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Au § 42  

Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs efter omkastningar i ordningen. 
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Au § 43 

Föreläggande om vite gällande skolplikt - sekretess 

Handlingar delas ut på sammanträdet. 
Ärendet ska hanteras med sekretess enligt 23 kap. 2 § Offentlighets- och 
sekretesslagen. 
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Au § 44 BUN 190/2019-041 

Mål och budget 2020  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut  
 

Barn- och utbildningsnämnden förslås besluta 
 

1. Förslag till barn- och utbildningsnämndens mål 2020 antas 

2. Förslag till budget för 2020 godkänns och överlämnas till 

kommunfullmäktige 

3. Delegera till skolchef att vid behov göra nödvändiga 

omfördelningar inom ramen för verksamhetsåret 

4. Omfördelningar inom ramen redovisas fortlöpande till barn- och 

utbildningsnämnden 

5. Förslag till investeringsbudget för 2020 godkänns och överlämnas 

till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 26 maj 2011, § 105, är nämndens 
sammanträde offentligt i den del som gäller barn- och 
utbildningsnämndens mål och budget för år 2020. Annonsering om 
offentligt sammanträde har gjorts på Arboga kommuns hemsida. 
Förslag till mål och budget för 2020 redovisas i rapport daterad den 20 
november 2019. 

Förslag till beslut  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden att besluta  
 

1. Förslag till barn- och utbildningsnämndens mål 2020 antas 

2. Förslag till budget för 2020 godkänns och överlämnas till 

kommunfullmäktige 

3. Delegera till skolchef att vid behov göra nödvändiga 

omfördelningar inom ramen för verksamhetsåret 

4. Omfördelningar inom ramen redovisas fortlöpande till barn- och 

utbildningsnämnden 

5. Förslag till investeringsbudget för 2020 godkänns och överlämnas 

till kommunfullmäktige 

Yrkande  
 

 Hans Ivarsson (C) yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskotts förslag till beslut. 
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 Ingrid Noord-Silversten (S) yrkar avslag på förslaget. 

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag till beslut mot Ingrid 

Noord-Silverstens (S) yrkande finner ordföranden att arbetsutskottet 

beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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Au § 45 BUN 239/2019-003 

Internkontroll 2020  

Nedanstående förslag ska ses som ett underlag för nämnden att diskutera 
och besluta om internkontrollplan för 2020. Underlaget kommer att 
skickas ut till respektive grupp och tas upp för beslut på sammanträdet i 
februari. 

  

Förslag på eventuella nya risker: 

 Frånvarorapportering i Personec 

 Uppföljning av resultat till huvudman 

 Kränkningsanmälningar till huvudman 

 Prövningar gällande Barnkonventionen inför nämndbeslut 

 Hot och skadegörelse på skolorna  

 Studiero  

 Kompetensförsörjning 

 Hälsorisker i lokalerna 

 Ojämna förutsättningar för digitalisering  
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Au § 46 BUN 254/2019-610 

Upptagningsområden för skolplacering 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut i barn- 
och utbildningsnämnden 

1. Förslag till nya upptagningsområden och kriterier för fördelning av 

platser utöver elever boende i upptagningsområdet fastslås. 

 

Sammanfattning 

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 §) 

Kommunen får bestämma vilka principer som gäller vid placering på 
skolenheter. Principerna får inte begränsa eller sätta bestämmelserna om 
vårdnadshavarnas önskemål och närhetsprincipen ur spel.   

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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Au § 47 BUN 35/2019-101 

Medborgarförslag om förbättring av Gäddgårdsskolans 
skolgård 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan förslag till barn-och 
utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 

Klass 5 C (vt 2019) på Gäddgårdsskolan har genom Mona Karlsson och 
Karin Lund inkommit med ett medborgarförslag den 20 december 2018 
om en förbättring av Gäddgårdsskolans skolgård. 
Förslagsställarna menar att som den är nu finns det inte mycket att göra 
på rasterna. Dåliga raster ger dåliga lektioner, så det går ut över elevernas 
utbildning. De saknar variation och växtlighet.  
Förslagsställarna saknar redskap/aktiviteter för de mellanstora eleverna. 
Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget har de senaste åren 
minskat. Inför år 2018 och 2019 har nämnden tilldelats 1 mkr, att jämföra 
med 3 mkr 2017. Investeringsmedlen i nämnden har delvis använts till att 
rusta upp utomhusmiljöerna vid våra förskolor och skolor.  

1. Utomhusmiljöerna vid våra skolor besiktas regelbundet av KFIA. 

Det finns därför redan en god bild över statusen på 

utomhusmiljöerna.   

2. I kommunens strategiska lokalförsörjningsplan 2019-2024, står det: 

” Gäddgårdsskolan har ett omfattande behov av renovering och 

lokalerna är inte längre ändamålsenliga ur ett pedagogiskt 

perspektiv. Under 2016 beslutade barn- och utbildningsnämnden 

att en ny grundskola F-9 ska byggas på befintlig plats.” 

3. Investeringarna i utomhusmiljöerna skulle kunna hanteras i den 

upprättade lokalförsörjningsplanen för 2019-2024. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-12 att inte ta ställning till 

lokalförsörjningsplanen nu, främst på grund av den skolutredning 

som pågår inom barn- och utbildningsförvaltningen. 
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Au § 48 BUN 25/2019-600 

Organisationsöversyn – framtida skolorganisation 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden att föreslå kommunstyrelsen att besluta enligt 
förslag 1 för förskolan och förslag 3 för grundskolan, som ett 
inriktningsbeslut för skolorganisationen. 

Reservation  

Ingrid Noord-Silversten (S) reserverar sig. 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsförvaltningen fick i mars i uppdrag att utreda 
framtida organisation för skolor och förskolor inom nämndens 
ansvarsområde.  

I Arboga kommun finns idag 15 förskolor (varav 14 drivs i kommunal 
regi), sju grundskolor, en gymnasieskola, svenska för invandrare (SFI) och 
vuxenutbildning.  

Arboga kommun växer och antalet barn, elever och studeranden i 
nämndens verksamheter fortsätter att öka. Behovet av framtida 
grundskoleplatser ökar enligt prognos och antalet elever år 2030 beräknas 
vara runt 1 700. En ökande befolkning ställer krav på ändamålsmässiga 
och moderna lokaler för kommunens olika verksamheter. Kommunens 
underhållsplaner visar samtidigt att det befintliga fastighetsbeståndet är i 
ett omfattande underhålls- och renoveringsbehov. 

En översyn av organisationen är därför nödvändig för att fastställa att 
förvaltningen har en för ändamålet effektiv organisation gällande såväl 
lokaler som personal med budget i balans. Förvaltningen har arbetat med 
organisationsöversynen under våren 2019 tillsammans med chefer och 
fackliga företrädare. Samtliga medarbetare har varit delaktiga och lämnat 
synpunkter på arbetsplatsträffar. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 11 
september 2019 att utredningens förslag 1-3 för grundskolan och 1-2 för 
förskolan skulle utredas vidare för att ge ett helhetsperspektiv och 
kompletteras med kommungemensamma ställningstaganden vad gäller 
framtida alternativ lokalanvändning och därmed sammanhängande 
investeringsbehov. Gymnasie- och vuxenutbildning (inklusive SFI) har i 
denna utredning inte utretts djupare. Däremot föreslås SFI att minska sina 
lokalytor och samlokaliseras med annan verksamhet i kommunen.  
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Förskolan förslag 1 

Norr Söder 

Norrgården 
85 platser 

Skogsgläntan  
175 platser 

Västergården  
100 platser 

Bofinken 
30 platser 

Ny förskola på norr 
Hällbacken 
100 platser 

Ny förskola i Götlunda  
(alternativt förskola i 
Götlunda skolas lokaler) 
65 platser 

Ny förskola  
100 platser 

Sörgården 
85 platser 

 Biet  
35 platser 

 

Grundskolan förslag 3 

Norr Söder 

Götlunda skola, 1 parallell  
åk f-6 

Brattbergsskolan åk f-3 
2 paralleller 

Ladubacksskolan 3 
paralleller åk f-6 (inklusive 
elever från Medåkers skolas 
och Nybyholmsskolans 
upptagningsområden)  

Gäddgårdsskolan  
åk f-3: 2 paralleller 
åk 4-6: 5 paralleller 

Stureskolan åk 7-9  
4 paralleller  

Gäddgårdsskolan åk 7-9 
5 paralleller 

 Grundsärskolan 1-9 
(Gäddgårdsskolan) 

 

Fördelar med större enheter inom förskolan:  

• Större enheter bidrar till ett ökat pedagogiskt ledarskap:  

• Stora enheter ökar likvärdigheten 

• Effektivare och flexiblare budget 

• Större enheter underlättar rekrytering av legitimerade förskollärare 
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• Stor eller liten enhet utifrån barns lärande och trygghet  

• Större enheter minskar antalet vikarietimmar 

 
Fördelar med större enheter inom grundskolan:  

• Ökar likvärdigheten med färre och större enheter 

• Större skolenheter, ger en samlad kompetens och ökar kollegialt 
lärande 

• Förbättrar möjligheterna att verkställa beslutet om ämneslärarsystem 
på skolorna  

• Elevhälsoteams kompetens och effektivitet ökar vid större skolenheter 

• Effektivare och flexiblare budget  

• Röd tråd i det pedagogiska ledarskapet och systematiskt 
kvalitetsarbete 

• Underlättar rekrytering av legitimerade lärare  
 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden att föreslå kommunstyrelsen att besluta enligt 
förslag 1 för förskolan och förslag 3 för grundskolan, som ett 
inriktningsbeslut för skolorganisationen. 

Yrkande  
 

 Hans Ivarsson (C) yrkar bifall till förslag till beslut. 

 Ingrid Noord-Silversten (S) yrkar avslag på förslaget. 

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag till beslut mot Ingrid 

Noord-Silverstens (S) yrkande finner ordföranden att arbetsutskottet 

beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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Au § 49 BUN 214/2019-600 

Överklagan av felaktigt beslut i barn- och 
utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
Beslutet om ”Förändrat arbetssätt för det förebyggande ungdomsarbetet”, 
BUN § 50 dnr 175/2019-600 samt ”Effektiviseringsbeslut” BUN § 51 dnr 
174/2019-600, är fattat enligt nu gällande regler och det är inte aktuellt 
med någon förändring av beslutet. 
 
Reservation  

Ingrid Noord-Silversten (S) reserverar sig. 

Sammanfattning 

Socialdemokraterna i barn- och utbildningsnämnden har lämnat in en 
överklagan där de anser att besluten gällande det förebyggande 
ungdomsarbetet/ungdomscoacherna i barn- och utbildningsnämnden 
2019-09-11 §§ 50 och 51 måste rivas upp då de strider mot gällande regler, 
BUN § 50 Förebyggande ungdomsarbete – förändrat arbetssätt och  
BUN § 51 Effektiviseringsbeslut. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade att verksamheten 
ungdomscoacherna avslutas och ersätts med ett förändrat arbetssätt för 
det förebyggande ungdomsarbetet. Barn- och utbildningsförvaltningens 
ungdomscoach, 1,0 årsarbetare avslutas därmed. 
Kommunfullmäktige fattade den 22 februari 2007, § 46 beslut om 
förändrad ekonomisk planeringsprocess där kommunfullmäktige anger 
visioner och övergripande mål och beslutar om ekonomisk ram för 
nämnder och styrelsen.  

Därefter är det upp till varje nämnd och styrelsen att besluta om 
detaljbudget och verksamhetsplaner för de kommande året inom den 
givna ekonomiska ramen och med beaktande av beslutade mål och 
riktlinjer samt nyckeltal. Något inrättande eller indragning av tjänster sker 
alltså inte längre i kommunfullmäktige.  

Beslutet är fattat enligt nu gällande regler och barn- och 
utbildningsnämnden kommer inte att ändra beslutet. 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
Beslutet om ”Förändrat arbetssätt för det förebyggande ungdomsarbetet”, 
BUN § 50 dnr 175/2019-600 samt ”Effektiviseringsbeslut” BUN § 51 dnr 
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174/2019-600, är fattat enligt nu gällande regler och det är inte aktuellt 
med någon förändring av beslutet. 
 

Yrkande  
 

 Hans Ivarsson (C) yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskotts förslag till beslut. 

 Ingrid Noord-Silversten (S) yrkar avslag på förslaget. 

Vid ställd proposition på förvaltningens förslag till beslut mot Ingrid 

Noord-Silverstens (S) yrkande finner ordföranden att arbetsutskottet 

beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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Au § 50 BUN 89/2019-007 

Granskningsrapport - Uppföljning av revisionsprojekt 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att svaret på revisionens 
uppföljning av revisionsprojekt godkänns. 

Sammanfattning 

Arboga kommuns revisorer har genomfört en uppföljande granskning av 
de granskningar som genomförts mellan 2015-2018. Syftet med 
uppföljningen har varit att ge en sammanhållen bild av genomförda 
projekt och ska ligga till grund för ansvarsprövning och det fortsatta 
revisionsarbetet.  

Revisorerna kan efter genomförd granskning konstatera att följande 
rekommendationer kvarstår för barn och utbildningsnämndens del; 

- Granskning av resurser för särskilt stöd 

o Att arbeta aktivt med analys och åtgärder för att komma 
tillrätta med skillnaderna utifrån Skollagens bestämmelser 
om en likvärdig skola. 

Svar: 

Barn- och utbildningsnämnden har idag inte en beslutad 
resursfördelningsmodell till enheterna baserat på volymer och 
tilläggsbelopp utan tilldelar resurser utifrån principen om ramtilldelning 
vilket innebär att man tittar på behoven på de olika enheterna och gör en 
bedömning när man tilldelar ramen. Under 2020 kommer därför ett arbete 
att inledas för att bygga vidare på den resursfördelningsmodell som 
Kommunfullmäktige använder vid fördelnings av budget till nämnderna. 
En tydlig resursfördelningsmodell är ett medel för att nå målet att alla 
elever ska få god tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet. 
Resursfördelningsmodellen ska vara anpassad till elevernas olika behov 
och förutsättningar och ta hänsyn till olika skolors strukturella 
förutsättningar samt elevernas socioekonomiska bakgrund.   

Arbete med analys och åtgärder för att komma tillrätta med skillnader i 
resultat är en del av skolornas systematiska kvalitetsarbete som är ett krav 
i skollagen. Syftet med det systematiska kvalitetsarbete är att synliggöra 
kvalitet och likvärdighet, vad vi gör, varför och vad det leder till. Genom 
att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla 
undervisningen kan vi skapa och dela kunskap om vad som leder till 
framgång. Det systematiska kvalitetsarbetet är olika på olika skolor. Ett 
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arbete har inletts för att utveckla det så att det blir mer likvärdigt i hela 
kommunen.   

På lågstadiet används de nationella bedömningsstöden som Skolverket 
tagit fram. Det är obligatoriskt att använda i förskoleklass och årskurs 1 
utifrån läsa, skriva, räkna – garanti för tidiga stödinsatser men många 
skolor använder bedömningsprotalen i fler årskurser.  

För att analysera resultat i skolan arbetar man i tre steg, först utvärderar 
den enskilda läraren i sitt/sina ämnen sina resultat, därefter tillsammans 
med ämneslärarkollegor och till slut på skolnivå. Analysen resulterar i att 
utveckla undervisningen så att fler kan nå målen och de högre 
betygsnivåerna.  

Man arbetar även med sambedömning av nationella prov som redskap för 
ökad likvärdighet.  

Det finns skillnader i resultat mellan pojkar och flickor detta har lett till en 
fördjupad analys på vissa skolor hur man fördelar resurser, arbetar med 
extra anpassning och åtgärdsprogram. Analysen visar att pojkar till 
övervägande del har extra anpassningar och åtgärdsprogram jämfört med 
flickorna. Skolans mål är dock alltid att alla elever som har behov av extra 
anpassningar och stöd ska få det oavsett kön.  

- Granskning av arvoden och förlorad arbetsförtjänst 2016 

o Kommunstyrelsens attestreglemente uppdaterades 2016 men 
övriga nämnder uppmanades att se över sina 
attestreglementen. 

 

Svar:  
Barn- och utbildningsnämnden följer Kommunstyrelsens attestreglemente 
och uppdaterar sin attestlista årligen. 

- Uppdatera dokumenthanteringsplanen med korrekt gallringstid av 
utbetalningsunderlag i enlighet med 2 kap. 11§ kommunala 
redovisningslagen 

Svar: 
Barn- och utbildningsnämnden har inväntat kommunstyrelsens 
uppdaterade dokumenthanteringsplan inför den egna revideringen. 
Denna uppdatering är nu klar och nämnden kan därför påbörja arbetet 
med revideringen.  

- Att granskade nämnder följer upp ett urval av enskilda 
investeringsprojekt inom ramen för den interna kontrollen 
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Svar:  
Barn- och utbildningsförvaltningen följer upp investeringsprojekten i det 
löpande uppföljningsarbetet. 
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Au § 51 BUN 11/2019-600 

Val av ledamöter samt ersättare till barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 

Förslag till beslut 

Bo Molander (S) utses som ersättare i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanfattning 

Bo Molander (S) har utsetts som ledamot till barn- och 
utbildningsnämnden efter Klara Sparv (S), KF 2019-09-012 § 111. Klara 
Sparv (S) var även ersättare i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott. 
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Au § 52 BUN 253/2019-612 

Ungdomsutbildningens verksamhetsår 2020/21 vid 
Vasagymnasiet 

Arbetsutskottets förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden 

Fastställer program och inriktningar på Vasagymnasiet läsåret 2020/21 i 
enlighet med tjänsteskrivelsen daterad 2019-11-19. 

Ärendebeskrivning 

Regeringen beslutade om vilka nationella program och inriktningar som 
den nya gymnasieskolan skulle omfatta när den infördes läsåret 
2011/2012. 
 
Förslag till program- och inriktningsutbud verksamhetsåret 2020/21: 
 
Program    Inriktningar 
El- och energiprogrammet Dator- och 

kommunikationsteknik 
Handels- och administrationsprogrammet Handel och service 
Hotell- och turismprogrammet  Hotell o konferens 

                     Turism och resor 
Ekonomiprogrammet   Ekonomi 
Naturvetenskapsprogrammet  Naturvetenskap 

Naturvetenskap och 
samhälle 
 

Samhällsvetenskapsprogrammet  Beteendevetenskap 
                                                                                       Samhällsvetenskap 
Teknikprogrammet Design och 

produktutveckling 
Introduktionsprogrammet IMA och IMS 
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Au § 53 BUN 243/2019-600 

Barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider för år 
2020 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott förslag till beslut i barn- och 
utbildningsnämnden 

1. Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden och barn- 

och utbildningsnämndens arbetsutskott för år 2020 godkänns 

Sammanfattning 

Förvaltningen har upprättat ett förslag på sammanträdestider för barn- 
och utbildningsnämnden och arbetsutskottet för år 2020. I förslaget ligger 
7 sammanträden för barn- och utbildningsnämnden och 9 sammanträden 
för arbetsutskottet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


