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§ 14  

Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Bo Molander (S) utses till justerare  
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§ 15  

Fastställande av föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande tillägg: 

- "Systematiskt arbetsmiljöarbete 2021" läggs till som punkt 7 

- "Information gällande revidering av skolutredning" läggs till som 

punkt 8  
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§ 16 BUN 55/2022-624 

Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska  
insats 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås att besluta 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner 

patientsäkerhetsberättelse för 2021 

Sammanfattning 

Verksamhetschef för skolhälsovården, har upprättat 

Patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans medicinska insats för 

grundskolan 2021. 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. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 17 BUN 57/2022-600 

Återrapportering av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås att besluta  

1. Återrapportering av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 

från år 2021 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 inte haft några uppdrag att 

återrapportera från kommunfullmäktige. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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§ 18 BUN 58/2022-644 

Ändrade vistelsetider för avgiftsfri förskola 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås att besluta 

1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att öka den avgiftsfria 

vistelsetiden till 20 timmar 

2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att 

kvalitetsökningen i förskolan behandlas som en politisk 

prioritering i budgetarbetet 

Sammanfattning 

2019 togs ett beslut om att vistelsetiderna i förskolan för barn vars 

föräldrar är föräldralediga eller arbetssökande ska vara 15 timmar 

per vecka, kl. 08-11 eller kl. 13-16. Bakgrunden till beslutet var det 

ekonomiska läget inom kommunen och förvaltningen. 

Under pandemin de senaste två åren har förskolans betydelse i 

samhället uppmärksammats, och de barn som har sämst 

förutsättningar har drabbats hårdast. Förskolans kompensatoriska 

uppdrag har kanske aldrig varit viktigare än nu. Skollagens 1 kapitel 

4 § beskriver förskolans kompensatoriska uppdrag: ”Barn och elever 

ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. 

En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.” 

Förskolans kan göra stor skillnad genom att rusta barn med 

självkänsla, trygghet, nyfikenhet och språk. Att ge barn goda 

förutsättningar inför skolan och senare i livet bidrar till positiva 

effekter som kvarstår långt upp i åldrarna. Förskolan är en av 

samhällets viktigaste institutioner som – om den har hög kvalitet – 

kan motverka segregation och bidra till ett mer jämlikt samhälle. 

Särskilt stor betydelse kan förskolan ha för de mest utsatta 

grupperna, där den kan ge en kompensatorisk effekt. Därför är det 

viktigt att öka deltagandet för de barn som behöver förskolan allra 

mest. För även om de flesta barn i Sverige går i förskolan idag, är 

andelen lägre för barn till nyanlända och barn med svag 
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socioekonomisk bakgrund. 

Skolverket (2020) beskriver i artikeln Stora vinster för barn i förskolor 

med god kvalitet att barn som går i förskolan har ett kunskapsmässigt 

försprång i jämförelse med jämnåriga barn som inte går i förskolan 

när det gäller språkkompetenser och matematik.  Barn som kommer 

från socioekonomiskt utsatta områden tjänar mer på att gå i förskola 

än barn från välbärgade områden. 

Även Vetenskapsrådets (2015) rapport En likvärdig förskola för alla 

barn – innebörder och indikationer beskriver att förskolan har som störst 

betydelse för barn från missgynnande förhållanden, för 

minoritetsgrupper och barn från migrantfamiljer. En likvärdig 

förskola är kopplad till dess möjlighet att kompensera för ojämlika 

förhållanden. För dessa barn kan förskolan vara en lärandemiljö som 

bidrar till bättre resultat i skola och senare i livet. Förskolan har 

möjlighet att verka socialt utjämnande, där de två huvudsakliga 

faktorerna är familjens och vårdnadshavarnas välmående samt en 

välfungerande förskoleverksamhet av hög kvalitet. 

Rapporten visar även att barn i familjer med låg socioekonomisk 

status inte är lika väl förberedda inför skolstart som deras jämnåriga 

kamrater från mer gynnande familjer, och att de därför riskerar att 

inte utveckla de färdigheter som behövs för att prestera väl i skolan. 

Ett utbildningsystem, från förskola till skola, som inte är likvärdigt 

medverkar till att reproducera sociala och utbildningsmässiga klyftor 

mellan befolkningsgrupper redan från att barnet är 1 år. 

Att öka den avgiftsfria tiden från 15 till 20 timmar per vecka, med en 

vistelsetid inklusive lunch skulle kompensera dessa grupper. Det 

man måste vara observant på är varje förskolas förutsättningar för att 

ha en hög kvalité på undervisningen. En förskolas måluppfyllelse 

påverkas av gruppstorlek, lärartäthet, lärarbehörighet, arbetssätt 

samt kvaliteten på relationerna. 

Förändringen medför en ökad kostnad för lunch samt en minskad 

intäkt av förskole avgifter. Den totala kostnaden är ca 2 mnkr.  
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§ 19  

Diskussion inför Strategisk och ekonomisk plan 2023 

Sammanfattning 

Diskussion och planering kring upplägg inför kommande 

nämndsammanträde där diskussioner kommer ske inför strategisk 

och ekonomisk plan 2023.  
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§ 20 BUN 56/2022-610 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås att besluta 

1. Barn- och utbildningsnämnden tackar för rapporten och 

lägger den till handlingarna 

Sammanfattning 

Systematiskt arbetsmiljöarbete är arbetsgivarens arbete med att 

undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt 

att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande 

arbetsmiljö uppnås. 

De centrala aktiviteterna i SAM är att arbetsgivaren regelbundet ska 

undersöka arbetsmiljön, genomföra de åtgärder som krävs för att 

minska eller ta bort risker och att sedan kontrollera att genomförda 

åtgärder får effekt. 

Varje år sammanfattar alla ansvariga enhetschefer sitt arbete med det 

systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamhetssystemet Stratsys. 

  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 21  

Information gällande revidering av skolutredning 

Sammanfattning 

Skolchef Ulrika Hansson informerar muntligt om revidering av 

skolutredningen från 2019. 


