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§ 1  

Fastställande av föredragningslista 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Föredragningslistan fastställs med följande ändring: 

Ordningen i föredragningslistan ändras så att  

 

1. Ökning av antalet barn i förskolegrupperna blir § 3. 

2. Nedläggning av Junibackens förskola blir § 4.  
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§ 2 BUN 286/2019-644 

Ny förskola inrättas i Hällbackens äldrecenter 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås beställa ombyggnation av 

den del av Hällbackens äldrecenter som ligger i anslutning till 

Västergårdens förskola. Beställningen överlämnas till 

kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Flera förskolor i Arboga bedrivs idag i moduler och andra icke 

ändamålsenliga lokaler. Prognoser för antalet barn är stigande och vi 

har därmed behov av fler förskoleplatser. 

I organisationsöversynen för framtida skolorganisation framkommer 

att moduler är dyra att ha som förskolelokaler samt att större enheter 

är effektivare, både ekonomiskt och pedagogiskt. 

När Hällbackens äldrecenter flyttar till nya lokaler finns möjlighet att 

bygga om en del av byggnaden till förskola. I äldrecentrets lokaler 

finns redan en förskola med 100 platser. Det finns också en stor, fin 

gård för utevistelse samt ett tillagningskök. Med denna 

ombyggnation skulle förskolan utökas med ytterligare 100 platser, 

och på så sätt kunna möta framtidens behov av förskoleplatser. 

Barn- och utbildningsförvaltningen önskar med anledning av 

ovanstående bygga om delar av Hällbackens äldrecenter till en 

förskola med plats för 100 barn. 

En första preliminär kalkyl visar att denna investering beräknas till 

29,5 mkr med en hyreskonsekvens på 2,9 mkr årligen. 

 

 

 

Skickas till: Akten 
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§ 3 BUN 12/2020-644 

Ökning av antalet barn i förskolegrupperna 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att öka 

barngruppernas storlek med ett barn per storbarnsgrupp, det vill 

säga i grupper med barn mellan 4 och 5 år. 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att titta på 

möjligheter för att effektivisera de olika verksamheter som bedrivs. 

Att öka barngruppernas storlek är en möjlig effektivisering i 

förskolan. 

Förslaget skulle bereda plats för ca 25 barn i befintlig verksamhet, en 

effektivisering på fyra tjänster vilket motsvarar ca 2 Mkr. 

Barnantalet per årsarbetare förändras under hela läsåret, utifrån 

vårdnadshavares önskemål om tid för inskolning. Generellt är det 

färre barn per årsarbetare på hösten då barngrupperna har många 

lediga platser. Den 1 september ändrades reglerna angående 

närvarotider för barns vars föräldrar är föräldralediga eller 

arbetssökande (15-timmarsplatser). Med de nya reglerna går barnet 

antingen förmiddag eller eftermiddag på förskolan, vilket betyder att 

alla barn inte är på plats samtidigt. Antalet 15-timmarsplatser är 

föränderligt, men uppskattas till ca 100 stycken. 

Att öka barngruppernas storlek med ett barn per storbarnsgrupp, det 

vill säga grupper där barnen är mellan 4 och 5 år, skulle öka 

barnantalet med ca 0,2 barn per årsarbetare, om alla barn är på plats 

samtidigt. 

I skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan står att 

riktmärket för antal barn i en barngrupp rekommenderas till 6-12 

barn för barn i åldern 1-3 år, respektive 9-15 för barn i åldern 4-5 år. 

Riktmärket ska inte vara statiskt utan är något att förhålla sig till. Det 

kan vara både fler och färre barn i en grupp beroende på de 

kvalitetsfaktorer som forskning visar på. 
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Alla förskolor i Arboga delar in barnen i grupper enligt Skolverkets 

rekommendationer, under en större del av dagen, och kommer även 

med ökningen av antalet barn kunna förhålla sig till 

rekommendationerna. 

De kvalitetsfaktorer som forskning pekar på (enligt Skolverket), och 

som påverkar vad som kan vara en lämplig storlek på gruppen är 

personalens kompetens och utbildning, personaltäthet relaterat till 

antal barn, barngruppernas sammansättning och den fysiska miljön. 

Från och med våren 2022 kommer alla förskolor i kommunen bedrivs 

i ändamålsenliga lokaler med en god fysisk miljö, både inomhus och 

utomhus. 

Vid placering av barn beaktas barngruppernas sammansättning. Det 

sker exempelvis genom att säkerställa att det finns flera barn i 

samma åldersgrupp på förskolan. 

Personaltätheten var i Arboga 2018 (den senaste statistiken) 5,3 barn 

per årsarbetare, vilket är densamma som för jämförbara kommuner. 

Personalen som arbetar på förskolorna har hög kompetens. Andelen 

legitimerade förskollärare är hög och för att höja kompetensen på 

förskolorna ytterligare har alla barnskötare genomgått en 

fortbildning via MDH under läsåret 2018/19. 

 

 

 

Skickas till: Akten  
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§ 4 BUN 13/2020-644 

Nedläggning av Junibackens förskola 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att avveckla 

Junibackens förskola från och med den 1 augusti 2020. 

Deltar inte i beslutet 

Ingrid Noord-Silversten 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att titta på 
möjligheter för att effektivisera de olika verksamheter som bedrivs. 
Att avveckla Junibackens förskola är en möjlig effektivisering i 
förskolan. Förslaget skulle innebära en besparing på cirka 3,5 Mkr. 
När Skogsgläntan står färdig innebär det ett ökat antal 
förskoleplatser. Med en extra uteavdelning på Sörgården under 
vårterminens senare del är antalet förskoleplatser tillräckliga i väntan 
på en ny förskola på Norr. 

Det finns på Skogsgläntan 6 vakanta tjänster från och med hösten 

2020, vilka skulle kunna erbjudas pedagogerna på Junibacken. 

Junibackens förskola är belägen i tre olika lägenheter i 

bostadsområdet Gullvivan. Lokalen är inte byggd för 

förskoleverksamhet och består av många små rum, fördelade på två 

plan. Utifrån en ljudmätning som genomförts anser VMMF är 

ventilationsljuden för höga, så barn får inte vistas i alla rum, utan två 

av rummen används i stället till förvaring av material. 

Utomhusmiljön består av bostadsområdets lekplatser, och endast en 

liten del av gården är avgränsad med staket. Detta innebär en risk för 

barnens säkerhet. Kommunen äger en av lägenheterna och HSB de 

övriga två. Inför en avveckling av förskolan ska lokalerna 

iordningställas till tre lägenheter igen. Den kostnaden beräknas gå 

jämt upp med vinsten vid en försäljning av kommunens lägenhet. 

 

Skickas till: Akten 
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§ 5 BUN 7/2020-003 

Uppföljning av internkontrollplan 2019 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås godkänna redovisad 

uppföljning av plan för intern kontroll 2019. 

Sammanfattning 

Varje år upprättar barn- och utbildningsnämnden en 

internkontrollplan. Under året har nämnden prioriterat sex områden: 

 

• Uppföljning av ekonomin 

• Introduktion av nya chefer 

• Arvodesbestämmelser 

• Delegationsbeslut 

• Offentlighetsprincipen 

• GDPR 

Uppföljning av ekonomin 

Varje månad gör förvaltningen en uppföljning av ekonomin genom 

att fastställa en prognos som redovisas för barn- och 

utbildningsnämnden. Förvaltningen har under år 2019 lämnat dessa 

rapporter vidare till kommunstyrelsen. En mer utförlig delårsrapport 

lämnas till barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen 

efter 8 månader. I övrigt följer förvaltningsledningen kontinuerligt 

de olika verksamheternas ekonomiska utveckling. Samtliga chefer 

har månatliga uppföljningar med förvaltningens ekonomifunktion. 

Samtliga chefer utbildas kontinuerligt av förvaltningens ekonom.  

Under år 2019 prognostiserades ett underskott för nämndens 

verksamhetsområden. Förvaltningsledningen fick därför presentera 

åtgärder inför kommunstyrelse och nämnd för att försöka komma i 

balans. 
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Introduktion av nya chefer 

Kontrollmomentet består i att rutiner och plan för introduktion av 

nya chefer upprättas, följs och är kända av alla chefer. Kontroll av 

kännedom om rutinerna visar att rutinerna är kända, 

implementerade och följs kontinuerligt. 

Arvodesbestämmelser 

Kontrollmomentet består i att gällande bestämmelser för 

sammanträdesarvode följs. Vidare granskas genom stickprov att 

listan för begäran av sammanträdesarvode stämmer överens med 

protokollens närvarolista. Förvaltningen konstaterar att inga 

felaktigheter har hittats. 

Delegationsbeslut 

Kontrollen består av att regler för återrapportering av 

delegationsbeslut följs. Skolchefen ansvarar för att kontroll 

genomförs med stickprov, nämndssekreterare genomför kontrollen. 

Vid kontroll konstateras att inga felaktigheter har hittats. 

Offentlighetsprincipen 

En stickprovskontroll av ärenden i barn- och 

utbildningsförvaltningens digitala diarium w3d3 har genomförts. 

Kontrollen avser hur offentlighets- och sekretesslagen efterlevs vid 

registrering av handlingar. 

Vid kontrolltillfället (oktober 2019) fanns 214 ärenden registrerade i 

barn- och utbildningsförvaltningens serie för år 2019. Bland samtliga 

ärenden slumpades 25 ärendenummer fram och av dem har fem 

ärenden valts ut för kontroll. Ärenden utan handlingar, 

rekryteringsärenden och möteshandlingar har valts bort. 

• Slutsatsen av kontrollen är att barn- och utbildningsförvaltningen 

har 

• en del ärenden som bör ses över och kompletteras samt 

• ordna och registrera dem för att uppfylla offentlighetsprincipen 

och sekretesslagen. 
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GDPR 

En registerförteckning finns upprättad i kommunens gemensamma 

system. Tjänstemän inom barn- och utbildningsförvaltningen har 

träffats regelbundet för att fylla i och uppdatera den. 

Kontrollmetoden är att registerförteckningen ska skickas till 

dataskyddsombudet, men dataskyddsombudet har behörighet i 

systemet och kan när som helst kontrollera förteckningen. 

 

 

 

 

 

Skickas till: Akten  
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§ 6 BUN 6/2020-003 

Internkontrollplan år 2020 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förslag till internkontrollplan för år 2020 överlämnas till barn- och 

utbildningsnämnden utan förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Följande förslag på områden diskuterades fram på AU-

sammanträdet 29 januari 2020: 

• Arvoden och löne-utbetalningar. Tillämpas i hela kommunen. 

• Uppföljning av ekonomin 

• Offentlighetsprincipen - posthantering och registrering. 

Tillämpas i hela kommunen 

• Delegation. Tillämpas i hela kommunen 

• GDPR, Register-förteckning finns upprättad. Tillämpas i hela 

kommunen 

• Uppföljning måluppfyllelse 

• Barn-konventionen 

• Frånvaro-rapportering i Personec 

• Kränkningsanmälningar 
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§ 7 BUN 8/2020-026 

Arbetsmiljöuppföljning 2019 

Arbetsutskottet tackar för informationen. 

Förslag till beslut presenteras på barn- och utbildningsnämndens 

sammanträde 12 februari.   



  
PROTOKOLL 13 (17) 
Sammanträdesdatum  

2020-01-29  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 8 BUN 9/2020-042 

Verksamhetsberättelse 2019 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Verksamhetsberättelse för år 2019 lämnas till barn- och 
utbildningsnämnden utan eget förslag. 

Sammanfattning 

Vi har under hösten implementerat en gemensam plan för att öka 
närvaron i våra skolor och förskolor. Bland annat har all personal i 
Arbogas förskolor och skolor fått en föreläsning om svåra samtal. 

Då Barnkonventionen är en lag från och med 1 januari 2020 har alla 
pedagoger inom förskolan lyssnat på en föreläsning om de olika 
artiklarna i konventionen, samt samtalat om hur Arbogas förskolor 
ska arbeta utifrån den. Inom förskolan har vi även ett pågående 
arbete utifrån Skolverkets riktlinjer för minskade barngrupper. 

Inom grundskolan har vi haft fortsatt fokus på det klassrumsnära 
lärandet och ledarskapet i klassrummet. Det har inneburit nya 
kompetensutvecklande satsningar på "Tillgängligt lärande" för 
samtliga lärare ("Specialpedagogik för lärande" enligt Skolverkets 
moduler) vilka leds av specialpedagogerna på skolorna i samarbete 
med förstelärarna. Syftet med fortbildningen har varit att utveckla 
det inkluderande arbetssättet i klassrummet, vilket forskning visar är 
en framgångsfaktor i lärandet. 

Gymnasieskolan fortsätter sitt systematiska utvecklingsarbete genom 
att bland annat fokusera på bedömning och betyg samt användandet 
av digitala verktyg och arbetssätt. Regelbundna pedagogiska 
konferenser med fokus på olika områden inom respektive 
ämnessektor. 
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Ekonomi 

Barn- och utbildningsförvaltningen har under året haft stora 
utmaningar med att få en ekonomi i balans. Föregående års 
underskott samt årets effektiviseringskrav har inneburit, och innebär 
fortfarande, en omfattande genomlysning av verksamheten inom 
förvaltningen. 

 

Framtid 

En stor organisationsöversyn har genomförts och presenterats för 
nämnden. 

Inom förskolan kommer arbetet med minskade barngrupper att 
fortgå under läsåret 19/20 med en målsättning att alla förskolor 
hösten 2020 har organiserat sitt arbete för att möta Skolverkets 
riktlinjer. 

 

   

Resultat (Tkr) 2018 2019 
Avvikelser mot 
budget 

Intäkter 87 858 87 581 27 099 

Kostnader 425 111 429 773 -22 771 

Nettokostnad 337 253 342 192 -5 482 

    

Investeringar (Tkr) 1 000 1 000 285 



  
PROTOKOLL 15 (17) 
Sammanträdesdatum  

2020-01-29  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 9 BUN 10/2020-607 

Rapportering av klagomål år 2019 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden föreslås godkänna redogörelsen 

och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Under året har 20 synpunkter och klagomål inkommit till barn- och 

utbildningsförvaltningens verksamheter. Utöver detta har 38 

kränkningsanmälningar kommit in. Nedan redovisas vilka olika 

områden de har gällt: 

Grundskola/grundsärskol

a 

6 Undervisning 

Kränkningsanmälningar 

grundskolan 

38 Elev/elev 

Förskola  1 Regler 

Kränkningsanmälningar 

förskolan 

4 Barn/barn 

Fritidshem     

Gymnasium 1 Begäran om betygskopia 

Vuxenutbildningen     

Skolskjuts 2   

Lokaler/utemiljö 5   

Edwise     

Allmänt 2   

      

Totalt 58   
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§ 10 BUN 11/2020-600 

Återrapportering av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta:  

1. Återrapportering av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 

från år 2019 eller tidigare godkänns. 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2004, § 91 att 

kommunstyrelsen och nämnderna ska till kommunfullmäktiges 

sammanträde i april varje år redovisa de uppdrag som fullmäktige 

lämnat under föregående år eller tidigare och som ännu inte 

avrapporterats. 

Barn- och utbildningsnämnden har återrapporterat alla sina uppdrag 

från kommunfullmäktige.   
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§ 11 BUN 4/2020-620 

Yttrande - överenskommelse om skolhjälpmedel, 
gemensam hjälpmedelsnämnd  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut i 

barn- och utbildningsnämnden: 

1. Överenskommelse mellan Region Västmanland och 

skolhuvudmän i Västmanlands län angående hjälpmedel från 

förskola till gymnasieskola fastslås. 

 

Sammanfattning 

Skolhuvudmän i Västmanlands län och Region Västmanland har ett 

delat ansvar för att barn/elever med funktionsnedsättning som har 

behov av hjälpmedel i skolan ska få tillgång till sådana. Ansvaret 

regleras av lagstiftning, bland annat skollagen och hälso- och 

sjukvårdslagen. Region Västmanland ansvarar för personliga 

hjälpmedel. Skolhuvudman ansvarar för att tillhandahålla en 

lärmiljö som är pedagogiskt, fysiskt och socialt tillgänglig och som 

främjar delaktighet. 

Överenskommelsen syftar till att tillgodose elevers rätt att utifrån 

sina egna förutsättningar utvecklas så långt som möjligt mot 

utbildningens mål, att skapa förutsättning för att barn/elever med 

funktionsnedsättning ska få tillgång till hjälpmedel i skolan oavsett 

vilken huvudman som har kostnadsansvar samt att tydliggöra 

behovet av hjälpmedel med den enskilda eleven i centrum, det vill 

säga elevens behov ska vara vägledande för diskussioner om hur 

ansvaret ska fördelas. 

Målet är att minska de gränsdragningsproblem som finns och 

tydliggöra ansvaret för hjälpmedel i skola samt underlätta 

samverkan. 

  


