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§ 50  

Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Ingrid Noord-Silversten (S) utses till justerare  
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§ 51  

Fastställande av föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande tillägg: 

- Grundläggande granskning 2021 BUN  
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§ 52 BUN 214/2021-008 

Revidering av regler och riktlinjer för förskola och 
fritidshem 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås att besluta 

1.  Barn- och utbildningsnämnden godkänner gjorda ändringar i 

dokumentet Regler och riktlinjer för förskola och fritidshem 

2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige 

att besluta om Regler och riktlinjer för förskola och fritidshem 

Sammanfattning 

Hemkommunen ska erbjuda förskola och fritidshem till barn som är 

bosatta i Arboga. Hemkommunen organiserar förskole- och 

fritidshemsverksamhet och ansvarar för att fastställa regler och 

riktlinjer som grundar sig på bestämmelserna i skollagen (2010:800), 

läroplanen för förskolan (SKOLFS 2018:50) och läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (SKOLFS 2010:37). 

  

Vid placering på en förskoleenhet ska huvudmannen enligt 

skollagen säkerställa att barngrupperna har lämplig sammansättning 

och storlek samt att barnet erbjuds en placering så nära hemmet som 

möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål. 

Kommunen ska därför anta prioriteringsordning vid placering i 

förskolan. I dokumentet Regler och riktlinjer för förskola och 

fritidshem har prioriteringsordning saknats och dokument har därför 

reviderats och kompletterats med det. 

  

Tillägg i Regler och riktlinjer för förskola och fritidshem  

  

2.2 Prioriteringsordning vid placering av förskoleplatser 

1. Barngruppens storlek och sammansättning 

2. Närhetsprincip 
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3. Syskonförtur 

4. Garantitid 

  

2.3 Rutiner för omplacering 

Vid önskemål om byte av förskoleplats tar vårdnadshavare kontakt 

med rektor som fattar beslut utifån barns bästa och närhetsprincip. 

  

Forskning visar att barn utvecklas som bäst i trygga och varaktiga 

relationer som löper över tid. För att barn ska lära sig social 

interaktion och ges förutsättningar för språklig utveckling behöver 

barn befinna sig i samspel med andra barn och kompetenta vuxna. 

Om villkoren är ojämlika för barnen kring språklig och social 

utveckling riskerar de flerspråkiga barnen och barn i behov av 

särskilt stöd att hamna utanför och inte få rätt förutsättning för 

optimal språkutveckling samt för sociala interaktioner. När 

vårdnadshavare söker placering på förskola eller önskar omplacering 

ska det inte strida mot barnens rätt för likvärdig förskola. 

  

I skollagen kap 8 står att barngruppen ska ha en lämplig storlek och 

sammansättning samt att barn ska placeras så nära hemmet som 

möjligt där skälig hänsyn ska tas till vårdnadshavarnas önskemål. 

Barn i behov av särskilt stöd ska särskilt beaktas vid placering så att 

barngruppen får en lämplig storlek och sammansättning. 

  

De kriterier som enligt Skolverket påverkar vad som är en god 

storlek och sammansättnig på en barngrupp är personalens 

kompetens, personaltäthet relaterat till antalet barn, barn i behov av 

särskilt stöd, barns närvarotider och ålder, andel barn med annat 

modersmål än svenska samt den fysiska miljön. 

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut 
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1.  Barn- och utbildningsnämnden godkänner gjorda ändringar i 

dokumentet Regler och riktlinjer för förskola och fritidshem 

2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige 

att besluta om Regler och riktlinjer för förskola och fritidshem 

Yrkande 

Ingrid Noord- Silversten (S) yrkar på att närhetsprincipen ska flyttas 

till plats ett i prioriteringsordningen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på bifall till förvaltningens förslag 

till beslut mot Ingrid Noord-Silverstens (S) yrkande och finner att 

barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att bifalla 

förvaltningens förslag till beslut.  

  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 53 BUN 195/2021-041 

Taxor för lokaluthyrning 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås att besluta 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lokalerna på 

Högskolecentrum inte hyrs i regi av barn och utbildningsnämnden, 

då det inte finns personal på plats som kan administrera 

uthyrningen  

2.  Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att ett utredningsuppdrag om uthyrning av 

lokalerna kan ske där övrig uthyrning av kommunala lokaler ligger i 

enlighet med rutiner för uthyrning av lokaler i Arboga kommun. 

Sammanfattning 

På Högskolecentrum finns konferens- och utbildningslokaler. Barn- 

och utbildningsförvaltningen administrerar upplåtande av dessa 

lokaler för internt och externt bruk. 

Sedan höstterminen 2021 har all verksamhet inom 

vuxenutbildningen samlokaliserats på Högskolecentrum och alla 

lokaler nyttjas under dagtid och till viss mån även kvällstid. Därför 

bör inte längre lokalerna finnas tillgängliga för extern uthyrning. 

Därför föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att lokalerna tas 

bort för extern uthyrning. 

  

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige 

att ta bort taxorna för Högskolecentrum då lokalerna inte 

längre hyrs ut 
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Yrkande 

Ingrid Noord-Silversten (S) och Richard Fallqvist (L) yrkar att 

lokalerna på Högskolecentrum fortsätter att hyras ut men i enlighet 

med rutiner för uthyrning av lokaler i Arboga kommun. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

besluta att lokalerna på Högskolecentrum fortsätter att hyras ut men 

i enlighet med rutiner för uthyrning av lokaler i Arboga kommun. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på bifall till förvaltningens förslag 

till beslut mot Ingrid Noord-Silversten (S) och Richard Fallqvist (L) 

yrkande och finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

beslutar att bifalla Ingrid Noord-Silversten (S) och Richard Fallqvist 

(L) förslag till beslut.  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 54 BUN 192/2021-600 

Sammanställning kränkningsanmälningar  vårterminen 
2021 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås att besluta 

1. Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 

Sammanfattning 

En rektor som får reda på att ett barn eller en elev anser sig ha blivit 

utsatt för kränkande behandling i samband med förskolans 

eller skolans verksamhet är skyldig att anmäla det 

till huvudmannen.  

Huvudmannen för en förskola, skola eller annan verksamhet som 

regleras i skollagen är skyldig att se till att det finns ett målinriktat 

arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. 

Sammanfattning av inkomna kränkningsanmälningar till 

huvudmannen för vårterminen 2021. 

Skola Antal 

Norrgårdens förskola 2 

Västergårdens förskola 1 

Stureskolan 5 

Grundsärskolan 2 

Götlunda skola 2 

Gäddgårdsskolan 7-9 1 

Brattbergsskolan 2 

Nybyholmsskolan 1 

Totalt 16 
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Form av kränkning Antal 

Verbalt 6 

Fysiskt 6 

Verbalt och fysiskt 2 

Verbalt, fysiskt och psykiskt 1 

Verbalt och psykiskt 1 

Totalt 16 

 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 55 BUN 217/2021-600 

Lärarbehörighet 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås att besluta 

1. Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 

Sammanfattning 

Aktuell statistik gällande obehöriga lärare inom Barn- och 

utbildningsförvaltningen. 

  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 56 BUN 220/2021-007 

Grundläggande granskning 2021 BUN 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås att besluta 

1. Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 

Sammanfattning 

Information gällande kommande grundläggande granskning som 

kommer att genomföras av KPMG under november. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 


