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Kallelse till barn- och utbildningsnämnden 
Tid Onsdagen den 25 januari 2023, klockan 14:00 
Plats Hellqvistsalen 
Förslag till justerare Inger Grindelid 
Förslag till ersättare för justerare Elisabeth Strengbom 
Förslag till plats och tid för justering Kansliet 2023-01-15:00 

Föredragningslista 
Nr Ärende Diarienummer 

Information 
2 Politikerutbildning BUN 2023/3 
3 Information från förvaltningen perioden 2023-01-01 till 2023-12-31 BUN 2023/5 

Ärenden till egen instans 
1 Personalföreträdare 2023-2026 BUN 2023/4 
4 Skolanalysen BUN 2022/15 
5 Attestanter och ersättare för barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2023/2 
6 Mål för Barn- och utbildningsnämnden för 2023 BUN 2022/96 

Anmälningsärenden 
7 Delegationsbeslut perioden 20223-01-01 till 2023-12-31 BUN 2023/7 
8 Meddelanden perioden 2023-01-01 till 2023-12-31 BUN 2023/6 

Angelica Stigenberg 
Ordförande 

Dokumenttyp 
Kallelse 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Datum 
2023-01-19 
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Vår handläggare 
Ann-Katrin.Oijwall@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

Ann-Katrin Öijwall 
Nämndsekreterare 

Skickas till 
HR 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2023-01-16 
Ert datum 

Diarienummer 
BUN 2023/4 
Er beteckning 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 52 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Personalföreträdare i barn- och 
utbildningsnämnden perioden 2023-2026 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att närvarorätt, till barn- och 
utbildningsnämndens sammanträden perioden 2023-2026, ges till 
personalföreträdare förSkolans Sveriges Lärare, Rebecca Nilsson-Wallin.  

Sammanfattning 
Personalföreträdarna utses av den eller de lokala arbetstagarorganisationer 
som kommunen har kollektivavtal med. 
Kommunallagen (2017:725) ger personalföreträdare rätt att närvara vid 
sammanträden med andra nämnder än styrelsen. Formerna för detta regleras 
dels i kommunallagen, dels i lokala bestämmelser i arbetsordningen för 
styrelse och nämnder. 
I den lokala arbetsordningen framgår att nämnderna ska fastställa 
personalföreträdare genom särskilt beslut för varje mandatperiod och att 
detta endast görs om en facklig organisation initierat namnförslag. 
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund som gått samman och bildat 
Skolans Sveriges Lärare har lämnat in namnförslag på personalföreträdare. 

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2023-01-16 Personalföreträdare i barn- och 
utbildningsnämnden perioden 2023 - 2026 

http://www.kungsor.se/
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Vår handläggare 
fredrik.bergh@kungsor.se 
Ledningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Politikerutbildning för förtroendevalda inom 
barn- och utbildningsnämnden 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Sammanfattning 
Efter valet är det många förtroendevalda som är nya på sina uppdrag. Det 
kommer därför att arrangeras olika utbildningsinsatser. Generell information 
som gäller för samtliga förtroendevalda kommer att ges under perioden 
januari till oktober. En beskrivning över de tillfällena finns i bilaga 1. 
För ledamöterna inom barn- och utbildningsförvaltningen kommer en 
nämndspecifik utbildning att ske. Vid nämndens sammanträde i januari 
kommer en övergripande presentation av nämndens verksamhetsområde att 
genomföras. Under året kommer information och utbildning att ske 
fortlöpande i samband med barn- och utbildningsnämndens möten. 

• Skolans styrning, ansvar och mandat 
• Lagar och förordningar 
• Systematiskt kvalitetsarbete 
• Arbetsmiljöansvar 

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2023-01-16 Politikerutbildning för förtroendevalda 
inom barn- och utbildningsnämnden 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

  
  

 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2023-01-16 
Ert datum 
 

Diarienummer 
BUN 2023/3 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 02 22 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Till dig som förtroendevald i Kungsörs 
kommun 

Inbjudan till utbildning för förtroendevalda i 
Kungsörs kommun under 2023  
 
Med anledning av valet 2022 genomför kommunen ett antal frivilliga 
utbildningstillfällen för dig som förtroendevald i Kungsörs kommun eller 
som representerar Kungsörs kommun i externa sammanhang. Vi 
rekommenderar särskilt dig som ny i politiken att delta. 
Utbildningen består i tre specifika kvällar enbart med utbildningsinsats, 
samt ett antal kortare pass i samband med fullmäktiges ordinarie 
sammanträden. 
Utbildningarna kompletteras med specifika insatser för dig i din respektive 
styrelse/nämnd där du lär dig mer om ditt ansvarsområde. 
Arvode motsvarande fullmäktigemöte gäller för dig som deltar på de tre 
kvällspassen. För den som väljer att delta på de kortare passen men inte 
sitter i fullmäktige utbetalas timarvode. 
Samtliga utbildningstillfällen startar 18.30 i matsalen på Kung karls skola. 
Vi tipsar också om möjlighet att ta del av gratis digital utbildning i juridik 
som kommunen köpt in under 2023, detta är frivilligt och ej arvoderat. 
Klicka här för att komma till Play-tjänsten: Logga in – Allt om Juridik 
Användarnamn: utbildning@kungsor.se  Lösenord: kungsortrygg 
 

Med vänlig hälsning 

Josephine Härdin 
Kanslichef 
 
 
 

Dokumenttyp 
Inbjudan 
Datum 
2022-12-23 
Ert datum 
 

Diarienummer 
 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 

Sida 4 (22)

https://play.alltomjuridik.se/logga-in
mailto:utbildning@kungsor.se
http://www.kungsor.se/


 

Dokumenttyp 
Inbjudan 
Datum 
2022-12-23 
Ert datum 
 

Sida 
2 (3) 

Diarienummer 
 
Er beteckning 
 

 

Tema & innehåll Datum Ansvarig 

Del 1. Kommunkoncernens 
organisation – inklusive utskott, 
grupper, kommittéer  
 
Del 2. Kommunal ekonomi – hur 
fungerar den  

16 Januari (i stället för KF) 
18.30-20.30 55+55 min 

Kommundirektör Claes-Urban 
Boström samt centrala 
ledningsgruppen 
 
Ekonomichef  
Sara Jonsson 

Del 1. Kommunallagen – kopplingar 
till våra egna styrdokument (hierarki) 
 
Del 2. Hur jag kan vara aktiv på 
möten. Våra arbetsordningar. 
 

6 Februari 55+55 min Kanslichef Josephine Härdin 
+ nämndsekreterarna 
Ann-Katrin Öijwall 
Kristoffer Nyholt 

Vart hittar jag kallelser och protokoll 
– praktiska tips hur jag använder 
paddan och kan prenumerera på 
nyheter 

13 februari i samband med KF 
30 min  

Nämndsekreterare   
Ann-Katrin Öijwall 

Roller, VAD och HUR & 
Samspelsdokumentet – vår egen 
riktlinje som ska antas 

13 februari i samband med att 
ärendet tas KF 30 min 

Claes-Urban Boström  
Josephine Härdin 

Del 1 Delegation och 
delegationsordningar.  
Vad hur och varför 
 
Del 2 Förvaltningslagen God 
förvaltning Allmänna krav. 
Minoritetslagstiftning   

20 februari   
55+55 min 

Josephine Härdin + 
Ann-Katrin Öijwall 
Kristoffer Nyholt 
Registrator Anne Pettersson 

Arvoden – vi tittar på 
arvodesreglementet och praktiskt 
kring ersättningar. 
Partistöd 

13 mars i samband med KF 
15 min 

Kristoffer Nyholt 

Offentlighet och sekretess 
Allmän handling 
Utlämnande av handling 
GDPR (skillnad mot OSL) 

17 april i samband med KF 
30 min 

Kristoffer Nyholt 
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Diarienummer 
 
Er beteckning 
 

 

Tema & innehåll Datum Ansvarig 

Internkontroll – vad är det, varför gör 
man det och hur gör vi 

8 maj i samband med KF 
30 min 

Kvalitetstrateg  
Malin Söderroos 

Mål – varför har vi mål och hur 
sätter man mål. Vår styrning 

12 juni alt 13 november 30 min 
i samband med KF 

Malin Söderroos 

Revision – hur fungerar det?  11 september 30 min i samband 
med KF  

Sara Jonsson + revisor 

Medborgardialog – vad är det och 
vilka möjligheter finns. Vad gör vi 
idag. Vilket politiskt forum hanterar 
frågan 

9 oktober 30 min i samband 
med KF 

Josephine Härdin 
Malin Söderroos 

Arbetsmiljöansvaret – samt vilka 
politiska organ finns för 
personalfrågor. 

9 oktober 30 min i samband 
med KF 

HR-chef  
Anne-Britt Hanson-Åkerblom 
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Vår handläggare 
Fredrik.bergh@kungsor.se 
Ledningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Information från förvaltningen perioden 2023-
01-01 till 2023-12-31 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Aktuella händelser från barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter 
presenterades. 

Beslutsunderlag 
2301 Aktuellt från BUF 
BUF tjänsteskrivelse 2023-01-18 Information från förvaltningen perioden 
2023-01-01 till 2023-12-31 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

 

 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2023-01-18 
Ert datum 
 

Diarienummer 
BUN 2023/5 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 52 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Aktuellt från Barn- och utbildningsförvaltningen 2023-01-17 

 

 

Björskogskolan 

 

16 december anordnades I någon annans skor-dagen 

med fokus på olika funktionsvariationer och 

förmågor. Ett sätt att skapa förståelse och acceptans 

för varandras olikheter, styrkor och svagheter som 

ett led i vårt värdegrundsarbete.  

 

19 december var det den traditionella matdagen då 

elever fick gå runt till flera olika stationer i skogen 

där de lagade och provsmakade maträtter.  

Perfekt avslutning innan jullovet! 

 

 

Västerskolan 

Vi har arbetat med Viktig kompis: ”Var och en som 

verkar inom skolan ska också främja aktning för 

varje människas egenvärde och respekt för vår 

gemensamma miljö.”  

(Skolans värdegrund, på uppdrag av Skolverket) 

 

Detta innebär att alla elever är lika viktiga i arbetet 

att vara goda kompisar, vilket är en del i vårt arbete 

att se till att stämningen i skolan är bra och att alla 

trivs. Under våren kommer vi att arbeta med detta 

tillsammans med elevrådet för att formulera 

specifika mål som fortlöpande utvärderas. 

 

 

 

 

Hagaskolan 

Under sportlovet kommer vi erbjuda lovskola inför 

nationella prov och slutbedömning för årskurs 3.  

Vi vill se om denna satsning kan ge resultat för 

elever som har en bit kvar för att nå målen i 

matematik och svenska. 

 

 

Förskoleklasserna på både Västerskolan och 

Hagaskolan har fått gå på ett musikäventyr med 

musikgruppen Gåspennan. Evenemanget ryms inom 

Skapande skola från Kulturrådet och är uppskattat av 

både elever och personalen. Sångerna är pedagogiska 

och används även i undervisningen som läromedel 

och rörelsepaus.  

 

Det är viktigt ur ett likvärdighetsperspektiv att alla 

förskoleklasser i kommunen får dela samma 

kulturella upplevelse. 

 

 

Kultur- och fritids och biblioteket bjöd in till 

julgransplundring och dans på tjugondag knut.  

Hagaskolans båda fritidsavdelningar deltog med 

nästan 90 barn. 
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Aktuellt från Barn- och utbildningsförvaltningen 2023-01-17 

 

 

Förskolan 

 

Kungsörs Förskolor genomgår ett kvalitetslyft 

genom utbildningsföretaget Barnkompetens som är 

skräddarsytt för Kungsörs kommun. Syftet är att 

stärka kvalitén och likvärdigheten i utbildningen  

och undervisningen i förskolorna.  

 

Riktade insatser sker till våra olika yrkesgrupper 

förskollärare, barnskötare och rektorer. Stort fokus 

ligger på ledarskap och hur vi kan skapa språkrika 

lärmiljöer för barn. Resultat som vi redan ser på våra 

förskolor är handlingskraftiga pedagoger som 

förändrar miljön så den stödjer och stärker barns 

språk och kommunikation. 

 

 

VIVA 

Elias har under ett år läst 

industribasutbildning som 

lärling på KMV i 

Kungsör.  

 

 

 

 

 

Vuxenutbildningen och Kunskapscompaniet har haft 

kontinuerlig uppföljning med företaget för att se att 

praktiken fungerar bra och att den ska leda till en 

anställning, vilket det också gjorde.  

 

Elias har gått ett spår som leder till jobb, där det 

finns ett fokus på att matcha elev med ett företag, 

både för att företagen ska kunna få kompetent 

personal och för att våra invånare ska få jobb. 

Arbetslösheten sjunker i Kungsör 

Kungsörs kommun har en ny överenskommelse med 

Arbetsförmedlingen Västmanland för att påskynda 

individers etablering i arbetslivet och förbättra 

kompetensförsörjningen.   

 

Arbetsförmedlingens statistik över 

arbetsmarknadsläget i Västmanland i december visar 

att arbetslösheten i Kungsör har sjunkit med 1,7 

procentenheter totalt. Bland ungdomar och 

utrikesfödda har arbetslösheten sjunkit med hela 4,5 

respektive 4,2 procentenheter. 

 

 

SFI 

Ronahi läser numera till barnskötare på 

gymnasienivå och arbetar även på Västerskolan.  

Hon har tidigare läst svenska både på SFI, 

grundläggande och gymnasienivå.  

 

Ronahi besökte eleverna på SFI för att berätta om sin 

resa genom utbildning och utmaningar hon stött på. 

Hon gav egna tips för att lära sig språket och tryckte 

på att det är viktigt att kämpa och inte ge upp. 

Ronahi berättade även om vikten av att skaffa sig ett 

mål när man ska lära sig något nytt. Hon betonar att 

man får större makt över sitt liv med kunskap. 

 

 
 

På SFI har vi även lärt oss om sopsortering och 

återvinning under november och december. 

Miljöinformatören Natalie Lindkvist från Vafab 

besökte oss och pratade om vikten av sortering och 

att tänka på hållbarhet, eftersom Sverige är ett av de 

länder i världen som producerar mest skräp. 
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Vår handläggare 
Fredrik.bergh@kungsor.se 
Ledningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

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

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med Sveriges 
kommuner och regioner, SKR, genomfört en skolanalys. 

 
Tidplan för presentationer och workshops  
Presentationer av rapporten för BUN och KS: 

• BUN 22/2 kl 14:15 
• KS 27/3 kl 15:00 

Workshops för BUN och KS: 

• BUN 22/3 
• KS 27/3 i anslutning till presentationen 

Presentation av åtgärdsplan: 

• BUN  26/4 
• KS 24/4 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2023-01-18 
Ert datum 
 

Diarienummer 
BUN 2022/15 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 52 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
BUN 2022/15 
Er beteckning 
 

 

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2023-01-17 SKR - Skolanalys 
BUF tjänsteskrivelse 2023-01-18 SKR - Skolanalys 
Information om Skolanalys SKR 
SKR skolanalys tjänsteskrivelse 2022-01-27 
BUN 2022-01-26 § 2 SKR - Skolanalys 
Barn- och utbildningsnämnd 2022-06-15 (2022-06-15 BUN §55) 
SKR:s Skolanalys - Anmälan 
BUF tjänsteskrivelse 2022-06-06 SKR - Skolanalys 
BUN 2022-11-23 § 97 SKR - skolanalys 
SKR Skolanalys Kungsör 20221118 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Vår handläggare 
Ann-Katrin.Oijwall@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Beslutsattestanter jämte ersättare för bar- och 
utbildningsnämnden och barn- och 
utbildningsförvaltningen 2023 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar utse de av förvaltningen föreslagna 
personerna till beslutsattestanter jämte ersättare för barn- och 
utbildningsnämnden och barn- och utbildningsförvaltningen 2023.  

Sammanfattning 
Enligt 5 § i kommunens tillämpningsföreskrifter för attestreglemente ska 
varje nämnd före varje års utgång besluta om attestanter och ersättare för 
dessa. Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 
attestlista för 2023. Listan bifogas som underlag till detta ärende. 

Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2023-01-18 Attestanter och ersättare inom barn- och 
utbildningsförvaltningen 2023 
Bilaga, underlag med  

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

Ann-Katrin Öijwall 
Nämndsekreterare 

Skickas till 
Ekonomikontoret 
Rektorerna 
 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2023-01-18 
Ert datum 
 

Diarienummer 
BUN 2023/2 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 52 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
BUN 2023/2 
Er beteckning 
 

 

Ärendebeskrivning 
 
Attestlista barn- och utbildningsnämnden 2023 

 
Ansvar enligt kodplan Beslutsattestant Ersättare 

20-29 Barn- och 
utbildningsnämnd samt 
förvaltningsledning 

Barn- och 
utbildningschef 

Ekonom för barn- och 
utbildningsförvaltningen 

27 Förskola Verksamhetschef 
förskolan 

Barn- och 
utbildningschef 

271, 275 Förskola 
Skogsudden och Björkliden 

Rektor Skogsudden 
och Björkliden 

Verksamhetschef 
förskolan 

272 Förskola Kinnekulle Rektor Kinnekulle Verksamhetschef 
förskolan 

273,278 Förskola Paletten 
och Frida 

Rektor Paletten och 
Frida 

Verksamhetschef 
förskolan 

276, 277 Förskola 
Malmberga och Täcklunda 

Rektor Malmberga 
och Täcklunda 

Verksamhetschef 
förskolan 

22-23 Kung Karls skola, 
Musikskola och 
Fritidsgårdar 

Rektor Kung Karls 
skolan åk 4-9 

Barn- och 
utbildningschef 

24 Västerskolan inkl. 
fritidshem, förskoleklass 

Rektor Västerskolan 
åk F-3 

Barn- och 
utbildningschef 

25 Hagaskolan inkl. 
fritidshem, förskoleklass, 
särskola 

Rektor Hagaskolan åk 
F-3 

Barn- och 
utbildningschef 

26 Björskogsskolan inkl. 
fritidshem, förskoleklass 

Rektor 
Björskogsskolan åk F-
3 

Barn- och 
utbildningschef 

28 Vuxenutbildning inkl. 
vägledning, integration,  
gymnasium 

Rektor VIVA  Barn- och 
utbildningschef 
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Vår handläggare 
fredrik.bergh@kungsor.se 
Ledningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Mål för barn- och utbildningsnämnden 2023 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och 
avser att fatta beslut om nämndmål för 2023 vid nämndens sammanträde i 
mars 2023 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har under hösten 2022 arbetat med 
nämndmål för 2023. 
Nämndens ledamöter lämnande i samband med måldiskussionen sina 
synpunkter på fyra områden:  

• Mål som gäller för alla  
• Mål för förskolan 
• Mål för grundskola, fritidshem och förskoleklass 
• Mål för vuxenutbildning, gymnasiet, SFI och integration 

        
 

Enligt kommunfullmäktiges beslut, 2022-12-19, är det fyra mål som är 
direkt riktade till Barn- och utbildningsnämnden. Eftersom det ska finnas 
maximalt sju nämndmål återstår det alltså för barn- och utbildningsnämnden 
att fatta beslut om ytterligare tre mål. 
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Beslutsunderlag 
BUF tjänsteskrivelse 2022-10-17 Mål för barn- och utbildningsnämnden 
2023 
BUF tjänsteskrivelse 2022-12-06 Mål för barn- och utbildningsnämnden 
2023 
BUF tjänsteskrivelse 2023-01-16 Mål för barn- och utbildningsnämnden 
2023 
Mål för BUN 2023 
BUF tjänsteskrivelse 2022-09-20 Mål för barn- och utbildningsnämnden 
2023 
Barn- och utbildningsnämnd 2022-09-28 (2022-09-28 BUN §80) 
BUF tjänsteskrivelse 2022-10-17 Mål för barn- och utbildningsnämnden 
2023 
BUN 2022-10-26 § 90 Mål för Barn- och utbildningsnämnden för 2023 
BUN 2022-12-14 § 110 Beredning av BUN mål 2023 
Mål och budget 2023 kommunfullmäktige 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 
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Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har under hösten 2022 arbetat med 
nämndmål för 2023. 
Nämndens ledamöter lämnande i samband med måldiskussionen sina 
synpunkter på fyra områden:  

• Mål som gäller för alla  
• Mål för förskolan 
• Mål för grundskola, fritidshem och förskoleklass 
• Mål för vuxenutbildning, gymnasiet, SFI och integration 

     
 
Sammanfattning av ledamöternas synpunkter: 
(Vissa kommentarer har lämnats av flera personer) 

• Mål som gäller för alla  
o Ändra basåret till 2022 
o Ökad trygghet (nytt basår) 
o Trygghet 

• Mål för förskolan 
o Socialkompetens 
o Jämställdhet 
o Miljö 
o Trygghet 
o God omvårdnad 
o Kompetens  

• Mål för grundskola, fritidshem och förskoleklass 
o Livskunskap 
o Höjda meritvärden 
o Trygghet 
o Jämställdhet 
o Miljö 
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o Alla barn ska känna sig trygga och ”synliga” 
o Ta bort uppnått mål (4 hälsosamtal) 
o Kunskap  

• Mål för vuxenutbildning, gymnasiet, SFI och integration 
o God kvalitet på undervisning 
o Livskunskap 
o Miljö  

 

Befintliga mål för 2022 och förslag på justeringar inför 2023 
De befintliga målen för 2022 är nedan markerade med svart text. De 
preliminära förslagen till justeringar är markerade med röd text.    

• Antalet elever som läser SFI eller svenska som andra språk i 
kombination med att de har språkpraktik ska öka jämfört med 
basåret 2017 Förslag finns på att ta bort målet eftersom nya direktiv 
för statsbidrag för kombinationsutbildningar innebär bättre 
förutsättningar för att fler ska kombinera studier och praktik.  
Förslag på nytt mål: Andelen elever som efter avslutade studier inom 
VIVA´s utbildningsformer fortsätter med studier eller kommer i 
arbete ska öka jämfört med basåret 2022 

• Kunskapsresultaten i grundskolan ska öka. Jämfört med basåret 
2017. Förslag finns på att ändra basåret till 2022 

• Alla elever ska få fyra hälsosamtal under sin tid i grundskolan. 
Förslag finns på att ta bort målet, med syfte att skolsköterskorna ska 
få utrymme till mer tid för samarbete med övrig personal. 

• Andelen barn och elever som upplever skolan som trygg ska öka. 
Jämfört med basåret 2017. Förslag finns på att ändra basåret till 
2022 

• 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.  

• Andelen män som arbetar inom förskolan, ska öka jämfört med 
andelen vid basåret 2017”. Förutsatt att männen har likvärdig 
kompetens som kvinnliga sökanden. Förslag finns på att ändra 
basåret till 2022 

• Samtliga förskolor och skolor ska ha en fullskalig och lättanvänd 
lösning för källsortering. 

• Förslag om nytt mål för fritidshemmen: Andelen behöriga 
fritidslärare inom fritidshemmen ska öka jämfört med basåret 
2022. 
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Struktur för Kungsörs mål- och styrsystem 
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Beslut i kommunfullmäktige 2022-12-19 
Enligt fullmäktiges beslut är det fyra mål som är direkt riktade till Barn- och 
utbildningsnämnden. Eftersom det ska finnas maximalt sju nämndmål 
återstår det alltså för barn- och utbildningsnämnden att fatta beslut om 
ytterligare tre mål. 

 
 
 

 

Kommunfullmäktiges mål 2023 
 

Hållbara städer och samhällen  
Kommunstyrelsen, Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, 
Kungsörs Kommunteknik AB, Kungsörs Vatten AB och Kungsörs fastighets 
AB. 
Beskrivning av mål: Kungsör är inne i en mycket positiv och expansiv 
utvecklingsfas som fler väljer att flytta till. För att stärka Kungsör som en 
attraktiv plats för både befintliga invånare och potentiella inflyttare ska 
platsvarumärket stärkas i syfte att utveckla och stärka Kungsör. 
Riktade nämnd- och styrelsemål inom hållbara städer och 
samhällen 
 
➢ Minska kommunens miljöpåverkan (alla nämnder och bolag). 

 
Beskrivning: Att minska kommunens miljöpåverkan och utsläpp kan 
göras på en mängd olika sätt i olika delar av våra verksamheter och det 
är när vi jobbar mot samma mål från olika håll som vi får effekt av vårt 
arbete. Det kan exempelvis handla om val av transportmedel, matsvinn, 
återbruk, avfall, energiförbrukning, våra inköp, materialval och 
arbetssätt. Det kan även handla om att Kungsörs kommun skapar 
förutsättningar för medborgarna och näringslivet att minska sin 
miljöpåverkan. 
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God utbildning för alla  
Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen och Socialnämnden. 
Beskrivning av mål: Barns utbildning är central för att vårt samhälle ska 
kännetecknas av kunskap, demokratiska värderingar och likvärdighet. Alla 
elever ska må bra i skolan, ha en trygg skolgång och klara grundskolan.  
Riktade nämnd- och styrelsemål inom  
 
➢ Vårterminen 2023 ska minst 78% av alla pojkar och flickor i åk 9 

vara behöriga till yrkesprogram på gymnasiet (BUN). 
 

Beskrivning: För att vara behörig till ett yrkesprogram ska eleven ha 
fått lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska, 
matematik samt fem andra ämnen. Målet följs upp via nyckeltalet ovan: 
Elever åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, lägeskommun, andel (%) 
 

God hälsa och välbefinnande  
Socialnämnden, Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden och 
Kungsörs fastighets AB. 
Beskrivning av mål: För att ha förutsättningar att klara vardagens krav och 
förverkliga drömmar behöver alla må bra. Att växa upp under goda 
förutsättningar, i en familj med goda livsvillkor, påverkar barn och ungas 
hälsa och utveckling positivt både här och nu men även senare i livet. 
Kungsörs kommun ska aktivt arbeta för att alla ska må bra. 
 

Goda arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  
Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, 
Kungsörs Kommunteknik AB, Kungsörs Vatten AB och Kungsörs fastighets 
AB. 
Beskrivning av mål: Detta är ett inåtriktat mål som pekar på de 
förutsättningar som är nödvändiga för att organisationen ska kunna skapa 
värde för invånare, brukare och kunder.  Kungsörs kommuns viktigaste 
resurs är medarbetarna med deras kompetens.  
Arbetet med goda arbetsvillkor behöver fortsätta och för att kunna arbeta 
förebyggande ska utvecklingen för sjukfrånvaro följas upp. 
Medarbetarenkäten ska genomföras återkommande för att ge en indikation 
på hur organisationen mår och om arbetet känns meningsfullt.  
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Hållbar konsumtion och produktion  
Kommunstyrelsen, Kungsörs Kommunteknik, Socialnämnden, Barn- och 
utbildningsnämnden, Kungsörs Vatten AB och Kungsörs fastighets AB. 
 
Beskrivning av mål: Omställning till en hållbar konsumtion och produktion 
av varor och tjänster är en nödvändighet för att minska negativ påverkan på 
klimat och miljö samt människors hälsa. Det är en tvärgående fråga och 
olika verktyg och åtgärder, på olika nivåer och av olika aktörer behövs där 
utbildning och information är två hörnstenar. Kungsör har och ska fortsatt 
ha ett stort miljöfokus och behöver utveckla regelbundna mätningar av 
exempelvis matsvinn, ekologiska- och lokala livsmedel, fordon och 
transporter.  

 
Riktade nämnd- och styrelsemål 
 
➢ Minska energiförbrukningen (alla nämnder och bolag). 

 
Beskrivning: Det finns många sätt att minska energianvändningen och 
flera tekniker som ger samma nytta men använder mindre el, värme eller 
bränsle. Vi behöver minska energiförbrukningen för att på sikt bidra till 
att utsläpp av bland annat koldioxid, kväveoxider, svaveldioxid och 
partiklar minskar. Vi behöver även minska energiförbrukningen för att 
minska kommunkoncernens kostnader. Målet följs upp via nyckeltalet 
ovan: Energianvändning lokaler för kommunen, gradjusterad. 
 

➢ Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar (alla nämnder och 
bolag).  
 
Beskrivning: Hur vi lever våra liv och vilken livsstil vi har påverkar 
både vårt eget välbefinnande och hälsa men det får även effekter på 
världens klimat. Vad vi väljer att äta, vilka saker vi köper, hur vi bor, 
var vi jobbar och hur vi spenderar vår fritid lämnar ekologiska avtryck i 
miljön. För att bidra till en hållbar livsstil behöver vi säkerställa att 
Kungsörs invånare har den information och medvetenhet som behövs för 
att göra hållbara livsstilsval. 
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Vår handläggare 
Ann-katrin.oijwall@kungsor.se 
Kansliavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

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

Sammanfattning 
Dnr Handling 
BUN 2023/8 Överenskommelse om samverkan mellan Kungsörs kom-

mun och Arbetsförmedlingen Västmanland för att på-
skynda individers etablering i arbetslivet och förbättra 
kompetensförsörjningen 2023. 

BUN 2023/9 Avslag på ansökan om kurser inom vuxenutbildningen – 
svenska som andra språk och språk/matematik och kurser 
inom fastighet. 

BUN 2023/10 Bidragsramar för maxtaxa 2023 - förskola och fritidshem 
BUN 2023/12 Arbetsmarknadsläget i Västmanlands län, december 2022 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-18 

Ann-Katrin Öijwall 
Nämndsekreterare 
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