
  
PROTOKOLL 1 (8) 
Sammanträdesdatum  

2022-10-03  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

 

  
Utses att justera Richard Fallqvist med Bo Molander som ersättare 
  
Justeringens plats 
och tid 

 
 

Sekreterare   Paragrafer 54–59 
 Pernilla Larsson  
  
Ordförande   
 Hans Ivarsson  
  
Justerare  
 Richard Fallqvist 
  

 Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Sammanträdes-
datum 

2022-10-03 Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Anslaget sätts upp 2022-10-04 Anslaget tas ned 2022-10-26 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

 

 
Underskrift   
   
 

 

Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, kl 08:00–09:00 
  
Ledamöter Hans Ivarsson (C) Ordförande, Richard Fallqvist (L), Bo Molander (S) 
 
  

Övriga Pernilla Larsson Nämndsekreterare, Ulrika Hansson skolchef, Britt-Marie 
Deubler verksamhetschef förskolan 
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§ 54  

Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut. 

1. Richard Fallqvist väljs som justerare med Bo Molander som 
ersättare.  



  
PROTOKOLL 4 (8) 
Sammanträdesdatum  

2022-10-03  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 55  

Fastställande av föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut. 

1. Föredragningslistan fastställs.  



  
PROTOKOLL 5 (8) 
Sammanträdesdatum  

2022-10-03  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 56 BUN 200/2022-010 

Nybyholmsspåret 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta. 

1. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden begär hos 
kommunstyrelsen extra anslag om totalt 1 400 tkr till projektet 
under två år fördelat på en anställning på 650 tkr/år samt 
löpande kostnader på 50 tkr/år i samband med aktiviteter. 

2. Barn- och utbildningsnämnden åtar sig att stå som anställande 
verksamhet för den extra resurs som projektet beskriver. 

  

Sammanfattning 

Nybyholmsspåret är ett samarbetsprojekt av förebyggande karaktär 
och har som mål att elever ska klara grundskolan med betygsnivå för 
att bli behörig på gymnasiet. I förlängningen har projektet ett 
långsiktigt perspektiv, att kommuninnevånaren blir självförsörjande 
och att inte hamna i utanförskap men också att Arboga kommun tar 
sikte på framtidens krav på ökat kompetensbehov och i övrigt 
kommunens behov av utveckling. 

Nybyholmsområdet har potential att utvecklas, är ett mångkulturellt 
boendeområde och har socioekonomiska utmaningar. 

Projektet kommer att inrikta sig på att i högre grad ta tillvara 
föräldraresurser, optimera samverkan och i ännu högre grad verka 
för en utveckling av en lärande organisation. 

Projektet sker i samverkan med barn och utbildning, 
socialförvaltningen och fritid och kultur. 

För att stärka samarbetet med föräldrar och stärka samverkan och 
samarbete mellan förekommande verksamheter, föreslås att barn- 
och utbildningsförvaltningen anställer 1,0 resurs med syfte att 
utveckla föräldradelaktigheten och i olika sammanhang verka för en 
lärande, stadieöverbryggande och samverkande aktiviteter.  
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Sammanträdesdatum  

2022-10-03  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 57 BUN 171/2022-000 

Nämndiniativ utredning Bofinkens förskola i Medåker 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta. 

1. Barn- och utbildningsnämnden tackar för svaret 
på nämndinitiativet. 

2. Barn- och utbildningsnämnden genomför inte 
nämndinitiativets förslag med utökat antalet platser på 
Bofinkens förskola 

  

Reservation 

Bo Molander, S reserverar sig mot arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Bo Molander (S) anmälde vid barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde den 16 juni 2022, § 56, ett nämndinitiativ om att 
genomföra en förstudie för att utreda vad som krävs för att kunna 
erbjuda plats för upp till 45 barn på Bofinkens förskola i Medåker.   

Barn- och utbildningsförvaltningen har utrett förutsättningarna för 
att kunna erbjuda fler platser på Bofinkens förskola. Om en utökning 
av antal platser ska kunna genomföras krävs förhyrning av annan 
lokal som kan ta emot barn i markplan. Lokal finns att tillgå i det av 
Arbogabostäder ägda huset Tåbygläntan (Tåby 6:3)  

Utifrån bestämmelser i skollagen och på vetenskaplig grund avråder 
barn- och utbildningsförvaltningen från att utöka förskolan med 
ytterligare förhyrning i Tåbygläntan då hyresavtalet för Rödhaken 
inte kan sägas upp med omedelbar verkan. Att utöka den totala 
hyreskostnaden visavi resursbehov för hela förskolans och skolans 
verksamhet anser förvaltningen inte vara förenligt med uppdragen i 
skollagen om kompensatoriska åtgärder för att öka likvärdigheten. 
Förvaltningen förordar mot denna bakgrund att inte utöka antalet 
platser då kostnadsbilden är för hög.   
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
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§ 58 BUN 111/2022-600 

Information, antal inskrivna barn 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta. 

1. Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Verksamhetschefen för förskola redovisar att antalet inskrivna barn 
fortsätter att öka i förskolan.  
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 59 BUN 89/2021-012 

Detaljplan över Ärlan 12 för yttrande 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämnden arbetsutskotts beslut. 

1. Tackar för informationen och bjuder in tjänstemän från 
samhällsbyggnad och Arboga kommunalteknik AB till 
nämnden. 

Sammanfattning 

Fastighetsutvecklare på Arboga Kommunalteknik AB informerar 
arbetsutskottet om detaljplan Ärlan 12. 


