "fritidsintresse" är att besöka någon av dessa. 
Fritidsgårdarna och dess personal har också i fritidsgårdsenkäten flera år i rad fått 
toppresultat och andelen flickor har ökat. För att spara 100 000 kronor på 
fritidsgårdarna så innebär det att båda fritidsgårdarna behöver ha en kväll mindre 
öppet i veckan (dock ej fredagkvällar).  
Alternativt till detta är att inte genomföra den traditionella och mycket omtyckta 
ferieverksamheten. 
 
Gemensam fortbildning. 
All gemensam fortbildning för förskola, grundskola och vuxenutbildning, utöver 
vad som är möjligt att genomföra med externa bidrag, ställs in för hela 2019. 
På kort sikt innebär det en besparing, på längre sikt riskerar det att både sänka 
kvaliteten och totalt sett höja kostnaderna. 
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Förskola 
Möjligheten till att ta in extra vikarier samt avlastning och stöd för förskolorna 
minskar.  Det innebär en generellt tyngre arbetsmiljö för förskolepersonal. Det 
har blivit svårt att rekrytera erfarna och kunniga förskollärare. Konkurrensen 
mellan kommuner har ökat.  
Det finns en risk att: 

• Korttidssjukskrivningen kan öka.  
• Erfaren och kunnig personal slutar.  
• Antalet inkonverteringar kan komma att öka.  
• Det kan bli ökad efterfrågan på förskoleplatser i annan kommun. 

 
Medfinansiering VIVA 
I samband med fullmäktiges beslut i juni 2018 om budgeten för 2019 beslutades 
det att införa en medfinansiering med 700kkr per år för att kunna anordna 
yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning för vuxna. (Yrkesvux).  
Medfinansieringen är en förutsättning för att få tillgång till det statliga bidraget 
för Yrkesvux.  
Syftet med att genomföra insatserna är hjälpa fler invånare i Kungsör att skaffa 
en utbildning som gör att de har lättare att få anställning och egen försörjning. 
I förslagen ovan till besparingar har inte medfinansieringen till Yrkesvux tagits 
med. Det är dock möjligt att minska eller ta bort något av de övriga förslagen om 
någon del av medfinansieringen istället tas med som besparingsförslag. 
 
 
Förslag till beslut: 
Barn- och utbildningsförvaltningen godkänner redovisning och fattar beslut om 
besparingar för 2019 enligt förslaget. 
 
 
Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 
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