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§ 66  

Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Tony Pehrsson väljs som justerare med Magnus Eriksson som 
ersättare 
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§ 67  

Fastställande av föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Ärende nummer 7 och 12 flyttas till efter ärende nummer 4. 
2. Föredragningslistan fastställs.  
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§ 68 BUN 160/2022-005 

Granskning av informationssäkerhet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Tacka för informationen och lägga de till handlingarna. 

Sammanfattning 

Arboga kommuns revisorer har genomfört en fördjupad granskning 
avseende kommunens informationssäkerhetsarbete. Uppdraget ingår 
i revisionsplanen för år 2021. Syftet med granskningen har varit att 
bedöma hur mogen kommunen är inom viktiga områden för att 
säkerställa ett tillräckligt informationssäkerhetsarbete. Revisionens 
sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
kommunen inte är tillräckligt mogen i sitt 
informationssäkerhetsarbete där revisionen saknar ett flertal av de 
aktiviteter som rekommenderas av MSB för att arbetet ska vara 
systematiskt och riskbaserat. Kommunens 
informationssäkerhetsarbete är i behov av utveckling. Ansvar 
behöver tydliggöras och resurser tillskapas till funktioner som får i 
uppdrag att påbörja ett mer strategiskt arbete. Arbetet bör utgå från 
en nulägesanalys som presenteras för kommunstyrelsen som därefter 
kan besluta om prioritering, tilldelning av resurser samt krav på 
åtgärder. 

Kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för 
informationssäkerheten svarar till KPMG, där nämnderna får 
kännedom sedan om svaret. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 69 BUN 181/2022-042 

Verksamhetsberättelse delår 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta. 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner delår 2022 per den 
31 augusti 2022 
 

2. Verksamhetsberättelsen delår överlämnas till 
kommunfullmäktige. 
 

3. Kunskapsresultat och analys för förskola, 
grundskola/grundsärskola och gymnasium 2021/2022 
godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Nämnden ska, enligt reglementet inom sitt område, se till att inom 
tilldelade ekonomiska ramar bedriva verksamheten enligt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten och de mål och riktlinjer 
som kommunfullmäktige bestämt. 

Utöver den kontinuerliga uppföljningen och den rapportering som 
följer av denna ska nämnden tre gånger per år få en skriftlig 
uppföljningsrapport. Dessa är; 

 Tertialuppföljning som är till och med april samt årsprognos 
(nämndernas prognoser utgår från utfall till och med mars), 

 Delårsrapport som är uppföljning till och med augusti samt 
årsprognos, 

 Årsredovisning som är uppföljning till och med december. 

Barn- och utbildningsnämnden har egna mål och mätningar som 
stödjer att kommunfullmäktiges övergripande mål uppnås. 

Barn- och utbildningsnämnden har 5 mål. I uppföljningen är 3 mål 
uppfyllda och 2 mål som inte är uppfyllda. 
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Helårsprognosen för 2022 är vid delårsbokslutet 0 kr. Dock finns 
fortfarande en stor osäkerhet kring grundsärskolans resultat och 
gymnasiets interkommunala verksamhet då elevernas rörlighet 
pågår fram till den 15 september. Ytterligare en osäkerhet är 
lokalkostnader då flera lokalförändringar i grund- och 
grundsärskolan har genomförts på grund av ett ökat elevantal och 
myndighetskrav. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Kommunstyrelsen  
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§ 70 BUN 196/2022-644 

Regler och riktlinjer förskola och fritidshem 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktigefullmäktige besluta. 

1. Föreslagna ändringar i ”regler och riktlinjer för förskola och 
fritidshem” godkänns. 

2. Kommunfullmäktige beslutar häva tidigare beslut om ”Regler 
och riktlinjer för förskola och fritidshem” från och med den 1 
november 2022 samt överlämna till barn- och 
utbildningsnämnden att fatta beslut om dessa regler och 
riktlinjer. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att Arboga kommun tillämpar 
regler för maxtaxa inom förskole- och fritidsverksamhet med 
årlig justering enligt Skolverkets index. 

Sammanfattning 

Hemkommunen ska erbjuda förskola och fritidshem till barn som är 
bosatta i Arboga. Hemkommunen organiserar förskole- och 
fritidshemsverksamhet och ansvarar för att fastställa regler och 
riktlinjer som grundar sig på bestämmelserna i skollagen (2010:800), 
läroplanen för förskolan (SKOLFS 2018:50) och läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (SKOLFS 2010:37). 

Enligt skollagen ska barn från och med höstterminen det år barnet 
fyller tre år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året. Barn, 
vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt 
föräldraledighetslagen för vård av annat barn, ska från och med ett 
års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 
timmar i veckan. Det är varje kommun som beslutar hur dessa 
timmar ska fördelas under veckan. 

2019 tog Barn- och utbildningsnämnden ett beslut om att 
vistelsetiderna i förskolan för dessa barn är klockan 08:00 – 11:00 
eller klockan 13:00 – 16:00. Bakgrunden till beslutet var det 
ekonomiska läget inom kommunen och förvaltningen. 
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Skolverket (2022) kom nyligen ut med en rapport om pandemins 
konsekvenser för förskolan. Den visar att den ökade frånvaron hos 
barn under pandemin har hämmat barnens språkutveckling. Det är 
därför av vikt att barnens närvaro ökar i förskolan. 

Att ge vårdnadshavare möjlighet att, i samråd med rektor, besluta 
om vistelsetiden ska vara tre timmar per dag eller 15 timmar per 
vecka, skulle kunna öka barnens närvaro i förskolan. 

Ändringar i Regler och riktlinjer för förskola och fritidshem: 

Barn till arbetslösa och föräldralediga som är hemma med yngre 
syskon har rätt till förskola 3 timmar per dag, eller 15 timmar per 
vecka. Vistelsetiderna beslutas i samråd med rektor. 

Allmän förskola innebär alla barn från höstterminen det år de fyller 3 
år, till och med vårterminen det år de fyller 6 år, har rätt till avgiftsfri 
förskola 525 timmar per läsår. Det motsvarar 3 timmar per dag, eller 
15 timmar per vecka. Vistelsetiderna beslutas i samråd med rektor. 

Förskolan och fritidshemmet har rätt att stänga verksamheten fem 
dagar per år för planerings- och kompetensutvecklingsdagar. 

  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktigefullmäktige besluta. 

1. Föreslagna ändringar i ”regler och riktlinjer för förskola och 
fritidshem” godkänns. 

2. Kommunfullmäktige beslutar häva tidigare beslut om ”Regler 
och riktlinjer för förskola och fritidshem” från och med den 1 
november 2022 samt överlämna till barn- och 
utbildningsnämnden att fatta beslut om dessa regler och 
riktlinjer. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att Arboga kommun tillämpar 
regler för maxtaxa inom förskole- och fritidsverksamhet med 
årlig justering enligt Skolverkets index. 
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Yrkande 

Bo Molander, S och Anna-Lena Rehnman, S yrkar på ändring av 
texten i regler och riktlinjer till: 

" 5 timmar 3 dagar i veckan (tisdag-torsdag), 3 timmar i 5 dagar i 
veckan alternativt  enligt överenskommelse mellan vårdnadshavare 
och rektor. Totalt 15 timmar per vecka." 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot Bo 
Molander, S och Anna-Lena Rehnman, S förslag till beslut finner 
ordförande bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Kommunstyrelsen  
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§ 71 BUN 110/2022-608 

Redovisning av hur personalen ska få tid för reflektion 
och planering med införande av femte 
kompetensdagen 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna 

Sammanfattning 

Verksamhetschefen redovisar hur rektorerna i förskolan skapat 
rutiner och förutsättningar gällande tid för  planering och reflektion. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 72 BUN 164/2021-610 

Information om - Uppföljningsbeslut av 
kvalitetsgranskning  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägga de till handlingarna 

Sammanfattning 

 Bakgrund 

Skolinspektionen har genomfört kvalitetsgranskning av 
huvudmannens arbete för rättvisande och likvärdiga betyg vid 
Stureskolan. Kvalitetsgranskningen genomfördes under hösten 2021. 
Vid granskningen identifierade. Skolinspektionen två 
utvecklingsområden som angetts ett beslut den 19 november 2021. 
Huvudmannen behöver utveckla sin analys av betygsresultat till att 
också omfatta frågeställningar om vilken eventuell koppling 
betygsavvikelser kan ha till skolors arbete med rättvisande och 
likvärdig betygssättning. Huvudmannen behöver initiera riktade 
åtgärder som bygger på en analys av betygsättningen på Stureskolan 
som påvisat vilka behov som eventuellt föreligger. 

Beslut 

Skolinspektionen bedömer att Arboga kommun har vidtagit åtgärder 
syfte att höja verksamhetens kvalitet inom granskningsområdet och 
att dessa gett vissa effekter, men då arbetet är långsiktigt har 
effekterna ännu inte kunnat ge fullt genomslag verksamheten. 
Kvalitetsgranskningen avslutas därmed. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 73 BUN 109/2022-610 

Information om beslutet -Uppföljningsbeslut efter 
regelbunden kvalitetsgranskning  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Bakgrund 

Bedömningen var: Huvudmannen gör i låg utsträckning relevanta 
analyser av studieresultat, som kan utgöra underlag för 
förbättringsåtgärder inom dessa områden. Ett utvecklingsarbete 
behövde inledas inom följande del: Att huvudmannen utvecklar sitt 
analysarbete gällande studieresultat i grundskolorna och i 
gymnasieskolan på ett sådant sätt att huvudmannen finner relevanta 
förklaringar till både höga och låga studieresultat. I arbetet ingår att 
koppla studieresultaten till utbildningens förutsättningar och  
genomförande. Av huvudmannens redovisning av vidtagna åtgärder 
framkommer att huvudmannen i låg grad kommit igång med ett 
analysarbete kopplat till elevers studieresultat. Av huvudmannens 
redovisning av vidtagna åtgärder framgår att huvudmannen på  
grundskolan i ett utvecklingsprojekt ställer frågor om till exempel 
hur lärare använder bedömningsinformation i syfte att omforma 
undervisningen så att elevers möjlighet att lära och nå målen 
optimeras. Av redovisningen framkommer ännu inte vad detta  
arbete utmynnat i när det gäller åtgärder och utveckling framåt. 
Huvudmannen uppger att ett digitalt system för statistik för 
huvudmannaanalys ska införas under hösten 2022 både för 
grundskola och gymnasieskola. När det gäller huvudmannens 
gymnasieskola uppger huvudmannen att analys görs med alla 
funktioner i styrkedjan och att analysen leder fram till fokusområden 
som ligger till grund för planeringen framåt. Av huvudmannens 
redovisning framkommer emellertid inte identifierade 
utvecklingsinsatser och åtgärder för det systematiska 
kvalitetsarbetet.   

Beslut 
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Skolinspektionen bedömer redovisade åtgärder på följande sätt:  
Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet. Ytterligare 
kvalitetshöjande åtgärder behövs. Huvudmannens kompensatoriska 
arbete. Ytterligare kvalitetshöjande åtgärder behövs. 
Skolinspektionens samlade bedömning är att ytterligare åtgärder 
behövs för att höja kvaliteten. Myndigheten förutsätter att 
huvudmannen tar ansvar för ett fortsatt utvecklingsarbete. 
Skolinspektionen avslutar granskningen.   

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 74 BUN 197/2022-027 

Kompetensförsörjningsplan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Komptensförsörjningsplan 2022–2024 antas. 

Sammanfattning 

Kompetensförsörjningen är en av utbildningssektorns viktigaste 
frågor för att fortsätta bedriva en väl fungerade verksamhet inom 
förskola och skola. Det finns en brist på behöriga lärare och 
förskollärare den förväntas bli långvarig. Därför är det i nuläget 
extra viktigt att arbeta systematiskt och långsiktigt med 
kompetensförsörjning för att kunna erbjuda barn och elever en 
likvärdig utbildning av god kvalitet. 

Inom ramen för kommunens strategiska mål, att vara en attraktiv 
arbetsgivare, ställs höga krav på samordnade metoder och rutiner för 
kompetensförsörjning. Att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla 
rätt kompetenser kommer att bli ännu viktigare när våra 
verksamheter utvecklas samt vid pensionsavgångar och då övrig 
rörlighet ökar. 

Läraravtalet HÖK 21 ställer krav på att en plan för strategisk 
kompetensförsörjning ska utarbetas. Denna 
kompetensförsörjningsplan är en del i att uppfylla avtalet. Under 
rubriken handlingsplan redovisas vilka insatser/prioriterade 
områden som ska fokuseras på inom områdena arbetstid, 
arbetsmiljö, arbetsorganisation och lön. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 75 BUN 114/2022-002 

Delegationsbeslut gjorda av verksamhetschef 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Åtgärd/Handling Ankomstd
atum 

Ärendenu
mmer 

Delegationsärende Tjänstledighet över 
12 månader 

2022-06-27 BUN 
114/2022 

Delegation Förste förskollärare 2022-06-27 BUN 
114/2022 

Delegation- Lönetillägg 2022-08-08 BUN 
114/2022 

Delegation-Placering av barn i annan 
kommun 

2022-08-08 BUN 
114/2022 

Delegation - Tjänstledighet personal 2022-08-12 BUN 
114/2022 

Förteckning över 
vidaredelegationsärenden- personal till 
om med 2022-08-31 

2022-08-30 BUN 
114/2022 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 76 BUN 113/2022-002 

Delegationer gjorda av Skolchef 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna 

Sammanfattning 

 Delegationsbeslut 
tillförordnad skolchef 
sommaren 2022 

 2022-06-22 BUN 113/2022 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 77  

Skolchefen informerar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Rektor för Vasagymnasiet, redovisar elevantalet och fördelningen av 
interkommunala elever per den 15 september. Det är fortfarande 
rörlighet för eleverna på gymnasiet så det kan fortfarande ske 
förändringar i elevantalet.  

Beslut har inkommit från Skolväsendets överklagandenämnd. En 
skolplacering i förskoleklass där vårdnadshavare blivit nekad 
placering på Ladubacksskolan överklagades. Överklagandenämnden 
avslår överklagandet.  

Skolan har startat och all har gått bra, även sommaren har varit bra 
mindre med skadegörelse och klotter denna sommar. 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att 
man ska få gå vidare med försäljning av inventarier från 
svetsverkstaden. 

Upphandling av kost till Bofinkens förskola. Förvaltningen har i 
inledningen av arbetet med kostupphandling konstaterat att 
nuvarande lösning med köp av kost av AKTABs kostenhet har en 
lägre kostnad än tidigare då kosten köptes av friskolan och funderar 
därför på att avbryta upphandlingen. 

Under eftermiddagen pågår intervjuer av medarbetare i fyra grupper 
av revisionen genom KPMG om hur de involveras kring 
förändringar i verksamheten. 

Med anledning av nämndinitiativet från (S) om att utreda 
förutsättningar att ta emot fler barn på Bofinkens förskola kommer 
ett brådskande ordförandebeslut att fattas att ge kommundirektören 
i uppdrag att säga upp lokalerna för Bofinkens förskola  för 
omförhandling inför beslut i nämndinitiativet. Lokalerna hyrs av 
Medåkers friskola ekonomisk förening 
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Ett projekt har inletts för att utveckla det förebyggande och 
främjande arbetet för att motverka att familjer och barn  hamnar i 
utanförskap tillsammans med socialförvaltningen. Projektet syftar till 
att hitta fler möjligheter och lösningar så att barn och elever i 
Nybyholmsområdet (förskola och skola) ges bättre förutsättningar 
att nå målen i skolan. Projektet går under arbetsnamnet 
Nybyholmsspåret. 

Många lagändringar träder i kraft den 1 juli i år. 

Arbete pågår med ny hemsida, www.arboga.se Den nya hemsidan 
kommer lanseras i oktober. 

  

   



  
PROTOKOLL 20 (20) 
Sammanträdesdatum  

2022-09-15  

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 78 BUN 116/2022-009 

Meddelanden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

  

Sammanfattning 

Åtgärd/Handling Ärendenummer 

KS 2022-05-17 § 91 
Tertialuppföljning för Arboga 
kommun 2022 

BUN 97/2022 

Val av ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden, bordlagt 
ärende KF 2022-06-02 § 54 

BUN 161/2022 

KS 2022-06-21 § 115 
Tertialuppföljning för Arboga 
kommun 2022, åtgärdsplaner 
från nämnderna 

BUN 97/2022 

Motion - stärk skolans roll BUN 179/2022 

Förstudie ny grundskola BUN 89/2021 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 


