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§ 48  

Fastställande av föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande ändringar: 

Informationspunkten samt skolchefen informerar lyfts upp till punkt 

2 och 3.  
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§ 49  

Närvarorätt vid barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Annette Nordgren närvaro på barn- och utbildningsförvaltningens 

sammanträde den 19 augusti 2020 godkänns. 

Sammanfattning 

I kommunallagen 6 kap § 25 finns bestämmelser om närvarorätt för 

utomstående vid nämndsammanträden. 

Annette Nordgren föreslås ges närvarorätt på barn- och 

utbildningsnämndens sammanträde den 19 augusti 2020.  
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§ 50 BUN 105/2020-600 

Information 2020-08-19 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

• Förskola och fritidshem tom 2020-08-01 och  antal placerade 

barn och aktuella anmälningar 

• Revisionsrapporten – Grundskolans måluppfyllelse. 

• Verksamhetscheferna informerar om sommaren och om 

Corona-läget i det olika verksamheterna.   
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§ 51  

Skolchefen informerar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsförvaltningen tackar för informationen.  

Sammanfattning 

Skolchefen informerar om aktuella händelser inom förvaltningen: 

Ett beslut från barn- och elevombudet att lägga ner anmälan om 

kränkning har inkommit gällande Medåkers skola. 

 En anmälan om kränkande behandling har inkommit till barn- och 

elevombudet gällande Brattbergsskolan. 

 Två beslut om skolskjuts på grund av särskilda skäl har överklagats 

till förvaltningsrätten. 

 Sommaren var lugn vad gäller verksamheten men tyvärr har det 

varit mycket skadegörelse. 

 Ny verksamhetschef för grundskolan har rekryterats, Anu Enehöjd 

som idag arbetar i Eskilstuna kommun börjar i oktober när Anne 

Sonnerfeldt går i pension. 

 Vi har slutit ett avtal med Örebro universitet att bli övningsskola i 

lärarutbildningen, från förskola till gymnasiet. Det innebär att vi 

kommer ta emot lärarstudenter i verksamheten från och med 

höstterminen.  

 SFI har flyttat till Högskolecentrum. Delar av verksamheten finns 

kvar på Engelsbrektsskolan och ska samverka socialnämndens 

projekt Hela vägen in i Arbete. 

 Nya förskolan Skogsgläntan har öppnat.  

 Förvaltningens administration flyttar den 7-8/9 till lokaler i 

rådhuset.  
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Skolchefen informerar även om aktuella regeländringar:  

En skolhuvudman kan besluta om stängning av verksamheter på 

skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid. 

För gymnasieskolan ska ändrade statsbidragsvillkor göra det enklare 

att erbjuda lovskola. Eleverna kan även få göra prövning i 

grundskoleämnen i gymnasieskolan. 

För vuxenutbildningen ska särskild utbildning för vuxna bli en del 

av komvux. Möjligheten ska finnas att förlänga utfärdandet av 

slutbetyg fram till 1 juli 2021. Komvux ska även i högre grad bidra 

till kompetensförsörjningen. 

I grundskolan ska nu möjligheten finnas att använda 

fjärrundervisning, distansundervisning och entreprenad utökas.  
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§ 52 BUN 173/2020-623 

Revidering av riktlinjer för skolskjutsar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Riktlinjer för skolskjutsar antas 

Sammanfattning 

Arboga kommun ordnar skolskjuts till elever i förskoleklass, 

grundskola, särskola och gymnasieskola som bor långt ifrån sin 

skola. Rätten till skolskjuts avgörs bland annat av färdvägens längd 

och trafiksäkerheten på vägen. Skolskjuts beviljas till den skola som 

kommunen har anvisat. 

Skolskjuts är resa mellan plats i anslutning till hemmet och skolan av 

elev i förskoleklass, grundskola och särskola i anslutning till 

skoldagens början och slut. För barn som är inskrivna i förskolan är 

det förälders ansvar att lämna och hämta i förskolan. Resor till och 

från fritidshem omfattas inte av skolskjuts. Skolskjuts kan ske i form 

av: resor med allmän kollektivtrafik (busskort) resor med särskilt 

upphandlad skolskjuts i form av skolbuss, skoltaxi eller sjötransport 

självskjutsersättning 

Skollagen reglerar rätten till skolskjuts enligt 10 kap. 32 § för elever i 

grundskolan och 11 kap. 31-32 §§ för elever i grundsärskolan: 

Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri 

skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där 

utbildningen bedrivs och tillbaka om sådan skjuts behövs med 

hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens 

funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. 

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan 

skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller 

som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25-27 §. I de 

fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter 

ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. Elevens 

hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas. 
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Barn och utbildningsnämnden beslutade om riktlinjer för skolskjuts i 

september 2019. I detta underlag har riktlinjerna ändrats enligt 

följande 

-       Riktlinjerna är inte tidsbegränsade till ett läsår 

-       Ersättning för självskjutsersättning med båt har ändrats. Basår 

för ersättning är 2019 års nivå som sedan uppräknas enligt 

konsumentprisindex inför varje nytt läsår.   
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§ 53 BUN 121/2020-611 

Reviderad anvisad skola elever från Medåkers skola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Elever i förskoleklass till årskurs 5 inom Medåkers skolas 

upptagningsområde anvisas från och med läsåret 2020/2021 till 

Gäddgårdsskolan eller Nybyholmsskolan 

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 Medåkers skola kommer följande skolor 

vara anvisade skolor: 

• Elever i förskoleklass till årkurs 5: Gäddgårdsskolan eller 

Nybyholmsskolan 

• Elever i årskurs 6-9: Gäddgårdsskolan eller Stureskolan  
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§ 54  

Förteckning över delegations- och 
vidaredelegationsärenden 200819 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Redovisningen av delegations- och vidaredelegationsärenden 

godkänns. 


