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§ 27  

Fastställande av föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Föredragningslistan fastställs med följande ändringar och tillägg: 

1. Information från Skolskjutsadministratör Mia Nilsson. 

2. Diskussion kring heldagen med mål och mått.  

3. Ärendepunkten gällande "Barn- och utbildningsnämndens 

krishanteringsplan 2020" lyfts upp. 
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§ 28  

Information angående skolskjuts 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1- Barn och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Skolskjutsadministratör Mia Nilsson informerar om hur skolskjutsen 

har fungerat sedan skolstarten och rätar ut de frågetecken som 

funnits angående detta.   
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§ 29 BUN 174/2020-600 

Barn- och utbildningsnämndens krishanteringsplan 
2020 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag 

på reviderad krishanteringplan 2020 med redaktionella ändringar. 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden ska erbjuda en trygg och säker 

verksamhet som kan hantera större händelser som uppkommer inom 

egen verksamhet. 

Arboga kommuns krishantering bygger på ett samspel mellan 

kommunens verksamheter, bolag, kommunalförbund och övriga 

aktörer i samhället. 

Varje nämnd har ansvar för att planlägga sina verksamheter. 

Respektive nämnd ansvarar även för att listor och andra viktiga 

uppgifter hålls aktuella. Prioriteringsordning för egen verksamhet 

ska finnas, exempelvis för system och personal. 

Verksamhetsansvarig är ansvarig för att kontinuitetshantering med 

riskanalyser genomförs och följs upp samt att det finns rutiner och 

checklistor som är kända av medarbetarna. Respektive chef som har 

ansvar för en prioriterad verksamhet skall upprätta en enkel 

beredskapsplan för sin verksamhet. 

Barn- och utbildningsnämndens krishanteringplan ska revideras 

varje mandatperiod. Förvaltningen har tillsammans med 

krissamordnare tagit fram ett förslag på reviderad plan.  
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§ 30 BUN 192/2020-611 

Riktlinjer för skolpliktsbevakning 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Riktlinjer för skolplikt och skolpliktsbevakning antas med 

redaktionella ändringar. 

Sammanfattning 

Från och med höstterminen 2018 inträder skolplikten det år barnet 

fyller sex år och den ska börja fullgöras i förskoleklass. Om särskilda 

skäl föreligger börjar skolplikten att gälla det år barnet fyller sju år. 

Skolplikten innefattar närvaroplikt i skolan men också en rätt till 

utbildning. Ansvaret för fullgörandet av skolplikten är tredelad 

mellan vårdnadshavare, hemkommun och huvudman. Den som har 

vårdnaden om ett skolpliktigt barn ansvarar för att barnet fullgör sin 

skolplikt. 

Hemkommunen ansvarar för att se till att alla skolpliktiga barn i 

kommunen får föreskriven utbildning. Hemkommunen kan även 

vitesförelägga vårdnadshavare som inte fullgör sin del för att barnet 

ska fullgöra skolplikten. 

Skolplikten upphör normalt vid utgången av vårterminen det nionde 

skolåret eller det tionde året om eleven går i specialskolan. 

Om eleven inte gått ur högsta årskursen när skolplikten annars 

skulle ha upphört kan hemkommunen pröva frågan om skolpliktens 

förlängning i de fall det är aktuellt. 

Det gäller oavsett om eleven går i kommunal eller fristående skola. 

  

Utifrån barn- och utbildningsnämndens delegationsordning ansvarar 

skolchef för skolpliktsbevakningen med vidaredelegation till 

barnomsorgsassistent. Varje månad sker kontroll av att alla elever 

folkbokförda i Arboga kommun har en skolplacering. Kontroll sker 

mot Skatteverkets folkbokföringsuppgifter. 

Skolplikten regleras i följande lagrum; 
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• 7 kap. skollagen (2010:800) om skolplikt och rätt till utbildning 

• 4 kap. 8 § skolförordningen (2011:185) om 

anmälningsskyldighet vid frånvaro · Att främja närvaro och 

uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan, 

Skolverkets allmänna råd för SKOLF 2012:34 

• Viteslagen (1985:206) 

• Förvaltningslagen (1986:223)  
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§ 31 BUN 87/2020-042 

Åtgärdsplan för ekonomi i balans 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Åtgärdsplan för ekonomi i balans antas med redaktionella 

ändringar för att sedan överlämnas till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden visar i sin helprognos för 2020, 

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

10 000 tkr. Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetade ett 

förslag till åtgärdsplan som beslutade i nämnden 15 april. 

Förvaltningen har därefter fortsatt arbetet med att identifiera fortsatt 

möjliga effektiviseringar. Totalt uppgår effekterna av åtgärderna till 

10 200 tkr. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden visar i sin helprognos för 2020, 

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

10 000 tkr. Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat 

ytterligare ett förslag till åtgärdsplan för beslut i nämnden. Totalt 

uppgår effekterna av åtgärderna till 10 200 tkr. Det är dock oklart när 

åtgärderna kan verkställas. I samband med budgetbeslut 2021 

kommer ny resursfördelningsmodell att användas och den innebär 

att verksamheterna utifrån Kommunfullmäktiges budgetram blir 

342 804 tkr. Förvaltningen ges i uppdrag att påbörja utredningar för 

att verkställa föreslagna effektiviseringar. 

Belopp i tkr 

Åtgärd Område Aktivitet Helårseffekt 

1. Förskola/skola Se över 

kostnader för 

skolmåltider 

3 600 tkr 

2. Förskola Periodiserade 

anställningar 

2 000 tkr 
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förskola 

(vår/höst) 

3. Förskola Fasta vikarier i 

förskolan 

1 000 tkr 

4. Förskola Stänga 

ytterligare en 

förskola när 

Västergården 2 

är klar 

1 500 tkr 

5. Gymnasiet Effektiviseringa

r personal 

1 600 tkr 

6. SFI Minskad hyra 

Engelbrektsskol

an 

  

7. Ledning/ 

Administration 

Se över 

ledning/admini

stration i 

samverkan med 

övriga 

förvaltningar 

 500 tkr 

S:a     10 200 tkr 

  

  

  

  
Ulrika Hansson 
Skolchef 

  
  

  
  
Skickas till: 
 Kommunstyrelsen  
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§ 32 BUN 212/2020-042 

Verksamhetsberättelse delår 2020 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner 

verksamhetsberättelse för delår 2020 med redaktionella 

ändringar. 

2. Verksamhetsberättelse för delår 2020 överlämnas till 

Kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Årets verksamhet 

Våren har till stor del präglats av den pandemi som drabbat hela 

världen och som orsakas av coronaviruset covid-19. Mycket tid och 

resurser har lagts på att skapa en säker och hållbar verksamhet för 

våra barn, elever och medarbetare. Förskola och grundskola har haft 

undervisning på plats, och framförallt förskolan har förlagt många 

aktiviteter utomhus. Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har 

från 18 mars haft distansundervisning. 

• Förskolan Skogsgläntan har startat sin verksamhet hösten 

2020. 

• Medåkers skola beslutades att lägga ner i maj. 

Förskolan har deltagit i ett "Skapande förskola"-projekt för 4-5-

åringar i samverkan med Kulturskolans filmlärare där de skapade 

film med hjälp av animering. Projektet avslutades i juni 2020 med 

filmvisning och popcorn. Alla medarbetare på förskolorna utbildas i 

ICDP, ett förhållningssätt som syftar på att vägleda barnen och 

stärka deras positiva egenskaper. Inom grundskolan har fokus legat 

på stärkt pedagogiskt ledarskap i klassrummet och chefsnivå och vi 

har prioriterat nyanländas utveckling och lärande. Grundskolans 

arbete med Tillgängligt lärande har fortsatt i kooperativt lärande. På 

Vasagymnasiet har de pedagogiska konferenserna fokuserats på att 

utveckla olika områden inom respektive ämnessektor. Bedömning 

och betyg har varit ett arbetsområde. Inom vuxenutbildningen har 

totalt 514 elever deltagit i någon form av undervisning våren 2020. 
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Måluppfyllelse 

Vi har en hög andel behöriga lärare inom våra verksamheter, 93%. 

Vi kommer till hösten att ha alla förskolor i lokaler som är anpassade 

för förskoleverksamhet. Det möjliggör att vi kan bedriva en 

utbildning av hög kvalitet där barnen får lära och utvecklas 

tillsammans med andra i en trygg, rolig och lärorik miljö. 

Alla elever har rätt att känna sig trygga, känna arbetsro, göra sin röst 

hörd och att må bra i skolan. Hur elever trivs i skolan har ett nära 

samband med hur de upplever skolmiljön. Det påverkar även 

elevernas hälsa och välbefinnande. Både nationellt och regionalt har 

skoltrivseln minskat, speciellt bland pojkar. Under läsåret har det 

förebyggande arbetet inte fungerat tillfredsställande inom 

grundskolan i Arboga, utan trygghetsteam och elevhälsoteam har 

tvingats fokusera mer på akuta insatser. Antalet personer som ingår i 

trygghetsteamen är alltför få i förhållande till antalet elever. I Arboga 

är barnens/elevernas upplevda studiero och trivsel bättre på 

förskolan och gymnasiet än på grundskolan. Vi ser också stora 

skillnader mellan grundskolorna. 

Ekonomi 

Avsnittet kommer att kompletteras inför utskick till nämnd. 

Framtid 

Ett av utvecklingsområdena inom grundskolan är att öka elevernas 

studiero. Elevenkäter som genomfördes under vårterminen 2020 

visar en nedåtgående trend gällande studiero och trygghet. Samtliga 

skolor har analyserat resultaten och tagit fram planer för hur vi ska 

arbeta för att få ett bättre resultat. 

Arbogas förstelärare kommer att fortsätta leda flera uppdrag, till 

exempel tillgängligt lärande, pedagogiska samtal och kooperativt 

lärande. 

Under höstterminen 2018 fick gymnasiet och vuxenutbildningen 

uppdrag av politiker och skolcheferna i Västra Mälardalen att starta 

ett arbete med utökad samverkan. Detta inom ett antal områden som 

berör gymnasieutbildningen och angränsade områden till exempel 

företagssamverkan. Det arbetet fortlöper. 
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Ulrika Hansson 
Skolchef 

  
Felicia Linder 
Nämndsekreterare 

  
  
Skickas till: Kommunfullmäktige 
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§ 33  

Diskussion kring mål och mätningar 

Sammanfattning 

Diskussion kring Barn- och utbildningsnämndens mål och 

mätningar. Nämnden ska se över vilka mål och mätningar som ska 

gälla samt om de ska gälla över en längre period, till exempel en 

mandatperiod.  
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§ 34  

Information 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Informationspunkter: 

Riktlinjer barnkonventionen 

KPMG-rapporten 

Plan för hantering och fördelning av Ipads och Mac-datorer 

Elevstatistik för grundskola samt gymnasieskola 

Coronaläget i verksamheterna 

Elevfrånvaro 

Gäddgårdsskolan utemiljö - medborgarförslag 

Sammanställning av kränkningar 

Ledarskapsutbildning - förskolelärare 

Aktuella incidenter i skolan 

Uppsagda hyresavtal för vuxenutbildningen på Högskolecentrum 


