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§ 24  

Fastställande av föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Föredragningslistan fastställs  
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§ 25 BUN 87/2020-042 

Åtgärdsplan för ekonomi i balans 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden antar Åtgärdsplan för 

ekonomi i balans och överlämnar den till kommunstyrelsen 

 

 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden visar i sin helprognos för 2020, 

baserat på utfall till och med februari, en negativ budgetavvikelse på 

10 000 tkr. Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat ett 

förslag till åtgärdsplan för beslut i nämnden. Totalt uppgår 

effekterna av åtgärderna till 1 350 tkr för år 2020. 

 

 

 

Skickas till: Akten 

                     Kommunstyrelsen  
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§ 26 BUN 89/2020-041 

Barn- och utbildningsnämndens underlag till 
Strategisk och ekonomisk plan 2021-2023 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden antar Barn- och 

utbildningsnämndens underlag till Strategisk och ekonomisk 

plan 2021-2023 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom 

utbildningsområdet. Nämndens ansvar omfattar förskola, 

fritidshem, förskoleklass, grund- och grundsärskola, gymnasium och 

gymnasiesärskola, riksgymnasium för brottning, kommunal 

vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska 

för invandrare, yrkeshögskola, högskoleutbildning och 

uppdragsutbildning. 

 

Nämnden ansvarar vidare för det kommunala aktivitetsansvaret 

samt elevhemsverksamhet för gymnasieelever på RIG brottning. 

Utmaningar åren 2021-2023 

• Förbättra måluppfyllelsen inom nämndens verksamheter 

• Säkerställa en likvärdig skola där alla elever ges möjlighet att 

nå målen 

• Hållbar skolorganisation 

• Ekonomi i balans 

• Skapa goda lärmiljöer i skolor och förskolor 

• Personal- och kompetensförsörjning 

 

• Oroande skolfrånvaro - psykisk ohälsa 

Måluppfyllelsen inom förskola och skola har försämrats. För att 

säkerställa en likvärdig skola behöver ett utvecklingsarbete ske inom 

och mellan skolorna. 

Under 2019 genomfördes en skolutredning som gav förslag på en 

långsiktigt hållbar skolorganisation. Nämnden har fortsatt mycket 
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stora utmaningar att klara uppdraget att klara ekonomi i balans.En 

resursfördelningsmodell till enheterna håller på att tas fram. 

Lokalförsörjningsplanen berör till stor del barn- och 

utbildningsnämndens verksamheter.  

För att alla barn, elever och studerande ska nå sin fulla potential är 

det viktigt att skapa bra lärmiljöer i våra förskolor och skolor. 

 

 

 

Skickas till: Akten 

                     Kommunstyrelsen  
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§ 27 BUN 71/2020-042 

Prognos 1 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Redovisad prognos för drift och investeringar godkänns. 

Sammanfattning 

Nämnden ska vid varje sammanträde följa sin ekonomiska 

utveckling. Förvaltningarna ska till kommunstyrelseförvaltningen 

månatligen rapportera sin ekonomi. Redovisningen sker månatligen 

från kommunstyrelseförvaltningen till kommunstyrelsen. Dessa 

uppgifter kan vara tjänstemannabehandlade för att 

kommunstyrelsen ska få en så aktuell bild som möjligt av 

kommunens ekonomiska utveckling. Ekonomisk prognos för 

driftresultat år 2020, daterad 14 april redovisas. Prognosen visar på 

ett minus på 10 500 tkr. 

 

 

Skickas till: Akten 

                     Kommunstyrelsen 
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§ 28 BUN 104/2020-644 

Tillfällig barnomsorg på obekväm arbetstid  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillfälligt öppna kvälls-, 

natt- och helgverksamhet för barn i förskola och på fritidshem, vars 

vårdnadshavare har samhällsviktiga yrken och har ett ökat behov av 

omsorg under Coronapandemin. 

Sammanfattning 

Vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktiga yrken kan under 

rådande omständigheter under Coronapandemin ha ett ökat behov 

av omsorg för sina barn. Behovet av omsorg kan även vara under 

obekväm arbetstid såsom kväll, helg och natt. En tillfällig 

organisation behöver skapas för detta. 

Barn- och utbildningsförvaltningen ser att en tillfällig organisation 

för det utökade behovet kan skapas. En tillfällig organisation innebär 

tillgång till personal och övriga resurser för att ge barnen den 

omsorg de behöver under kväll, helg och natt.  
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§ 29 BUN 88/2020-600 

Biblioteksplan 2020-2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden att föreslås anta 

Biblioteksplanen för 2020-2022. 

2. Barn- och utbildningsnämnden överlämnar biblioteksplanen 

för 2020–2022 till kommunfullmäktige för antagande. 

Sammanfattning 

Förslaget till biblioteksplan för Arboga kommun har utarbetats på 
uppdrag av Fritids- och kulturnämnden i Arboga med utgångspunkt 
i den reviderade bibliotekslagen från 2014.  

Där framhålls att det i kommunerna ska finnas en övergripande, 

politiskt antagen plan som anger inriktningen för hela kommunens 

biblioteksverksamhet. 

Planen bör innehålla uppföljningsbara mål för både folk- och 

skolbibliotek och även för medieförsörjning och samarbete med 

andra kommunala förvaltningar där biblioteksverksamhet bedrivs. 

För att kunna skapa ett övergripande dokument har planen 

utarbetats i nära samråd mellan kommunens folk- och skolbibliotek. 

Biblioteksplanen har som utgångspunkt en beskrivning av de 

bibliotekssamarbeten som idag finns inom kommunens 

verksamheter. Här redogörs översiktligt för grundskolans och 

folkbibliotekets många samarbetsområden, liksom för 

Vasagymnasiets biblioteksverksamhet där bibliotekssystem och 

databaser delas med folkbiblioteket. 

I planen finns också redovisat de samarbeten som sker med 

socialförvaltningen, exempelvis Boken kommer och bokdepositioner 

på omsorgsboenden. 

I förslaget till biblioteksplan slås fast att biblioteksverksamheten som 

bedrivs i Arboga kommun ska vara angelägen för alla som bor här, 

oavsett ålder, kön, bakgrund eller förmåga. För att detta ska vara en 

meningsfull strategi krävs att de samarbeten som 
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biblioteksverksamheten bygger på förstärks, och att nya 

samarbetsformer utvecklas. 

Utifrån bibliotekslagen och andra styrdokument har vi i 

biblioteksplanen utarbetat sju målformuleringar för folkbibliotekets 

verksamhet och fyra för skolbiblioteksverksamheten att arbeta 

utifrån under åren 2020-2022. 

 

 

Skickas till. Akten 

                     Kommunstyrelsen  



  
PROTOKOLL 11 (15) 
Sammanträdesdatum  

2020-04-15  

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 30 BUN 86/2020-624 

Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans Medicinska 
Insats (EMI) i Arboga kommun 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Patientsäkerhetsberättelsen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Verksamhetschef skolhälsovården, har upprättat 

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats för 

grundskolan 2019. Patientsäkerhetslagen (2010:659) infördes den 1 

januari 2011 och reglerar vårdgivarens ansvar och skyldigheter att 

utreda tillbud, risker och händelser. Bland annat ska vårdgivaren 

årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse som beskriver hur 

arbetet med patientsäkerhet bedrivits under året och utvärderats.  
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§ 31  

Information 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 

Sammanfattning 

• Statistik placerade barn och barn i kö, förskola, fritidshem 

februari och mars 

• Skolchefen informerar om frånvaroläget bland barn, elever 

och personal.  
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§ 32  

Skolchefen informerar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Skolchefen informerar om aktuella frågor för de olika 

verksamheterna och läget med anledning av coronaviruset.  
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§ 33  

Delegationsärenden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Redovisningen av vidaredelegationsärenden godkänns. 

Sammanfattning 

Vidaredelegationsärenden presenteras enligt bifogad förteckning.  
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§ 34  

Ärenden för kännedom 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av 

meddelandeärendena. 

Sammanfattning 

Ärende för kännedom redovisas i bifogad bilaga. 


