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Kallelse till barn- och utbildningsnämnden 
Tid Onsdagen den 27 oktober 2021, klockan 16:00 
Plats Hagaskolan 
Förslag till justerare Marie Norin Junttila 
Förslag till ersättare för justerare Anna-Karin Tornemo 
Förslag till plats och tid för justering Kansliet, fredagen den 29 oktober kl. 15:00 

Föredragningslista 
Nr Ärende Diarienummer 
 Information  
1 Presentation Hagaskolan BUN 2021/8 
2 Presentation av SYV BUN 2021/8 
3 Information från förvaltningen BUN 2021/8 
 Ärenden till nästa instans  
4 Kommunrevisionen - Uppföljning av samverkan mellan skola och 

individ- och familjeomsorg avseende barn och unga 
BUN 2019/149 

5 Uppdrag - Granskning av stiftelser i Kungsörs kommun för 2020 BUN 2021/107 
6 Lärarförbundets skrivelse BUN 2021/118 
7 Nämndinitiativ från Centerpartiet om budgetram för 2021 och 2022 BUN 2021/113 
8 Budget 2022 BUN 2021/50 
 Ärenden till egen instans  
9 Sammanträdestider 2022  BUN 2021/115 
10 Ekonomisk redovisning BUN 2021/40 
11 Måldiskussioner för 2022 BUN 2020/134 
12 Delegationsbeslut BUN 2021/10 
13 Meddelanden och rapporter BUN 2021/9 

Angelica Stigenberg 
Ordförande

Dokumenttyp 
Kallelse 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Datum 
2021-10-20 
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Vår handläggare 
fredrik.bergh@kungsor.se 
Ledningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Informationer lämnade på barn- och 
utbildningsnämnden 2021 
Förslag till beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tacka för informationen. 

Sammanfattning 
Läsprojektet på Västerskolan 
Vecka 46, onsdag den 17/10 startar vi på Västerskolan vårt läsprojekt. Syftet 
med projektet är att öka lusten att läsa. Att kunna tillgodogöra sig en text är 
en av de grundläggande färdigheterna som behovs i alla skolans ämnen. 
 
Förskolornas föräldrabrev. Oktober 2021 
I den bifogade filen finns en kopia på det informationsbrev som skickats ut 
till alla vårdnadshavare. 
 
Ett relativt stabilt smittoläge, men en viss ökning av antalet 
konstaterade Covid-19 fall. 
Läget är relativt stabilt. Det finns dock en viss ökning av antalet 
konstaterade Covid-19 fall. Ökningen finns i huvudsak bland ovaccinerade 
ungdomar i åldern 10 till 19 år. 

  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-10-19 
Ert datum 
 

Diarienummer 
BUN 2021/8 
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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Diarienummer 
BUN 2021/8 
Er beteckning 
 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-19 
Förskolornas föräldrabrev, oktober 2021 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 
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Diarienummer 
BUN 2021/8 
Er beteckning 
 

Ärendebeskrivning 
Läsprojekt på Västerskolan 
 
Vecka 46, onsdag den 17/10 startar vi på Västerskolan vårt läsprojekt. Syftet 
med projektet är att öka lusten att läsa. Att kunna tillgodogöra sig en text är 
en av de grundläggande färdigheterna som behovs i alla skolans ämnen. 
 
Resan kommer att starta på Västerskolan och slutmålet är ett Europieskt 
land som ligger ca.150-200 mil från oss i Kungsör. Eleverna kommer att 
rösta fram vilket land vi siktar mot under vecka 43. Just nu pågår ett intesivt 
arbete av skolans alla klasser där de beskriver de olika länderna i Europa. 
 
Vi kommer att räkna varje rad eleverna läser och omvandla det till 
centemeter, meter, kilometer och mil. Den virtuella resan kommer att 
synliggöras både i stora ”läsrör” som succesivt kommer att fyllas med bollar 
och med skolans luftballong som sakta flyttar sig mot målet. 
 
Vecka 46 onsdag 17/10 startar vi projektet med författarbesök. Författaren 
som kommer att besöka oss är Anders Jacobsson och illustratören Lars 
Karlsson. 
Anders har skrivit bland annat böckerna Sune, Bert och Håkan Bråkan. 
 
Förskolornas föräldrabrev. Oktober 2021 
I den bifogade filen finns en kopia på det informationsbrev som skickats ut 
till alla vårdnadshavare. 
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Ett relativt stabilt smittoläge, men en viss ökning av antalet 
konstaterade Covid-19 fall.
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Okt-21          Infobrev till alla vårdnadshavare 

 Här kommer lite information om vad vi är i just nu. 
Återuppbyggnaden av de vattenskadade avdelningarna är i full 
gång. De beräknar vara klara i mitten till slutet av november. Mer 
info kommer närmare om hur vi ska göra med flytten tillbaka till 
Kinnekulle på ett bra sätt för alla. 
I december kommer alla förskolor gå med i ett datasystem där 
man bla kan lägga in barnens schema och man kan skicka info och 
dokumentation direkt till er vårdnadshavare. Mer info kommer. 

Trots att corona restriktioner har minskat i samhället nu så vill vi 
fortfarande vara försiktiga. Ni fortsätter att lämna och hämta 
barnen vid förskole dörren och ni har barnen hemma vid symtom. 
Vi hoppas att vi kan ha ett fysiskt vårdnadshavarmöte till våren. 
Prata med pedagogerna om ni känner att ni vill ha 
utvecklingssamtal om era barn. 

Påminner om 2 stängningsdagar som förskolan kommer ha under 
hösten. Må 1/11 och Må 29/11. 
Viktigt att pedagogerna får chans till dessa dagar att utvärdera 
och planera utbildningen så det blir så bra som möjligt för era 
barn. 

Under hösten har vi pedagoger som blir utbildade i NPF 
(neuropsykiatrisk funktion nedsättning) och TAKK 
(teckenkommunikation). Fråga gärna pedagogerna om vad detta är 
för något.  //Annica Gellerstedt Rektor 

 

 

  

Det här fotot av Okänd 
författare licensieras 
enligt CC BY-SA-NC
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Bullerbyn 

Under den här höstterminen på avdelningen Bullerbyn har vi fått 
möjligheten att dela in barngruppen i två mindre grupper. 
Grupperna heter Björnarna och Stjärnorna och består av 9 barn 
och två pedagoger.  

Genom att vi har dessa grupper har vi större möjligheter att 
bedriva utbildningen på bästa sätt för både barn och personal. Vi 
har större flexibilitet att tex gå ut på utflykter, pedagogiska 
aktiviteter både inomhus och utomhus. Vi har arbetat med 
uppdragskort som är väldigt uppskattade av barnen. 
Uppdragskorten kan bestå av tex prepositioner som bakom, under, 
bredvid och över. Och vi har uppdragskort i olika ämnen som tex 
matematik, naturvetenskap och vänliga uppdrag. 

En annan stor fördel med mindre grupper är att ljudnivån sänks 
och bidrar till en bättre arbetsmiljö och mindre stress för både 
barn och personal. 

//Linda Annica Monika Hanna 
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Villekulla 

 Vi lär känna varandra och bygger relationer under hösten när vi 
fått 5 nya kompisar. Vi lägger stor vikt vid trygghet. 

Vi arbetar med temat höst. Vi sjunger höstsånger. Vi har gått på 
promenad och plockat kastanjer, ekollon och rönnbär. Vi har även 
valt ut och fotograferat ett träd som vi ska följa genom de olika 
årstiderna. 

//Erika Ida Ulrika 

 

 

 

Saltkråkan och Junibacken 

  

 

 

 

Vi håller som bekant till ute vid Ulvesund för tillfället. Så vi 
passar på att nyttja oss av skogens närhet. Tillsammans med 
barnen utforskar och undersöker vi småkryp, djur och tar tillvara 
skogens alla möjligheter till rörelse och motorikträning. Vi har 
nyligen startat upp ett projekt och jobbar med Vinbergssnäckan. 
Vi fördjupar oss genom att t ex erbjuda barnen skapa snäckor i 
trolldeg. 

//Elin Anett Eva-Lena Monica Jehan Shahira 

 

Det här fotot av Okänd 
författare licensieras enligt CC 
BY-SA
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Lönneberga 

Att få umgås, undervisa och utbilda era fantastiska små guldkorn 
är en fröjd för oss. De första veckorna har ägnats åt att lära 
känna den nya gruppen, förankra värdegrunden och allas lika värde. 
Genom att vi en dag i veckan har tagit promenader, gjort 
skogsutflykter med samlar och tränat på den språkliga 
medvetenheten i olika grupperingar så har vi stärkt banden mellan 
barnen. Vi har byggt sociala broar.  

Framöver kommer fokus ligga på Barnkonventionen, barns 
rättigheter och våra gemensamma regler som barnen på 
Lönneberga har skapat.  

”Vi pratar ett språk som alla förstår.” 

”Vi delar med oss av saker och plats.” 

”Vi bjuder in varandra i leken så alla får leka.” 

”Vi säger stopp och förlåt när nåt gått galet.” 

// Päivi Karolina Estabraq 

 

 

 

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt 
CC BY-SA-NC
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Vår handläggare 
Lars-Erik Lindvall@kungsor.se 
Förvaltningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Samverkan mellan skola och individ- och 
familjeomsorg avseende barn och unga 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för rapporten och överlämnar den till 
kommunstyrelsen för kännedom.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen önskar regelbundna rapporter för hur samverkan 
utvecklas medan skolan och individ- och familjeomsorgen kring barn och 
unga. 
 
En lägesrapport har tagits fram av vilken framgår vad som gjorts, bland 
annat påbörjade regelbundna samverkansmöten, gemensamt studiebesök i 
Kolsva och en planerad gemensam halvdag på temat Tidiga och 
samordnade insatser. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-19 

Lars-Erik Lindvall 
Bitr. barn- och utbildningschef 

Ann-Katrin Öijwall 
Nämndsekreterare 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-10-19 
Ert datum 
 

Diarienummer 
BUN 2019/149 
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 2019/149 
Er beteckning 
 

Ärendebeskrivning 
 
Skolans och Individ- och familjeomsorgens gemensamma arbete kring 
Tidiga o Samordnade Insatser (TSI) fortsätter. Ett gemensamt framtaget 
dokument finns och nu fortsätter implementeringen av detta. 
Sedan våren genomförs regelbundna samverkansmöten cirka var 4:e vecka 
mellan rektor för åk 4–9 och enhetscheferna från myndighet och öppenvård 
kring barn, unga och familjer. Detta för att underlätta samverkan i de 
ärenden och de insatser vi tillsammans genomför. 
 
Ett gemensamt studiebesök till Malmaskolan i Kolsva gjordes i september 
med rektorer och elevhälsa från Kung Karls skola och enhetschefer från 
IFO. Syftet var att tillsammans lära av ett där omtalat framgångsrikt 
elevhälsoarbete.  
 
En gemensam halvdag för fysisk träff/workshop är planerad till torsdag den 
25 november på temat Tidiga och samordnade insatser. Här närvarar 
rektorer, arbetslagsledare elevhälsopersonal med flera från skolan och all 
IFO-personal från myndighet och öppenvård för barn, unga och familj. 
Syftet är att professionerna möts och lär känna varandras roller, mandat och 
arbetsuppgifter som ett led i förankringsarbetet med det tidigare beslutade 
samverkans- och rutindokumentet.
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Vår handläggare 
fredrik.bergh@kungsor.se 
Ledningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Uppdrag - Granskning av stiftelser i Kungsörs 
kommun för 2020 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förslaget till beslut och 
lämna det vidare till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Enligt beslut i kommunstyrelsen, 2021-08-30 ska Barn- och 
utbildningsnämnden 

 inkomma med förslag på ändamål vartill det totala kapitalet i 
Stiftelsen Greta och David Norrhammars miljövårdsfond samt 
Stiftelsen Kungsörs Motorklubbs minnesfond kan förbrukas. 

Samt 

 yttra sig över möjligheterna att uppfylla ändamålet med Stiftelsen 
Premie- och stipendiefond för elever vid skolväsendet inom 
Kungsörs kommun. 
 

Förslag till beslut: 
1. Det skolgemensamma elevrådet i Kungsörs kommun föreslås få i 

uppdrag att besluta om hur medlen från Stiftelsen Greta och David 
Norrhammars miljövårdsfond ska användas för att skapa 
strukturerade rastaktiviteter som bidrar till en god skolmiljö och ett 
gott kamratskap vid skolorna i Kungsörs kommun. 
 

2. Kungsörs kommuns förstelärare inom No föreslås få i uppdrag att 
tillsammans med lärare inom Kungsörs kommun som undervisar i 
No/teknik få i uppdrag att beslut om hur medlen Stiftelsen Kungsörs 
Motorklubbs minnesfond ska användas för att köpa in litteratur och 
undervisningsmateriel som främjar elevernas lärande och intresse 
inom No/teknik. 
 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-10-19 
Ert datum 
 

Diarienummer 
BUN 2021/107 
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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3. Rektorerna för Kung Karls skola samt Björskogs skola föreslås få i 
uppdrag att tillsammans med undervisande lärare formulera kriterier 
som överensstämmer med intentionerna för Stiftelsen Premie- och 
stipendiefond för elever vid skolväsendet inom Kungsörs kommun, 
samt att kriterierna blir anpassade till dagens förutsättningar. En 
årlig utdelning av stipendier, i enlighet med fondens intentioner, ska 
ske de år när fondens ekonomiska avkastning medger det.  

 
 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-19 
KS 2021-08-30 § 163 Granskning av stiftelser i Kungsörs kommun för 2020 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

  
  

Skickas till 
Rektorerna för Kung Karls skola samt Björskogs skola. 
  

Sida 13 (46)



 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-10-19 
Ert datum 
 

Sida 
3 (5) 

Diarienummer 
BUN 2021/107 
Er beteckning 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt beslut i kommunstyrelsen, 2021-08-30 ska Barn- och 
utbildningsnämnden 

 inkomma med förslag på ändamål vartill det totala kapitalet i 
Stiftelsen Greta och David Norrhammars miljövårdsfond samt 
Stiftelsen Kungsörs Motorklubbs minnesfond kan förbrukas. 

Samt 

 yttra sig över möjligheterna att uppfylla ändamålet med Stiftelsen 
Premie- och stipendiefond för elever vid skolväsendet inom 
Kungsörs kommun. 

 
Nedan finns en redogörelse för de tre aktuella stiftelserna för Barn- och 
utbildningsnämnden att yttra sig om. 

1. Stiftelsen Greta och David Norrhammars miljövårdsfond 
Behållning den 31 december 2020: 11 914 kr. Har inga utdelningsbara 
medel. Fritt eget kapital är -3 250 kr. 
Skolstyrelsen i Kungsörs kommun mottog den 3 april 1974 en gåva från 
småskolläraren Greta Norrhammar förenad med villkor att användas till 
stipendieutdelning vid läsårsavslutning i grundskolan eller annat lämpligt 
tillfälle, med upphörande tidigast år 2000. ”Ändamål: Donationen bör 
användas så att den verksamt bidrar till elevernas positiva intresse och 
medverkan för att bygga upp en god skolmiljö dels rent mänskligt genom att 
främja ett gott kamratskap, dels lokalmässigt genom att förhindra 
skadegörelse och onödigt slitage på fastigheter och inventarier.”  
 

2. Stiftelsen Kungsörs Motorklubbs minnesfond 
Behållning den 31 december 2020: 25 942 kr. Har inga utdelningsbara 
medel. Fritt eget kapital är -4 144 kr. 
Kungsörs motorklubb överlät den 4 november 1983 till Skolstyrelsen i 
Kungsörs kommun fonderat kapital, varav avkastningen årligen i samband 
med skolavslutningen skulle tilldelas skolelever i Kungsörs kommun enligt 
följande bestämmelser: 
”1) Såväl pojke som flicka kan erhålla premie ur fonden. 
2) Premie ska utgå i pengar, som resebidrag, i form av bok eller för inköp 
av någon teknisk detalj som behövs för att fullfölja långt avancerat 
elevarbete. 
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3) Premie kan utgå inte endast till elever som presterar de bästa resultaten 
utan även till elev som i övrigt arbetar ihärdigt och visar stort intresse för 
uppgift inom skolan. 
4) Premie bör inte utgå till elev som använder öl, sprit, tobak eller 
narkotika.”  
 

3. Stiftelsen Premie- och stipendiefond för elever vid skolväsendet 
inom Kungsörs kommun 

Behållning den 31 december 2020: 308 218 kr. Har inga utdelningsbara 
medel. Fritt eget kapital är -5 981 kr. Kapitalet är tillräckligt stort för att 
arbeta upp ett fritt eget kapital, som kan användas till stipendieutdelning 
genom att placera med avkastning. 
Stiftelsen är en sammanslagning av flera fonder den 30 december 1963 som 
har till ändamål att dela ut stipendier till elever vid årsavslutningen i 
årskurs 6. ”Stipendierna skola underlätta fortsatta studier vid gymnasium, 
fackskola, yrkesskola, folkhögskola eller därmed jämställd 
utbildningsanstalt, vid vilken statlig studiehjälp kan utgå. Vid fördelning av 
stipendier skall hänsyn tagas till elevernas uppförande och flit under 
studietiden i grundskolan, fallenhet för den planerade utbildningen samt 
föräldrarnas – vårdnadshavarens – ekonomiska omständigheter.” 
 
 
Övervägande 
För Stiftelsen Greta och David Norrhammars miljövårdsfond samt Stiftelsen 
Kungsörs Motorklubbs minnesfond är uppdraget att ge förslag på ändamål 
vartill det totala kapitalet kan förbrukas.  

1. Viljeinriktningen för Stiftelsen Greta och David Norrhammars 
miljövårdsfond har varit att ”bidra till elevernas positiva intresse 
och medverkan för att bygga upp en god skolmiljö dels rent 
mänskligt genom att främja ett gott kamratskap, dels lokalmässigt 
genom att förhindra skadegörelse och onödigt slitage på fastigheter 
och inventarier.”  

Det syftet kan främjas genom att använda de återstående medlen till 
strukturerade rastaktiviteter vid skolorna i Kungsörs kommun. 
Det skolgemensamma elevrådet i Kungsörs kommun föreslås få i uppdrag 
att besluta om hur medlen ska användas för att skapa strukturerade 
rastaktiviteter som bidrar till en god skolmiljö och ett gott kamratskap vid 
skolorna i Kungsörs kommun. 
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2. Viljeinriktningen för Stiftelsen Kungsörs Motorklubbs minnesfond 

kan tolkas som att genom bidrag till litteratur eller ”teknisk detalj” 
gynna elevers lärande. 

Det syftet kan främjas genom att använda de återstående medlen till 
aktiviteter eller läromedel inom No/teknik-undervisningen.  
Kungsörs kommuns förstelärare inom No samt föreslås få i uppdrag att 
tillsammans med lärare inom Kungsörs kommun som undervisar i No/teknik 
få i uppdrag att beslut om hur medlen ska användas för att köpa in litteratur 
och undervisningsmateriel som främjar elevernas lärande och intresse inom 
No/teknik. 
 

3. Viljeinriktningen för Stiftelsen Premie- och stipendiefond för elever 
vid skolväsendet inom Kungsörs kommun är att genom stipendier till 
elever vid årsavslutningen i årskurs 6 ge stipendier till elever med 
syfte att ”underlätta till fortsatta studier”.  

Rektorerna för Kung Karls skola samt Björskogs skola föreslås få i uppdrag 
att tillsammans med undervisande lärare formulera kriterier som 
överensstämmer med stiftelsens intentioner och som samtidigt är anpassade 
till dagens förutsättningar. En årlig utdelning av stipendier, i enlighet med 
fondens intentioner, ska ske de år när fondens ekonomiska avkastning 
medger det. 
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§ 163 Granskning av stiftelser i Kungsörs 
kommun för 2020 
Diarienummer KS 2021/332 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt Barn- och utbildningsnämnden att 
inkomma med förslag på ändamål vartill det totala kapitalet i Stiftelsen 
Greta och David Norrhammars miljövårdsfond samt Stiftelsen Kungsörs 
Motorklubbs minnesfond kan förbrukas. 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt Socialnämnden att inkomma med 
förslag på ändamål vartill det totala kapitalet i Stiftelsen J H Anderssons 
fond kan förbrukas. 
Kommunstyrelsen ber Barn- och utbildningsnämnden yttra sig över 
möjligheterna att uppfylla ändamålet med Stiftelsen Premie- och 
stipendiefond för elever vid skolväsendet inom Kungsörs kommun. 
Kommunstyrelsen ber Socialnämnden yttra sig över möjligheterna att 
uppfylla ändamålet med Stiftelsen Kungsörs sociala samfond. 
Samtliga förslag och yttranden ska vara Kommunstyrelsen tillhanda senast 
till sammanträdet den 15 november. 
Kommunstyrelsen beslutar att ansöka till Länsstyrelsen om att 
förbruka Stiftelsen Johan Olssons fonds totala kapital för sitt ändamål och 
att controller Margareta Larsson får till uppgift att upprätta och skicka in 
ansökan.  
  

Sammanfattning 
Revisor Lars Wigström anmodar Kommunstyrelsen i en skriftlig rapport 
över granskningen av de av Kungsörs kommun förvaltade 
donationsstiftelserna, att skynda på handläggningen av permutationerna 
samt vidta åtgärder för att åstadkomma en rimlig avkastning av stiftelsernas 
kapital (KS 2021/332). 
Kommunen ansökte till Kammarkollegiet hösten 2016 om permutation av 
stiftelserna varpå Kammarkollegiet upplyste om ett enklare och billigare 
förfarande. Genom att ansöka till Länsstyrelsen om att förbruka stiftelsernas 
totala kapital kan stiftelserna därefter upphöra. Det finns flera stiftelser med 
liten behållning. För somliga saknas utdelningsbara medel och för somliga 
är det omöjligt att uppfylla ändamålet med stiftelseförordnandet. 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-08-30 
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Dokumenttyp Sida 
Protokollsutdrag 2 (2) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-08-30 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen föreslås ansöka till Länsstyrelsen om att förbruka 
följande stiftelsers totala kapital för sitt ändamål eller ändamål som så långt 
möjligt stämmer överens med stiftelseförordnandet: 

 Stiftelsen Greta och David Norrhammars miljövårdsfond, 
 Stiftelsen Kungsörs Motorklubbs minnesfond, 
 Stiftelsen J H Anderssons fond, och 
 Stiftelsen Johan Olssons fond. 

Avseende Stiftelsen Hörlins fond bör Kommunstyrelsen i egenskap av 
förvaltare kunna förbruka det fria egna kapitalet i enlighet med ändamålet. 
Återstår gör två stiftelser med skaplig behållning, vars kapital 
ekonomichefen bör få i uppdrag att omplacera till en rimlig avkastning, 
förutsatt att Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden tillstyrker 
att stiftelsernas medel kan användas för sina ändamål.  

Beslutsunderlag 
Granskning av stiftelser i Kungsörs kommun för 2020 

Skickas till 
Revisor Lars Wigström 
Controller Margaret Larsson 
Förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen Fredrik Bergh 
Socialchef Lena Dibbern 
BUN diarium med remisstid och svar senast 28 oktober till KS diarium 
SN diarium med remisstid och svar senast 28 oktober till KS diarium
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Vår handläggare 
fredrik.bergh@kungsor.se 
Ledningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Skrivelse från Lärarförbundet med synpunkter 
på barn- och utbildningsnämndens ekonomiska 
ram för 2021 och 2022 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att beakta Lärarförbundets skrivelse 
i samband med diskussion om budget för 2022 samt översända skrivelsen 
till kommunstyrelsen för kännedom och eventuell handläggning. 

Sammanfattning 
Lärarförbundet inkom den 28 september 2021 med en skrivelse ”Stoppa 
nedskärningarna, nu räcker det”. I skrivelsen beskriver Lärarförbundet de 
återkopplingar och synpunkter som de har fått från sina medlemmar.  
Lärarförbundet anser att situationen börjar bli ohållbar för sina medlemmar.  
 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-19 
Stoppa nedskärningarna, nu räcker det! 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

  
  

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-10-19 
Ert datum 
 

Diarienummer 
BUN 2021/118 
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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  2021-09-28 
 
 

Kungsörs lokalavdelning 

Stoppa nedskärningarna, nu räcker det! 
 
Kungsörs barn, ungdomar och vuxna har rätt till en trygg och stimulerande skolgång, hela 
vägen från förskola till vuxenutbildning! 
 
Det har snart gått ett år sedan nedskärningarna trädde i kraft. Det har gjorts 
riskbedömningar och konsekvensanalyser och vi har fått återkoppling från våra medlemmar 
om hur det ser ut på arbetsplatserna i dagsläget.  
 
Minskad personaltäthet och större klasser i skolan har medfört: 

 Eleverna får sämre arbetsro, de får ej den hjälp som behövs, alla elever blir inte 
sedda.  

 Risk att elever blir mobbade då tillsynen försämras. Det kan skapa en oro bland 
eleverna.  

 Starka elever styr, svaga kommer i skymundan, risk för ökad mobbning bland 
eleverna. 

 Elever når inte målen. Svårt att individualisera undervisningen. Svårt att hjälpa elever 
att utvecklas.  

 Elever får inte träna på att prata och vänja sig vid språket.  
 Bibass når ej målen, blir hemmasittare. Svårt att hjälpa elever att få en sund 

samhällssyn.  
 Elever kan känna sig misslyckade och svikna på grund av utebliven undervisning och 

stöd. 
 
Minskad personaltäthet i förskolan har medfört: 

 Minskad tid för enskild planering påverkar undervisningen/utbildningen.  
 Förskollärare väljer bort ett antal områden som finns i läroplanen som enligt 

styrdokumentet ska finnas med i den dagliga undervisningen då de upplever 
barngrupperna för stora. 

 Svårare att hinna med utvecklingssamtal med vårdnadshavarna om deras barn. Tid 
behövs till att förbereda och genomföra samtalen samt upprätta utvecklingsplaner. 
Att pedagoger inte hinner med sina arbetsuppgifter skapar stress.  

 Minskad tid till det systematiska kvalitetsarbetet innebär en bristande kvalité på vår 
utbildning. Om vi inte uppfyller förskolans och skolans uppdrag kan kommunen få 
betala böter vid en inspektion. 

 Krav att vara hemma vid symptom men få vikarier sätts in då de kostar för mycket 
vilket innebär att personal på plats byter arbetstider och avdelningar i tid och otid. 
När arbetskamrater blir sjukskrivna ökar arbetsbelastningen för den personal som är 
kvar. Högre stress leder ofta till fler sjukskrivningar. 

 
Enligt skollagen har alla barn/elever rätt till en stimulerande utbildning. Som det ser ut på 
arbetsplatserna är det inte en lag som går att uppfylla då det knappt sätts in några vikarier 
för att täcka upp sjuka eller lediga kollegor. På förskolorna/skolorna finns det barn i behov av 
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  2021-09-28 
 
 

Kungsörs lokalavdelning 

särskilt stöd, nedskärningarna gör så att det dras in på resurser vilket medför att vi inte följer 
det skollagen skriver: 
 

”2 §   Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den 
ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för 
att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt 
enligt utbildningens mål. Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att 
uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till 
att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som 
lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges 
ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.” (Skollagen, 
2010:800, Lag (2018:1098)). 

 
Konsekvensen av detta blir att vi i Kungsörs kommun bedriver barnpassning istället för 
utbildning och undervisning – vilket leder till att barnen inte får möjlighet till att utvecklas så 
långt som möjligt. 
 
Här kommer ett utdrag från ett mail som en medlem skickat till oss på lärarförbundet: 
 

”Vi arbetar sedan tidigare i ett tungrott område med övervägande flerspråkiga barn, 
detta kräver ett stort språkutvecklande arbete, då de flesta av barnen är i stort behov 
av språklig stimulans. 
 
Nu har vi dessutom, utöver detta, tre barn i behov av särskilt stöd i vår barngrupp – 
varav av två av dessa kräver vår absoluta direkta närvaro. Det tredje barnet får i 
dagsläget minst av sina behov uppfyllda, och de andra två barnen som kräver vår 
absoluta närvaro får inte heller sina behov uppfyllda då vi inte kan erbjuda vår 
absoluta närvaro – eftersom en tredje pedagog då hamnar ensam med övriga 16 
barn i barngruppen, vilket är en omöjlighet. Detta leder då till att vi har tre barn i 
behov av särskilt stöd som inte får sina behov uppfyllda - samt en övrig barngrupp 
med andra behov, främst språkliga, som inte får sina behov uppfyllda. 
 
Vi känner idag att vi inte kan fullfölja vårt uppdrag – varken säkerhetsmässigt, 
arbetsmiljömässigt eller utbildningsmässigt. Vi har såklart tagit upp detta med vår 
rektor, men hon är ju lika drabbad av nedskärningar och besparingar som oss 
pedagoger.” 

 
Detta börjar bli en ohållbar situation för våra medlemmar. Vi sparar in år 2021 ca 7 miljoner 
kronor och nu undrar vi hur vi ska spara ytterligare 2 miljoner år 2022 och samtidigt behålla 
god kvalité och uppfylla skollagens krav? Kommunen vill att fler familjer flyttar in till Kungsör 
och då behövs en kvalitativ förskola/skola, med god kvalité på undervisande lärare, där barn 
får utvecklas och lära. Vi vill att våra medarbetare stannar kvar i kommunen.  
 
Vi vill fortsätta vara stolta över att arbeta för Kungsörs kommun! 
 
/Lärarförbundet Kungsör
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Vår handläggare 
fredrik.bergh@kungsor.se 
Ledningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Nämndinitiativ från Centerpartiet om budgetram 
för 2021 och 2022 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att beakta Centerpartiets synpunkter 
i samband med diskussionen om barn- och utbildningsnämndens budgetram 
för 2022. 

Sammanfattning 
 Centerpartiet lämnande på barn- och utbildningsnämndens möte den 29 
september 2021 ett nämndinitiativ. 
”Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2020 om budgetram för 
barn- och utbildningsnämnden. Ett beslut som Centerpartiet reserverade sig 
emot. Barn- och utbildningsnämnden beslutade sedan om en detaljbudget 
för nämnden, vilken innebar stora sparåtgärder på förskola, grundskola, 
fritidshem och fritidsgård. Redan då efterfrågade vi alternativa åtgärder. I 
samband med att beslut fattades av kommunfullmäktige om budgetramar 
beslutades också att nämnderna vid varje sammanträde ska redovisa vilka 
åtgärder som vidtagits för att komma i ekonomisk ram 2021. 
Barn och utbildningsnämnden redovisade vid delårsredovisningen ett stort 
underskott. Nu föreslås åtgärder för att komma i ekonomisk balans, vilket i 
realitet innebär en besparing på närmare 10 mkr. 
Vi har tagit del av Skolchef Fredrik Bergs två alternativ för de sparkrav som 
har ålagds nämnden. Vi har kommit fram till att: 
• Det går inte att skära ner så mycket under året, det gäller båda alternativen 
och vi yrkar avslag på båda. 
• Den genomlysning som har gjorts med Go Plan uppfyllde tyvärr inte de 
förväntningarna vi hade, vad gäller effektivisering av 
ekonomin/verksamheterna. 
Vi yrkar mot bakgrund av ovan 
• att extern utredning av BUN likt det som har gjort i SN. Några som med 
objektiva ögon titta på verksamheten. 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-10-18 
Ert datum 
 

Diarienummer 
BUN 2021/113 
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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Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-10-18 
Ert datum 
 

Sida 
2 (2) 

Diarienummer 
BUN 2021/113 
Er beteckning 
 

Även för kommande år, 2022, har Centerpartiet föreslagit en högre 
budgetram än de styrande för barn- och utbildningsnämnden (KF 16 juni) 
Något som inget annat parti nappade på.” 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-18 
Nämndinitiativ från Centerpartiet om budgetram för 2021 och 2022 
Protokollsutdrag BUN 2021-09-29, § 81 - Nämndinitiativ 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

  
  

Skickas till 
Centerpartiet 
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Kungsör den 29/9 2021 

 

Barn och utbildningsnämnden  

 

Nämndinitiativ från Centerpartiet  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2020 om budgetram för barn- och 

utbildningsnämnden. Ett beslut som Centerpartiet reserverade sig emot. Barn- och 

utbildningsnämnden beslutade sedan om en detaljbudget för nämnden, vilken innebar stora 

sparåtgärder på förskola, grundskola, fritidshem och fritidsgård. Redan då efterfrågade vi 

alternativa åtgärder.  

I samband med att beslut fattades av kommunfullmäktige om budgetramar beslutades också att 

nämnderna vid varje sammanträde ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att komma i 

ekonomisk ram 2021.  

Barn och utbildningsnämnden redovisade vid delårsredovisningen ett stort underskott. Nu föreslås 

åtgärder för att komma i ekonomisk balans, vilket i realitet innebär en besparing på närmare 10 mkr.  

Vi har tagit del av Skolchef Fredrik Bergs två alternativ för de sparkrav som har ålagds nämnden. Vi 

har kommit fram till att: 

• Det går inte att skära ner så mycket under året, det gäller båda alternativen och vi yrkar 

avslag på båda.  

• Den genomlysning som har gjorts med Go Plan uppfyllde tyvärr inte de förväntningarna vi 

hade, vad gäller effektivisering av ekonomin/verksamheterna. 

Vi yrkar mot bakgrund av ovan  

• att extern utredning av BUN likt det som har gjort i SN. Några som med objektiva ögon titta 

på verksamheten.  

Även för kommande år, 2022, har Centerpartiet föreslagit en högre budgetram än de styrande för 

barn- och utbildningsnämnden (KF 16 juni) Något som inget annat parti nappade på. 

 

Centerpartiet 

Margareta Barkselius 

Eileen Larsson 
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Vår handläggare 
Fredrik.bergh@kungsor.se 
Ledningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Förutsättningar för budget 2022  
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens 
redovisning. 

Sammanfattning 
Inför budgetåret 2022 förväntas antalet barn och elever öka i alla 
ålderskategorier förutom en tillfällig minskning av antalet elever i 
gymnasieålder.  
Barn- och utbildningsnämnden har inför budgetåret 2021 fattat beslut om 
sparåtgärder på drygt 7 Mkr. Samtliga beslutade åtgärder kommer att 
genomföras under 2021. Utöver detta har respektive verksamhetsområde 
haft stor ekonomisk återhållsamhet vilket har inneburit att förskola, 
grundskola och vuxenutbildning förväntas kunna minska sina kostnader 
ytterligare. Vid slutet att budgetåret 2021 kommer barn- och 
utbildningsförvaltningen att ha minskat sin organisation med ca 20 
heltidstjänster vilket motsvarar en årskostnad på ca 10 Mkr. 
Den ekonomiska obalansen från 2021 kommer dock att finnas kvar under 
2022 om inte ytterligare minskningar genomförs eller att en ramjustering 
görs. 
I den bifogade presentationen finns det underlag som kommer att 
presenteras för Kungsörs kommuns budgetberedning.  

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-19 
Bildspel behov och prioriteringar 2022 2021 10 20 exkl löne och 
kostnadsökningar 

Fredrik Bergh  
Barn- och utbildningschef 

 

Ärendebeskrivnin

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-10-19 
Ert datum 
 

Diarienummer 
BUN 2021/50 
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 

Sida 25 (46)

http://www.kungsor.se/


Behov och prioriteringar 2022

Barn- och utbildningsnämnden 2021-10-19
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Demografiska förändringar

Beskriv kortfattat det totala investeringsbehovet för åren 2022-2026.
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Demografiska förändringar

Beskriv kortfattat det totala investeringsbehovet för åren 2022-2026.
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Demografiska förändringar
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Demografiska förändringar

Beskriv kortfattat det totala investeringsbehovet för åren 2022-2026.
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Behov

• Behov av kvalitetsstrateg. Ger ökade förutsättningar för att kunna göra fördjupade 
uppföljningar och analyser. Behovet är belyst av både revisionen och i Skolinspektionens 
senaste granskning. 700 kkr.

• Behov av IT-strateg. För att kunna få önskad effekt av de digitala hjälpmedel som finns 
inom förskola och skola. 700 kkr.

• Stor ökning av antalet barn och elever inom särskolan. 5,8 Mkr

Sammanfatta vilka omvärldstrender som påverkar nämnden/bolagets verksamheter. 
Sammanfatta den demografiska utvecklingens påverkan på verksamheterna och de viktigaste 
utmaningarna.
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Behov

• Stor ökning av barn i förskola och elever i grundskolan samt unga vuxna. 5 Mkr
• Behov av lokaler för åk 4-9
• Behov av stora insatser inom grundskolan, gymnasiet och Komvux för undervisning och 

mottagande av nyanlända. Behovet kommer att finnas kvar under flera år framåt.
• Underskott från 2021 som inte varit möjligt att klara trots minskning med ca 10 Mkr.         

20 heltidstjänster. Det återstår -3,75 Mkr
• Fortbildningsinsatser 1Mkr

Sammanfatta vilka omvärldstrender som påverkar nämnden/bolagets verksamheter. 
Sammanfatta den demografiska utvecklingens påverkan på verksamheterna och de viktigaste 
utmaningarna.
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Behov, ekonomisk sammanfattning

Beräkningarna är exkl löne- och kostnadsuppräkningar.

kkr
Kvalitetsstrateg 700
IKT-strateg 700
Ökat elevantal inom särskolan 5 800
Demografisk förändring 5 000
Insatser för nyanlända
Kvarvarande del av effektiviseringskrav från 
2021. (var totalt 16 Mkr) 3 750
Fortbildningsinsatser 1 000
Uppgradering av digitala nätverk för att 
kunna genomföra digitala nationella prov 140

Summa: 17 090
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Prioriteringar

• För grundskolan är den stora utmaningen att höja måluppfyllelsen samtidigt som 
resurserna minskar. 

• Trivsel och trygghet för barn och unga
• Integration, utbildning och möjligheten till egen försörjning 
• Behålla och rekrytera personal
• Fortsatt utvecklingsarbete och kompetensutveckling 

Sammanfatta de prioriteringar som görs utifrån kärnuppdraget. Beskriv kortfattat vilka 
insatser som prioriteras för att stödja fullmäktiges mål?
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Övrigt

• Behov av att motverka ”utbildningsskulden” som uppstått under pandemin.
• Detaljplan kring Malmberga förskola

Ange eventuella andra punkter som nämnden/bolaget finner viktiga att delge övriga 
kommunen.
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Vår handläggare 
Ann-Katrin.Oijwall@kungsor.se 
Kansliavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdestider 2022 för barn- och 
utbildningsnämnden och barn- och 
utbildningsnämndens presidieberedning 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar sammanträdestider för 2022 som 
förvaltningen förordat för barn- och utbildningsnämnden och dess 
presidieberedning. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om 
sammanträdestider för 2022. Nämnderna uppmanas att anpassa sina sam-
manträden efter kommunstyrelsens sammanträdestider. Justerade protokoll 
bör finnas klara till beredningen inför kommunstyrelsen. Utifrån detta har 
förslag till tider för barn- och utbildningsnämnden och för barn- och 
utbildningsnämndens presidieberedning tagits fram. 
Följande sammanträdestider föreslås: 

 Barn- och utbildningsnämnden träffas den fjärde onsdagen i 
månaden med start kl. 16.00, med vissa undantag. 
Sammanträdesdagar för 2022: 26 januari, 23 februari, 23 mars, 27 
april, 25 maj, 15 juni, 24 augusti, 28 september, 26 oktober, 23 
november och 14 december. 

 Barn- och utbildningsnämndens presidieberedning träffas 
onsdagar, kl. 08.00: 12 januari, 9 februari, 9 mars, 13 april, 11 maj, 
1 juni, 10 augusti, 14 september, 12 oktober, 9 november och 30 
november. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-19, 
sammanträdestider för 2022 
KS 2021-09-27 § 179 Sammanträdestider 2022 för kommunstyrelsen 
KF 2021-10-11 § 162 Sammanträdestider 2022 för kommunfullmäktige 
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Vår handläggare 
fredrik.bergh@kungsor.se 
Ledningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ekonomisk uppföljning 2021 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och 
lämna den till kommunstyrelsen för kännedom. 

Sammanfattning 
Det budgetunderskott som nu, under 2021, prognosticeras beror främst på 
två orsaker: ingen kommunal finansiering av SFI samt ökade kostnader för 
särskola inför 2021. 
Barn- och utbildningsnämnden har inför budgetåret 2021 fattat beslut om 
sparåtgärder på drygt 7 Mkr. Samtliga beslutade åtgärder kommer att 
genomföras under 2021. Utöver detta har respektive verksamhetsområde 
haft stor ekonomisk återhållsamhet vilket har inneburit att förskola, 
grundskola och vuxenutbildning förväntas kunna minska sina kostnader 
ytterligare. Vid slutet att budgetåret 2021 kommer barn- och 
utbildningsförvaltningen att ha minskat sin organisation med ca 20 
heltidstjänster. 
Trots detta förväntas årets resultat innebära ett underskott på 7,5 Mkr.  
Orsaken till underskottet är dels den återstående delen av det totala 
sparkravet som fanns inför 2021, dels att särskolans kostnader har ökat med 
ytterligare ca 4,3 Mkr mer än vad som prognosticerades inför 2021. 
Den ökade kostnaden för särskolan kommer att reduceras med 750 kkr. tack 
vare att det inför höstterminen 2021 startats en integrerade särskolegrupp i 
Kungsör. 
 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-19 
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Ärendebeskrivning 
Det budgetunderskott som nu, under 2021, prognosticeras beror främst på 
två orsaker: ingen kommunal finansiering av SFI samt ökade kostnader för 
särskola inför 2021. 
Barn- och utbildningsnämnden har inför budgetåret 2021 fattat beslut om 
sparåtgärder på drygt 7 Mkr. Samtliga beslutade åtgärder kommer att 
genomföras under 2021. Utöver detta har respektive verksamhetsområde 
haft stor ekonomisk återhållsamhet vilket har inneburit att förskola, 
grundskola och vuxenutbildning förväntas kunna minska sina kostnader 
ytterligare. Vid slutet att budgetåret 2021 kommer barn- och 
utbildningsförvaltningen att ha minskat sin organisation med ca 20 
heltidstjänster. 
Trots detta förväntas årets resultat innebära ett underskott på 7,5 Mkr.  
Orsaken till underskottet är dels den återstående delen av det totala 
sparkravet som fanns inför 2021, dels att särskolans kostnader har ökat med 
ytterligare ca 4,3 Mkr mer än vad som prognosticerades inför 2021. 
Den ökade kostnaden för särskolan kommer att reduceras med 750 kkr. tack 
vare att det inför höstterminen 2021 startats en integrerade särskolegrupp i 
Kungsör. 
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Ekonomisk redovisning exklusive semesterlöneskuld. 

 
 
Kommentarer till ovanstående sammanställning:   
1 Minskat öppethållande under pandemin   
2 Effekt av insatta sparåtgärder som har varit möjliga att genomföra på 
grund av minskat tryck i samband med pandemin.   
3 Effekt av insatta sparåtgärder.    
4 Något färre elever än prognosticerat.    
5 Fler elever än prognosticerat. Inflyttningar och nya inskrivna.  
6 Effekt av insatta sparåtgärder.    
7 Återstående del av det totala sparkravet.  
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Vår handläggare 
Fredrik Bergh@kungsor.se 
Förvaltningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Måldiskussioner inför beslut om eventuellt 
revidering av barn- och utbildningsnämndens 
mål för 2022 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar tacka för bra måldiskussioner.   

Sammanfattning 
I diskussion tillsammans med barn- och utbildningsnämndens presidium har 
det framförts synpunkter på att målet barnkonventionen borde ersättas av ett 
mål för miljöarbetet. 
Diskussionsunderlag inför beslut om eventuell revidering av nämndmål 
för 2022. 
Mål för 2022 enligt tidigare beslut av barn- och utbildningsnämnden 

Verksamhetsområde Nämndmål till och med  
2022-12-31 

Övergripande mål för alla 
verksamheter inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Andelen barn och elever som upplever skolan som 
trygg ska öka.  
Jämfört med basåret 2017.  

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. 
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Grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet. 

Kunskapsresultaten i grundskolan ska öka. Jämfört 
med basåret 2017.   

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 

 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-20 
BUN 2021-02-24 § 15 Mål för barn- och utbildningsnämnden 2021-2022 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

Ann-Katrin Öijwall 
Nämndsekreterare 

Skickas till 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 15 Mål för barn- och utbildningsnämnden 
2021-2022 
Diarienummer BUN 2020/134 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar det föreslagna ekonomiska målet för 
barn- och utbildningsnämnden  att gälla till 2022. 

Sammanfattning 
Enligt Kungsörs kommuns modell för målstyrning ska det finnas maximalt 
sju nämndmål.  
Barn- och utbildningsnämnden har sedan tidigare en medveten struktur där 
nämndens olika inriktningsmål är direkt riktade till nämndens respektive 
verksamhetsområden. Den strukturen har bidragit till ökad tydlighet och en 
möjlighet att anpassa målen direkt efter behoven och viljeinriktning.  
Barn- och utbildningsnämnden fastställde målen för perioden 2020–2022 på 
sammanträdet den 18 december 2019. På sammanträdet den 16 december 
2020 diskuterades  om målet för måltidsenheten skulle tas bort då 
verksamheten inte längre låg under barn- och utbildningsnämnden och 
istället ersättas av ett ekonomiskt mål.  
 
Det ekonomiska mål som föreslås är: 
– 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.  
Tidigare beslutade mål för perioden 2020–2022 är: 
 
– Andelen barn och elever som upplever skolan som trygg ska öka. Jämfört 
med basåret 2017. 
– Barnkonventionen ska vara känd och implementerad i förskola och skola. 
– Andelen män som arbetar inom förskolan, ska öka jämfört med andelen 
vid basåret 2017. Förutsatt att männen har likvärdig kompetens som 
kvinnliga sökanden.  
– Alla elever ska få fyra (fyra) hälsosamtal under sin tid i grundskolan. 
– Kunskapsresultaten i grundskolan ska öka. Jämfört med basåret 2017.  
– Antalet elever som läser SFI eller svenska som andra språk i kombination 
med att de har språkpraktik ska öka jämfört med basåret 2017. 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-24 
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Protokollsutdrag 2 (2) 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-16 Mål för 
barn- och utbildningsnämnden inför 2021 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-16 Mål för 
barn- och utbildningsnämnden inför 2021 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-12- 16 Mål för barn- och 
utbildningsnämnden 2020–2022 
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-12- 18 Mål för barn- och 
utbildningsnämnden 2020–2022 

Skickas till 
Barn- och utbildningschefen 
Kommunstyrelsen inkl. tjänsteskrivelse
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