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§ 18  

Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Tony Pehrsson (SD) utses till justerare med Anna-Lena Rehnman 

(S) som ersättare  
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§ 19  

Fastställande av föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande ändringar: 

- Punkten "Organisationsöversyn gällande den framtida 

skolorganisationen" lyfts till punkt tre  
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§ 20 BUN 69/2022-611 

Organisationsöversyn gällande den framtida 
skolorganisationen  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppdaterad 

organisationsöversyn 

2. Barn- och utbildningsnämnden överlämnar 

organisationsöversynen till Kommunstyrelsen för vidare 

hantering i lokalfrågan 

3. Barn och utbildningsnämnden beslutar att hos 

kommundirektören begära fortsatt förhyrning av modulerna 

Regnbågen till skolverksamhet för Ladubacksskolan 

4. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos 

Kommunstyrelsen begära 1 700 000 kr för ökade kostnader för 

lokaler för Ladubacksskolan 

5. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag 

att skyndsamt utreda hur lokalbehov på Nybyholmsskolan 

kan åtgärdas  

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden gav 2019 förvaltningen i uppdrag att 

utreda hur en framtida effektiv skolorganisation skulle kunna se ut. 

Med effektiv skolstruktur avses i detta sammanhang, att avsatta 

medel till största delen ska hamna där de får bäst effekt kopplat till 

elevers lärande. Den framtida skolorganisationen ska beakta att 

indelning i låg- (åk f-3), mellan- (åk 4-6) och högstadium (åk 7-9) 

införts i skollagen. Den nya organisationen ska också ge 

förutsättningar för enheterna att bedriva en kvalitativ 

skolverksamhet med ekonomi i balans så att avsatta medel till största 

delen ska hamna där de får bäst effekt kopplat till elevers lärande. 

 Inför inriktningsbeslut om en ny grundskola som ska ersätta 

Gäddgårdsskolan gav Kommunstyrelsen uppdrag om att uppdatera 

skolorganisationen från 2019 (KS 54/2022-91). Uppdateringen 

avgränsas därför till grundskola och grundsärskola. Övriga 

verksamhetsområden föreslås uppdateras under hösten 2022. 
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 Barn som är bosatta i Sverige har rätt till utbildning. Skolplikten ska 

börja fullgöras i förskoleklassen och därefter fullgöras i grundskolan 

och gäller alla barn med få undantag. Kommunen är skyldig enligt 

skollagen att ansvara för att utbildning i grundskolan i den 

omfattning som krävs för att alla i kommunen ska beredas skolgång 

och fullgöra sin skolplikt. Skolan ska enligt skollagen vara likvärdig 

och alla elever har rätt till utbildning av hög kvalitet. Verksamheten 

ska enligt lagen bedrivas i ändamålsenliga lokaler. 

Förskolan och skolan är en viktig arena för lärande och utveckling 

men också för att främja goda uppväxtvillkor. Att avsluta 

grundskolan med behörighet till gymnasieskolan är en stark 

skyddsfaktor för god hälsa. Förskolan och skolans uppgift är att ge 

alla elever bästa möjliga utbildning. Skolans viktigaste bidrag till 

Arboga kommuns framtida tillväxt är en god kvalitet på 

utbildningen för att ge barn och ungdomar en god start i livet. 

Skollagen anger att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. Bestämmelserna i skollagen har fokus på att 

kunskap från vetenskapliga studier och erfarenheter och kunskaper 

från de professionella ska vara grunden för allt arbete i förskolan och 

skolan. Beslut om förändringar i skolorganisationen ska därför ha en 

vetenskaplig grund och utgå från bestämmelserna i skollag och 

skolförordningar. 

Elevsammansättningen på den skola eleven går i får allt större 

betydelse för elevens resultat. Skolsegrationen har en negativ 

påverkan på likvärdigheten och riskerar att försämra skolans 

förmåga att kompensera för elevernas skilda förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildningen. Det drabbar elever med mindre 

gynnsam bakgrund hårdast. 

 Utbildningen i förskolan och skolan ska ta hänsyn till alla barn och 

elevers olika behov, där strävan är att uppväga skillnader i deras 

förutsättningar. Skolsegregationen försvårar elevernas rätt till 

likvärdig utbildning. Den statliga styrningen är tydlig i att skolans 

huvudmän måste agera för öka likvärdigheten i skolorna och minska 

segregationen genom främja en allsidig elevsammansättning i 



  
PROTOKOLL 7 (20) 
Sammanträdesdatum  

2022-03-10  

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

förskolor och skolor. Skolan har ett viktigt uppdrag i att kompensera 

för skillnader i barns- och elevers förutsättningar. 

 För att det ska vara möjligt att erbjuda en god utbildning till alla 

barn och ungdomar i Arboga så är en förändring av skolstrukturen 

nödvändig.  

Kommunfullmäktige fattade i maj 2020 beslut om ny organisation för 

skolan (KF 2020-05-14 §83, KS 426/2019-600). Förslag på organisation 

för grundskolan i Arboga har i den uppdaterade skolutredningen 

ytterligare utretts och bland har kostnader för om- och tillbyggnation 

tydligare specificerats i alla kommunala grundskolor. Förlaget om ny 

skolorganisation kvarstår från förslaget 2019 med två skolområden. 

Norr Söder 

Ladubacksskolan 3 

paralleller åk f-6 

(inklusive elever från 

Medåkers och 

Nybyholmsskolans 

upptagningsområden) 

Brattbergsskolan åk f-3 

2 paralleller 

Stureskolan åk 7-9 

3 paralleller 

Gäddgårdsskolan 

åk f-3: 2 paralleller 

åk 4-6: 3 paralleller 

  Gäddgårdsskolan åk 7-9 

3 paralleller 

  Grundsärskolan 1-9 

(Gäddgårdsskolan) 

  Götlunda skola, 1 

parallell åk f-6 
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Investeringskostnader för ny- och ombyggnation beräknas till 

följande: 

Skola Stadieindelning Nuvarande 

hyra (tkr) 

Investeringsutgift 

(tkr) 

Ny hyra 

(tkr) 

Gäddgårdsskolan 2 pll f-3, 3 pll 4-6, 

3 pll 7-9, 

grundsärskola 1-9 

8 700 387 000 20 700 

Brattbergsskolan 2 pll f-3 2 900 14 000 4 000 

Stureskolan 3 pll 7-9 4 900 0 4 900 

Nybyholmsskolan Avvecklas 1 100 0 0 

Ladubacksskolan 3 pll f-6 3 400 160 000 16 900 

Götlunda skola 1 pll f-6 2 100 0 2 100 

Engelbrektsskolan Avvecklas 1 400 0 0 

Summa  24 500 561 000 48 600 

  

Förslaget innebär en ökad likvärdighet i lokalernas kvalitet och 

utformning och organisering i färre och större skolenheter ger stöd 

för det som framkommer i forskningen om framgångsrika skolor och 

skapar förutsättningar för en mer likvärdig skola. 

Åtgärder behövs även på kort sikt för att säkerställa en likvärdig 

skola. Ladubackskolan och Nybyholmsskolan behöver tillgång till 

mer lokaler redan i och med läsårsstarten 2022/2023. 

Ladubacksskolan har fått ett föreläggande från myndighetsförbundet 

på grund av för många elever i lokalerna i förhållande till 

ventilationskapacitet. Nybyholmsskolan behov av lokaler behöver 

skyndsamt utredas under våren. 

Elevhälsan behöver stärkas och den nuvarande utökningen av 

kuratorer behöver kvarstå även om kommen inte beviljas fortsatt 

statligt stöd för utökningen. Utökning behövs också för övriga delar i 
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elevhälsan; den psykologiska och medicinska delen (skolläkar- och 

skolsköterskekompetens). Ledningsstrukturen i grundskolan 

behöver förändras för att skapa rimliga chefsområden inom såväl 

grundskolan som elevhälsan. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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§ 21 BUN 56/2022-610 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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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§ 22 BUN 57/2022-600 

Återrapportering av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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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§ 23 BUN 70/2022-600 

Nulägesanalys Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 

Sammanfattning 

Förvaltningsekonom Emma Ryberg Mårtensson informerar om Barn- 

och utbildningsnämndens nulägesanalys för 2020.  
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§ 24  

Diskussion inför Strategisk och ekonomisk plan 2023 

Sammanfattning 

Diskussioner inför arbetet med strategisk och ekonomisk plan 2023.  
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§ 25 BUN 55/2022-624 

Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska  
insats 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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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§ 26 BUN 58/2022-644 

Ändrade vistelsetider för avgiftsfri förskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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 

3. Beslutet är under förutsättning att kommunstyrelsen 

tillstyrker den ökade kostnaden som beslutet skulle innebära 

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 förskoleavgifter. Den totala kostnaden är ca 2 mnkr. 

Ajournering begärs och verkställs mellan kl. 16.45 och 17:00. 
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Förslag till beslut 

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 

Yrkande 

Bo Molander (S) yrkar enligt följande: 

Vi Socialdemokrater har lämnat in en motion om ändrad vistelsetid 

för barn till föräldralediga eller arbetssökande. Vi föreslår att tiden 

fördelas på 3 dagar med 5 timmar per dag tisdag - torsdag inkl. 

lunch. Vi vill trycka på att detta sker i samråd med föräldrar, barn 

och personal. Barnen får en lugnare dag och hinner umgås med sina 

kamrater  och avsluta det som de påbörjat.  

Jonas Stenzelius (KD) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Sune Gustavsson (OPA) tilläggsyrkar att beslutet är under 

förutsättning att kommunstyrelsen tillstyrker den ökade kostnaden 

som beslutet skulle innebära 

Tony Pehrsson (SD) och Kent Johansson (M) yrkar bifall till Sune 

Gustavssons (OPA) tilläggsyrkande 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag 

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

utbildningsnämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag 

Ordföranden ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag 

till beslut mot Sune Gustavssons (OPA) tilläggsyrkande och finner 

att barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla Sune 

Gustavssons (OPA) tilläggsyrkande 
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__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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§ 27  

Skolchefen informerar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 

Sammanfattning 

Coronamiljarden blev 1 758 508 kr till Arboga. Miljarden kommer 

fördelas per elev enligt tidigare beslut i Barn- och 

utbildningsnämnden. 

En dom från förvaltningsrätten om reseersättning i gymnasiet har 

inkommit. 

Många propositioner nu under våren, 11 st, som gäller skolan. Vissa 

föreslås införas redan från höstterminen 22. 

Katrin Sjöström ska vara tjänstledig från och med i höst. En 

tillförordnad rektor kommer därmed att utses. 

Under Felcias föräldraledighet kommer Pernilla Larsson ersätta 

nämndsekreterardelen. För övriga arbetsuppgifter pågår en 

rekrytering. 

Första sökomgången för gymnasiet visar att vi har 94 

förstahandssökande just nu till Vasagymnasiet. Förra årts siffra var 

74. 

Vi har påbörjat ett samarbete med Kungsör och Köping för att se 

om/hur vi kan samverka kring modersmål och studiehandledning. 

Vi har påbörjat ett arbete med att uppdatera samverkansavtal med 

Köping utifrån uppdraget från regering kring dimensionering och 

planering av utbud på gymnasiet. 

Ett samverkansavtal om barn och unga mellan länets kommuner och 

regionen är snart på väg till kommunerna för remiss. 

Ett överklagande om skolplacering i förskoleklass har inkommit, 

detta är skickat till Skolväsendets överklagandenämnd.  



  
PROTOKOLL 20 (20) 
Sammanträdesdatum  

2022-03-10  

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 28  

Delegations- och vidaredelegationsärenden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 

 


