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Plats och tid

  
Hellqvistsalen, kommunhuset onsdagen den 23 oktober 2019, klockan 16.00 - 18.05. 

 

Beslutande Angelica Stigenberg (S), Marie Norin Junttila (S), Anna-Karin Tornemo (V), Gunilla 
Wolinder (L), Margareta Barkselius (C), Sussanne Söderström (SD) och Margareta 
Johansson (S). 

Tjänstgörande  
ersättare Jenny Andersson (KD) och Robert Redenkvist (SD). 

 

Ersättare  Elisabeth Strengbom (S), Monica Lindgren (S) och Barbro Olausson (L). 

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

Lindvall och nämndsekreteraren Ann-Katrin Öijwall.  

 

Utses att justera Margareta Barkselius 
Ersättare för 
justerare Sussanne Söderström 
Justeringens  
plats och tid Kansliet 2019-10-28, klockan 13.00 

Underskrifter 

 
Sekreterare  
 .................................................................................... Paragrafer       70-77 
 Ann-Katrin Öijwall 

 
Ordförande  
 
 .......................................................................………………………………………………………………………............ 
 Angelica Stigenberg 
 
Justerande  
 
 ................................................................................................................................................................................................. 
 Margareta Barkselius 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdes-  
datum 2019-10-23, §§ 70-77 
Datum då 
protokoll anslås 2019-10-28  Datum då anslag  

tas bort 2019-11-27  

Förvaringsplats 
av protokollet Kansliet 
 Utdragsbestyrkande 
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§ 70 
Informationer (BUN 2019/3) 
Varje år genomför Lärarförbundet en rankning av Bästa 
skolkommun. Med rankingen ”Bästa skolkommun” vill 
Lärarförbundet uppmuntra kommuner som ger sina elever, lärare 
och skolledare goda förutsättningar.  
 
Undersökningen bygger på statistik från SCB, Statistiska 
centralbyrån, och Skolverket, samt på statistik som är gemensamt 
framtagen av Lärarförbundet och arbetsgivareorganisationen 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. 
 
Förvaltningschefen Fredrik Bergh går igenom rankningen som 
bl.a. jämför kommunernas arbetsmiljö, arbetsbelastning, lön, 
lärartäthet och elevers rätt till att undervisas av behöriga lärare och 
hur stora resurser som ges till utbildningen. 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande  

 
 

https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun
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§ 71 
Modell för samarbete för tidiga och samord-
nade insatser kring ungdomar (BUN 2019/88) 
Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden gav sina res-
pektive förvaltningschefer i uppdrag att ta fram en arbetsmodell 
för tidiga och samordnade insatser kring ungdomar. Uppdraget 
gavs vid respektive nämndmöte i juni 2019 och en återrapportering 
begärdes till septembermötet.  

 
Vid septembermötet lämnade barn- och utbildningschefen Fredrik 
Bergh en första rapport hur arbetet fortskrider.  
 
Sedan dess har förvaltningarna tillsammans sett över det tidigare 
samverkansdokument och noterat vad som ska säkerställas under 
2019/2020 i form av helhetssyn, aktiviteter m.m. 
 
Ytterligare två dokument har tagits fram: 
- Samordnad individuell plan (SIP) – en plan som upprättas 

tillsammans med brukare om insatser från både socialförvalt-
ning och barn- och utbildningsförvaltning behöver samordnas. 
Planen ger överblick och gör det lättare att samarbeta och se 
vilka insatser som ger bästa möjliga effekt. 

- Offensivt Drogförebyggande Initiativ Nu (ODIN) - en samarbets-
modell mellan skolan och socialförvaltningen. Syftet med ODIN är 
att göra tidiga upptäckter av narkotikamissbruk i skolan för att 
snabbt kunna sätta in åtgärder, stöd och hjälp. 

 
Översynen är nu klar och förvaltningarna lyfter dem till respektive 
nämnd för beslut.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Tjänsteskrivelse 2017-05-08, reviderad 2019-10-03 
• Samordnad individuell plan, SIP, då barn och unga har behov 

av insatser både från socialtjänsten samt skola/förskola 
• Förebyggande arbete för ungdomar, ODIN 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag och ger förvaltningen i uppdrag att arbeta 
vidare med att utveckla samarbetet. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Socialförvaltningen, Barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Utdragsbestyrkande  
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 Beslutet förutsätter motsvarande beslut i socialnämnden.  
 
 Barn- och utbildningsnämnden önskar återrapport om det fortsatta 

arbetet i januari 2020. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Socialförvaltningen, Barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Utdragsbestyrkande  
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§ 72 
Beredning av mål 2020 (BUN 2019/95) 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om nya mål och har i sitt 
beslut slagit fast att alla mål gäller alla styrelser och nämnder. 
 
I styrmodellen fastslås att ”… nämnder och styrelser ska beskriva 
vilka mål som ska uppnås och när målen ska vara uppnådda utifrån 
givna ekonomiska ramar. Målen ska vara tidsatta och mätbara. De 
ska skapas i dialog med förvaltning eller bolag.” 
  
Kommunfullmäktiges mål för 2020: 

1. Kommunen ska ha minst 9 000 invånare år 2025.      
Detta mål gäller alla styrelser och nämnder. 
 

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. 
 

3. Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och nä-
ringslivet, 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. 
 
4. Kungsör ska förbättra sitt resultat i rankingen årets miljökom-

mun. Vi ska vara bland de 100 bästa 2020. Utgångsläge är 138 
år 2019. 
Detta mål gäller alla styrelser och nämnder. 
 

5. Kommunens resultat ska utgöra minst 1 procent av skatteintäk-
ter och statsbidrag varje år.  
Detta mål ska utvecklas och innefatta effektivisering i samtliga 
verksamheter. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-06-10, § 101 
• Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2019-08-28, § 

59 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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Utifrån barn- och utbildningsnämndens tidigare måldiskussioner 
har ett underlag sammanställts för det fortsatta målarbetet.   
 

BUN beredning Under barn- och utbildningsnämndens beredning föreslår 
ordföranden Angelika Stigenberg att målen ska gälla perioden 
2020-2022 och att förvaltningen får i uppdrag att se över målen 
som gäller förskolan och enheten VIVA.  

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

- ge förvaltningen i uppdrag att se över målen som avser 
förskola och enheten VIVA  

- målen ska gälla 2020-2022. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-23   7 
 
 
 

§ 73 
Plan för mottagning och arbete med nyan-
lända i Kungsörs kommun 2018-2020  
– Integrationsplan (BUN 2019/38) 

Kommunfullmäktigen beslutade den 11 februari 2019 om Plan för 
mottagande och arbete med nyanlända i Kungsörs kommun 2018-
2020 – Integrationsplan. 
 
Nämnder och bolag fick i uppdrag att återredovisa konkreta 
åtgärder utifrån planen i oktober 2019. 
 
Barn- och utbildningschefen Fredrik Bergh redovisar flera åtgärder 
som genomfört inom förvaltningen för att aktivt verka så att 
olikhet och mångfald ska ses som en tillgång och att alla ska känna 
att de får möjlighet att vara delaktiga i samhällslivet.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har bl.a genomfört: 
- ett utvecklingsprojekt i samarbete med Skolverket. Syftet med 

projektet är att motverka utanförskap för nyanlända barn och 
elever samt höja måluppfyllelsen för samtliga elever 
 

- utbildning för all personal inom grundskolan, gymnasiet och 
vuxenutbildning har fått utbildning inom ”Språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt” 
 

- ”Studiero och ledarskap i klassrummet” 
 

- Det har genomförts två utbildningsomgångar för personal inom 
grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildning med inriktningen 
”Traumamedveten omsorg och hedersproblematik”. 
Utbildningen har genomförts under ledning av representanter 
för ”Rädda barnen”. 

 
För att nå en lägre arbetslöshet i kommunen så har även samarbetet 
mellan VIVA, näringslivsenheten och arbetsmarknad och 
försörjning utökats.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande  
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• Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-02-11, § 13 - 
Plan för mottagning och arbete med nyanlända i Kungsörs 
kommun 2018-2020 - Integrationsplan 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens 

redovisning av genomförda och pågående åtgärder utifrån 
kommunens Integrationsplan.  

  
 Redovisningen överlämnas till Kommunstyrelsen. 
 
  

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande  
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§ 74 
Budget 2020 – konsekvenser och äskanden 
(BUN 2019/72)  

 Kommunfullmäktige beslutade i den 10 juni 2019 om budgetramar 
för 2020 med plan för 2021-2022. Det beslutades att 10 miljoner 
kronor lämnas att fördela för äskanden i oktober 2020. 
Förvaltningarna fick i uppdrag att beskriva konsekvenserna av den 
budget som beslutades i juni samt att komma med äskanden på de 
10 miljoner kronor som ska fördelas. 

 
 Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett material där 

kostnadsnivåer och nyckeltal 2019 samt förslag på åtgärder för att 
klara den beslutade ekonomiska ramen för 2020 och 
konsekvenserna av åtgärderna. Av beskrivningen framgår bl.a: 
- insatser för utveckling och effektiviseringar 
- förväntade demografiska förändringar samt effekter av dessa 
- ramens påverkan på verksamheterna 
- förslag på åtgärder för att klara den ekonomiska ramen för 

2020 
 

Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden äskar om 
en ramförstärkning med 10,5 miljoner kronor för att kunna 
bibehålla och utveckla samt höja kvaliteten inom förvaltningens 
verksamhetsområde.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet, 
kostnadsnivåer och nyckeltal 2019 samt förslag på åtgärder för 
att klara den beslutade ekonomiska ramen för 2020 och 
konsekvenserna av åtgärderna 

• Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-06-10, § 100 – 
Budgetramar för 2020 med plan 2021-2022 

 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att till Kommunstyrelsen 

framföra äskanden om 10,5 miljoner kronor enligt förvaltningens 
förslag. 

 
 

 
Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande  

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-23  10 
 
 
  

§ 75 
Meddelanden delegationsbeslut (BUN 
2019/5) 
Inga delegationsbeslut finns att rapportera för perioden oktober. 

 
Ordföranden tackar för informationen.   

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 76 
Meddelanden (BUN 2019/4) 
Ordförande Angelica Stigenberg meddelar att presidiet har i 
samband med uppföljning av delårsbokslutet träffat alla rektorer. 
Vårterminen 2020 kommer Skolinspektionen att genomföra 
Skolenkäten i kommunens alla skolor. Enkätresultatet utgör ett av 
flera underlag i myndighetens arbete med att granska landets 
skolor.  BUN 2019/125 
Samverkansavtal mellan Kolsva Vårdcentral om skolläkartimmar 
har sagts upp. Dnr BUN 2019/120 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tecknat ett avtal med 
Rädda Barnen Välfärd AB om TMO-utbildning, traumamedveten 
omsorg. Dnr BUN 2019/123 
Kommunstyrelsen har den 23 september 2019 antagit en ny Risk- 
och sårbarhetsanalys för Kungsörs kommun för 2019-2022. Dnr 
BUN 2019/121 

    
Beslut Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena till 

handlingarna. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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§ 77 
Övrigt 
Under övrigt meddelas följande: 
 
a) Ordförande Angelica Stigenberg föreslår att förvaltningen 

utreder möjligheten att omvandla timvikariat till 
heltidstjänster gällande barnskötare inom förskolan. 
  

b) Rekrytering av två biträdande rektorer pågår. 
 

c) Ordföranden lämnar en återrapportering efter möte med 
rektorsgruppen där bl.a. följande framkom: 
- stor oro inför eventuella nerdragningar 
- önskemål om att IT-strateg anställs för det fortsatta 
  digitaliserings- och utvecklingsarbetet 
- behov av en återkommande logoped. 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  
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