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§ 35  

Fastställande av föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Föredragningslistan fastställs med följande ändringar och tillägg: 

1. Gäddgårdsskolans skolgård - elevrådet presenterar sitt förslag.  

2. Informationspunkten "Resursfördelningsmodell" lyfts upp.   
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§ 36  

Gäddgårdsskolans skolgård 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Elevrådet på Gäddgårdsskolan presenterar ett förslag på hur man 

kan förbättra skolgården på Gäddgårdsskolan. Elevrådet, 

tillsammans med rektor Ulrica Persson kommer att arbeta vidare 

med förslaget och ta in prisuppgifter och offerter för att sedan 

återkomma med förslag på hur man löser det ekonomiskt.  
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§ 37  

Resursfördelningsmodellen - information 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Karin Helmrich informerar om förslaget till den nya 

resursfördelningsmodellen.  



  
PROTOKOLL 6 (16) 
Sammanträdesdatum  

2020-05-27  

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 38 BUN 101/2020-648 

Tillsyn av  föräldrakooperativet Solkattens förskola 
2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner tillsynsrapporten för 

föräldrakooperativet Solkatten. 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har tillsynsansvaret över enskild 

förskola i Arboga kommun. 

Den 2020-04-29 genomfördes en tillsyn via Teams av 

föräldrakooperativet Solkattens förskola. Verksamhetschef Britt-

Marie Deubler har skrivit en tillsynsrapport daterad den 6 maj 2020. 

Tillsynen innefattar samtal med rektor Emma Javette och 

styrelseordförande Tobias Rydqvist, samt dokumentstudier av 

systematiskt kvalitetsarbete, arbetsmiljö, organisation och ledning, 

personalansvar, ekonomi, styrelsens lämplighet samt förskolans 

uppdrag. Skolinspektionen har till uppgift att granska fristående 

förskolors planer för att förhindra diskriminering och kränkande 

behandling. 

Som underlag för bedömningen vid tillsynen har Solkatten inlämnat 

kvalitetsrapport 2019/2020, Plan mot diskriminering och kränkande 

behandling, enkätsvar från vårdnadshavare och personal, utdrag ur 

belastningsregistret, årshjul för styrelsens arbete samt en beskrivning 

av utbildningen utifrån kommunens frågeformulär. 

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att 

föräldrakooperativet Solkattens förskola uppfyller författningarnas 

krav inom de granskande områdena. 
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§ 39 BUN 122/2020-601 

Ersättning för skadade lärplattor 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet skjuts upp till 

hösten för vidare utredning. 

Sammanfattning 

Som ett led i att uppmuntra elever att bli ännu mer försiktiga i 

hanteringen av lärplattor vill vi ta ut en ersättningsavgift för varje 

lärplatta som behöver åtgärdas på grund av att den är trasig. 

Lärplattorna är inte försäkrade, så varje trasig lärplatta genererar en 

reparationskostnad för Barn- och utbildningsförvaltningen. 

Om skadan beror på oaktsamhet eller vårdslöshet blir 

eleven/vårdnadshavaren skyldig att ersätta skolan för skadan med 

skäligt belopp, beräknat utifrån datorns marknadsvärde i oskadat 

skick. Det står i avtalet som elev/vårdnadshavare skrivit under. 
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§ 40 BUN 121/2020-611 

Anvisad skola för elever i Medåker 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Elever i förskoleklass till årskurs 5 inom Medåkers skolas 

upptagningsområde anvisas från och med läsåret 2020/2021 till 

Gäddgårdsskolan. 

2. Elever i årskurs 6-9 inom Medåkers skolas upptagningsområde 

anvisas från och med läsåret 2020/2021 till Gäddgårdsskolan eller 

Stureskolan 

Sammanfattning 

Arboga kommuns system för skolplaceringar bygger på att varje 

skola har ett geografiskt definierat upptagningsområde. Denna skola 

blir då s.k. anvisad skola för de barn som bor inom 

upptagningsområdet. Hemkommunen är skyldig att ordna en plats 

för alla barn i grundskolan och vårdnadshavaren har rätt att välja 

skola för sitt barn i hela kommunen. Hur många elever som får plats 

vid varje skolenhet bestäms av kommunen. Kommunen ska i första 

hand utgå från vårdnadshavarens önskemål när en elev ges plats vid 

en skola. Men vårdnadshavarens önskemål får inte gå ut över ett 

annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet. Det 

kallas närhetsprincipen. Då det finns flera skolor i kommunen som 

ligger nära hemmet så innebär det inte alltid att barnet blir placerad i 

den skolan som ligger närmast hemmet. När platserna på en skola 

tar slut är det kommunen som bedömer vilka elever som har rätt till 

en plats på skolan. (Skollagen 10 kapitlet 30 §) 

I första hand fylls platserna på en skola av de barn som hör till 

skolans upptagningsområde. I vissa fall innebär det att skolan blir 

helt full och att inte alla elever som vill får plats. Om skolan har 

möjlighet att ta emot fler elever fördelas platserna i turordning 

utifrån följande kriterier 

1. Upptagningsområde 

2. Relativ närhet 

3. Syskonförtur 
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För de elever som bor inom det område som tidigare var 

upptagningsområde för Medåker skola kommer följande skolor vara 

anvisade skolor 

• Elever i förskoleklass till årskurs 5: Gäddgårdsskolan 

• Elever i årskurs 6-9: Gäddgårdsskolan eller Stureskolan  
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§ 41 BUN 146/2020-600 

Val av extra ersättare i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1.Till extraersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

väljs: 

   - Anna-Lena Rehnman (S) och Per Landén (S) för 

socialdemokraterna 

   - Kevin Söderlund (M) för P7 

 

 

Sammanfattning 

Under rådande omständigheter på grund av coronaviruset behöver 

fler ersättare till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

väljas.  

Till extraersättare för socialdemokraterna föreslås Anna-Lena 

Rehnman (S) och Per Landén (S). 

Till extraersättare för P7 föreslås Kevin Söderlund (M).  
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§ 42  

Systematiskt kvalitetsarbete, resultatdialog  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för redovisningen. 

Sammanfattning 

Verksamhetscheferna rapporterar resultaten från dialogmötena i sina 

respektive verksamheter.  
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§ 43  

Information 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

• Förskola och fritidshem tom 2020-05-01 och 

antal placerade barn och aktuella anmälningar. 

• Sjukstatistik januari - mars 

• KPMG -rapporten 

• Rapport om Hot och våld 

• Lägesrapport Coronaviruset från verksamhetscheferna  
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§ 44 BUN 106/2020-600 

Förteckning över delegations- och 
vidaredelegationsärenden 200527 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Redovisningen av delegations- och vidaredelegationsärenden 

godkänns.  
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§ 45  

Skolchefen informerar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 

Sammanfattning 

Skolchefen Ulrika Hansson informerar om aktuella händelser.  
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§ 46  

Ärenden för kännedom 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen  
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§ 47  

Övrig fråga - digitala sammanträden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämndens ordförande återkommer när 

beslut har tagits i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Ingrid Noord-Silversten (S) vill att möjligheten för att delta i 

sammanträden digitalt diskuteras. 

 


