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§ 67  

Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Tony Pehrsson (SD) utses till justerare  
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§ 68  

Fastställande av föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs  
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§ 69 BUN 220/2021-007 

Grundläggande granskning 2021 BUN 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer svaren i 

frågeformuläret och översänder dem till kommunens 

förtroendevalda revisorer.   

Sammanfattning 

Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionssed årligen 

granska all verksamhet. 

I den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala 

styrning- och ledningsfrågor avseende verksamhet, ekonomi och 

internkontroll. Likaså är nämndens och styrelsens omvärldsanalys 

och riskbedömningar av stort intresse för revisorerna. Bifogade 

frågor är tänkt att utgöra underlag i denna granskning. Frågorna är 

också tänkt att utgöra underlag inför revisorernas träffar med 

nämnder och styrelse. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
KPMG  
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§ 70 BUN 214/2021-008 

Revidering av regler och riktlinjer för förskola och 
fritidshem 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner gjorda ändringar 

i  dokumentet Regler och riktlinjer för förskola och fritidshem 

med Richard Fallqvist (L) ändringsyrkande 

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 
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2. Närhetsprincip 

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. 

  

10 Uppsägning 

Avgift betalas för uppsägningstiden. 

Om det finns två vårdnadshavare med olika folkbokföringsadress 

och var sin placering för barnet, behöver uppsägning godkännas av 

båda vårdnadshavare. 

  

  

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. 
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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. 

  

  

  

Ändringar 

  

1.3 Fritidshem 

… via Edwise – via kommunens e-tjänst 

2. Ansökan om plats i förskola och fritidshem 

… på kommunens hemsida, www.arboga.se. Vårdnadshavare som har 

vårdnadshavarkonto i skolwebben Edwise ansöker om plats där. - …via 

kommunens e-tjänst. Mer information finns på kommunens hemsida, 

arboga.se. 

3. Barnets närvarotid 

… på vårdnadshavarkontot i Arbogas skolewbb Edwise, senast två veckor 

innan ändringen träder i kraft. – via kommunens e-tjänst. 

7.2 Betalning av avgift 

Månadsavgiften debiteras preliminärt för innevarande månad. Detta 

innebär att inkomständringar som inte är registrerade vid 

debiteringstillfället och som påverkar avgiften kommer att justeras 2 

månader bakåt vid nästa debitering. – Avgiften tas ut vid 12 tillfällen 
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under året, månadsvis i efterskott. Avgiften betalas från och med 

inskolningens första dag. 

10 Uppsägning 

… på vårdnadshavarkontot i Edwise – vis kommunens e-tjänst. 

12. Övergång från förskola till förskoleklass 

… på vårdnadshavarkontot i Edwise – vis kommunens e-tjänst. 

  

Ajournering begärs och verkställs kl 13:50 - 13:55 

Förslag till beslut 

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 

Richard Fallqvist (L) yrkar på att syskonförturen ska flyttas upp till 

punkt 2 och närhetsprincipen till punkt 3 

Bo Molander (S) yrkar på att syskonförturen ska flyttas upp till 

punkt 1 och att barngruppens storlek och sammansättning ska flyttas 

till punkt 3.  

Tony Pehrsson (SD) och Jonas Stenzelius (KD) yrkar bifall med 

Richard Fallqvist (L) förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på bifall till Richard Fallqvist (L) 

yrkande  mot Bo Molanders  (S) yrkande och finner att barn- och 

utbildningsnämnden beslutar att bifalla Richard Fallqvist (L) 

yrkande.  

Ordföranden ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag 

till beslut mot Richard Fallqvist (L) yrkande och finner att barn- och 
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utbildningsnämnden beslutar att bifalla Richard Fallqvist (L) 

yrkande. 

Skriftlig reservation 

Socialdemokraterna inkommer med följande skriftliga reservation: 

Vi anser att prioriteringspunkterna 1 och 3 ska byta plats. 

Anledning är att vi tycker att punkt 1 ska vara en självklarhet oavsett 

vilken förskola barnet hamnar. Vi tycker även att närhetsprincipen är 

viktig. Då det skapar en trygghet för barnet och föräldrarna att 

placera barnet där man själv önskar i sin närhet. En av flera 

konsekvenser kommer att vara att föräldrarna löpande kommer att 

ansöka om att få sitt barn placerad på den förskola dom önskar sig. 

Vilket kommer att innebära en otrygg plats för barnet då den inte 

kommer att känna sig säker för framtiden med vare sig kamrater 

eller pedagoger, vilket mycket tydligt påpekas i riktlinjerna ”för 

barnens bästa”. 

 

 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Kommunfullmäktige  
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§ 71 BUN 121/2021-042 

Ekonomisk uppföljning och prognos 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 

 

 

 

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

Sammanställning kränkningsanmälningar  vårterminen 
2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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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§ 73 BUN 223/2021-023 

Val av ersättare till Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Annelie Persson (M) avsäger sig uppdraget som ersättare i 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

2. Att utse Kent Johansson som ersättare i nämndens 

arbetsutskott efter Annelie Persson (M) 

Sammanfattning 

Annelie Persson (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Barn- 

och utbildningsnämndens arbetsutskott och därmed uppstår det 

vakans i arbetsutskottet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 74 BUN 224/2021-023 

Val av ordinarie ledamot till Barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Ingrid Noord-Silversten (S) avsäger sig uppdraget som 2:e 

vice ordförande i nämndens arbetsutskott 

2. Att utse Bo Molander (S) till ordinarie ledamot i nämndens 

arbetsutskott efter Ingrid Noord-Silversten (S) 

3. Bo Molander (S) avsäger sig uppdraget som ersättare i 

nämndens arbetsutskott 

4. Att utse Ingrid Noord-Silversten (S) som ersättare i nämndens 

arbetsutskott efter Bo Molander (S) 

  

Sammanfattning 

Ingrid Noord-Silversten (S) har avsagt sig uppdraget som 2:e vice 

ordförande i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott och 

därmed uppstår det vakans i arbetsutskottet. 
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§ 75 BUN 217/2021-600 

Lärarbehörighet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 

Sammanfattning 

Aktuell statistik gällande obehöriga lärare inom Barn- och 

utbildningsförvaltningen. 

  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 76  

Skolchefen informerar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 

Sammanfattning 

Det har skett en ökning av covidsmittade elever ute på skolorna. 

Flera utökade smittspårningar har genomförts.  

Skolchef Ulrika Hansson har varit hos vänsterpartiet för att prata om 

skolan. Övriga partier är också välkomna att bjuda in tjänstepersoner 

till sina möten där förvaltningen kan berätta om verksamheten och 

svara på frågor. 

Nämnden den 16 november kommer att vara en heldag. 

Nämndsammanträdet kommer att starta kl 09:00. Under 

eftermiddagen kommer KS och BUN att bjudas in till ett möte där 

grundskoleprojekten redovisas inför beslut om ny grundskola. 

Årets avgiftskontroll för förskola och fritidshem är nu klar och 

rapporten visar att vi fakturerat 518 000 kr för lite. 

En ny kurator har anställts genom statsbidraget för en utökad 

elevhälsa. Kuratorn kommer att finnas på plats från och med den 1 

november.  

KS uppdrag vi har om att utreda gällande vuxenutbildningen och 

arbetsmarknadsverksamheten pågår och arbetas på enligt plan. Det 

finns ett stort intresse att lära sig om varandras verksamheter. 

En ny rektor är anställd till Vuxenutbildningen efter Ewa Hedström. 

Rekrytering av verksamhetchef för arbetsmarknadsenheten pågår 

fortfarande. 

Den 17 november är det ett spridningsevent för Vägar framåt.  

Förra veckan var Skolinspektionen på besök på Stureskolan som 

deltar i en rikstäckande granskning gällande avvikelser mellan 

nationella prov och slutbetyg.  
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Vi har fått svar på frågan från ekonomichefen att nämnden får 

behålla pengar när vi säger upp lokaler, i detta fall svetsverkstaden, 

för att det ska finnas incitament för nämnden att yteffektivisera.  
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§ 77  

Delegations- och vidaredelegationsärenden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 


