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Ledamöter Hans Ivarsson (C) ordförande, Richard Fallqvist (L) 1:e vice ordförande, Bo 
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§ 53  

Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Bo Molander väljs som justerare med Ingrid Noord- Silversten 
som ersättare 
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§ 54  

Fastställande av föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Föredragningslistan godkänns med tillägget av ärende fyra 
nämndinitiativ. 

2. Monica Eek samt Anna Öhlin får närvara under § 1-3 
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§ 55 BUN 169/2022-000 

Förskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Personal från tre förskolor, Biet, Västergården och Norrgården 
berättade hur man jobbar med sina visioner på deras förskolor. 

• Biet där är visionen "Tillsammans väcker vi lusten och glädjen till 
ett hälsosamt och aktivt liv.", där man ser att ledorden 
Välmående- Social kompetens- Utvecklande följs. Man vill att 
barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig 
rörelseförmåga och ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter 
och vistas i olika närmiljöer. 

• Västergården, där visionen är "Fantasifull resa mot framtiden" 
här arbetar man temainriktat med sagor och böcker som verktyg. 
Barnen utvecklar sitt ordförråd, språkförståelse och sitt lärande. 

• Norrgården där är visionen " En förskola med sikte på livet" Här 
är man en förskola som arbetar med ett aktivt miljöarbete, både 
vid inköp samt i undervisning och fostran. Man arbetar för ett 
hållbart samhälle, en gemensamhetskänsla som sträcker sig 
utanför förskolan samt en stärkande självbild. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 56 BUN 171/2022-000 

Nämndinitiativ 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Nämnden bifaller nämndinitiativet 

Sammanfattning 

Bofinkens förskola i Medåker är byggd för ett elevantal om 35 barn. 
Våren 2021 var 32 barn inskrivna. Enligt uppgift är i dags datum 38 
barn inskrivna i förskolan. Vi har också 2 barn som nekats plats i 
närtid på grund av platsbrist och prognosen är att ytterligare 2- 4 
barn kommer att söka placering på förskolan. 

Vi socialdemokrater vill att barn & utbildningsförvaltningen 
ombesörjer att en förstudie genomförs hur och vad som skulle krävas 
för att upp till 45 barn ska kunna erbjudas plats på förskolan. 

Medåker är en del av Arboga kommun där målsättningen är att öka 
antal familjer som bygger bostad och flyttar in till samhället. En 
förutsättning för att lyckas med detta är att det finns en förskola som 
har plats för inflyttade familjers barn. En utökning av 10 platser till 
på förskolan skulle motsvara en prognos i överkant av inflyttningen 
till Medåker och trygga familjers boende i Medåker. 

 Vi socialdemokrater i Arboga vill med detta nämndinitiativ att: 

Barn & utbildningsförvaltningen skyndsamt ombesörjer en förstudie 
för att se över vad som krävs för att i befintlig förskola kunna 
erbjuda upp till 45 platser för barn. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 57 BUN 172/2022-000 

Information angående uppdrag att utreda framtida 
omfattning och uppdrag för fritids- och 
kulturförvaltningens verksamheter 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Tackar för informationen 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen för fritids- och kulturförvaltningen informerade 
hur utredningen av förvaltningen ligger till i dagsläge och dess 
tidsplan. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 58 BUN 111/2022-600 

Information 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och läger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Skolchefen redovisar antalet inskrivna barn i förskolan 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 59 BUN 137/2022-042 

Ekonomisk uppföljning och prognos 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna 

Sammanfattning 

Ekonomen redovisade prognosen per 31 maj. 

 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 60 BUN 151/2022-042 

Åtgärdsplan ekonomi i balans 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden antar åtgärdsplan för ekonomi i 
balans och överlämnar den till kommunstyrelsen med följande 
justering. 

• Återsöka pengar från migrationsverket för ökande kostnader för 
grundsärskolan 

• Punkten återhållsamhet i verksamheterna stryks ur dokumentet. 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden ekonomiska uppföljningen under 
2022 visar att helårsprognosen för 2022 just nu är minus 2 342 tkr. 
Det prognosticerade minuset finns inom grundsärskolans 
verksamhet. För att minska obalanser och bibehålla likvärdig kvalitet 
föreslås följande åtgärder; 

• Återsöka pengar från migrationsverket för ökade kostnader för 
flyktingmottagande 

• Återhållsamhet i verksamheterna 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta. 

1. Barn- och utbildningsnämnden antar åtgärdsplan för ekonomi i 
balans och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Yrkande 

Ingrid Noord Silversten (S) yrkar att man i tjänsteskrivelsen ändrar 
till följande text på åtgärder: 

• Återsöka pengar från migrationsverket för ökande kostnader för 
grundsärskolan 

Punkten återhållsamhet i verksamheterna stryks ur dokumentet. 
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Propositionsordning 

Vid ställd proposition på Ingrid Noord-Silverstens (S) yrkande mot 
arbetsutskottets förslag, finner ordförande att bifalla Ingrid Noord-
Silversten (S) yrkande. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten, Kommunstyrelsen 
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§ 61 BUN 164/2021-610 

Svar till skolinspektionen tematisk granskning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta. 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner svaret och översänder 
det till Skolinspektionen 

Sammanfattning 

Skolinspektionen har genomfört en tematisk kvalitetsgranskning på 
Stureskolan avseende verksamhetens kvalitet inom huvudmannens 
arbete för rättvisande och likvärdig betygssättning. Syftet med 
kvalitetsgranskningen är att granska kvaliteten i huvudmannens 
styrning och ledning för att skapa förutsättningar för en rättvisande 
och likvärdig betygssättning så att elevernas betyg speglar deras 
kunskaper.  

I granskningen ingår två områden; 

• Huvudmannens uppföljning och analys gällande rättvisande och 
likvärdig betygssättning.  

• Huvudmannens åtgärder för rättvisande och likvärdig 
betygssättning 

För varje område bedöms om huvudmannen uppfyller framtagna 
kvalitetskriterier med hög kvalitet, med viss kvalitet eller med låg 
kvalitet.  

Skolinspektionen bedömer att Arboga kommun med viss kvalitet 
genomför åtgärder för att skapa förutsättningar för en rättvisande 
och likvärdig betygssättning och en redovisning till Skolinspektionen 
om vilka förbättringsåtgärder som vidtagits ska redovisas senast 24 
juni 2022.  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten, Skolinspektionen 
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§ 62 BUN 144/2022-020 

Rapport attraktiv arbetsgivare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner svaret och översänder 
det till revisionen 

Sammanfattning 

Arboga kommuns revisorer har genomfört en fördjupad granskning 
avseende kommunens arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen 
och nämnderna har en ändamålsenlig styrning och uppföljning för 
att säkerställa att kommunen är en attraktiv arbetsgivare. 

Revisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens 
syfte är att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak har en 
ändamålsenlig styrning och uppföljning för att säkerställa att 
kommunen är en attraktiv arbetsgivare. Områden som revision 
bedömer behöver utvecklas är att Barn- och utbildningsnämnden 
kan överväga att utveckla nämndens mål som är kopplade till det 
övergripande målet om attraktiv arbetsgivare. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten, Revisionen 
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§ 63 BUN 80/2022-644 

Tillsyn av av Solkattens förskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner tillsynsrapporten och 
förelägger verksamheten att vidta åtgärder för att avhjälpa 
bristerna 

Sammanfattning 

Kommunen har tillsynsansvar för fristående förskolor enligt 
Skollagen 26 kap. 4§. (Skollagen 2010:800).  Tillsynen har till syfte att 
kontrollera att verksamheten som granskas uppfyller de krav som 
följer av lagar och andra föreskrifter.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört en tillsyn av 
Solkattens föräldrakooperativ identifierat brister i verksamheten. 
Nämnden förelägger verksamheten att vidta åtgärder för att avhjälpa 
påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska redovisas för Barn- och 
utbildningsnämnden. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten, Solkatten 
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§ 64 BUN 163/2022-60 

Extra medel för ökade hyror inom grundskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos 
kommundirektören begära förhyrning av modul av skollokaler 
till Gäddgårdsskolan. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos 
kommunstyrelsen begära 64 500 kr i ökade hyreskostnader per 
månad för skolmodul på Gäddgårdsskolan 

3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos 
Kommunstyrelsen begära kompensation för avetablering modul 
på Gäddgårdsskolan, flytt och etablering av modulen på 
Nybyholmsskolan på 300 000 kr 

4. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos 
Kommunstyrelsen begära fortsatt ersättning, 1 390 000 kr, för 
ökade hyreskostnader på Engelbrektsskolan även efter 2022.  

  

Sammanfattning 

Elevantalet i grundskolan och grundsärskolan ökar. Ytterligare 
lokaler för undervisning behövs för att klara behovet fram till dess 
att ny grundskola som ska ersätta Gäddgårdsskolan är klar.  

Nybyholmsskolan behöver mer lokaler för att säkerställa en god lär- 
och arbetsmiljö för elever och medarbetare. En skolmodul behöver 
därför etableras för att tillskapa fler lokaler på skolan. 

Barn- och utbildningsnämnden önskar därför att kommundirektören 
tecknar hyresavtal för en extra modul med tre fullstora klassrum som 
placeras ovanpå befintlig modul på skolgården samt att av 
Kommunstyrelsen få kompensation för de ökade hyreskostnaderna.  

Barn- och utbildningsnämnden önskar även få kompensation för 
kostnaderna för etablering (avetablering på Gäddgårdsskolan, flytt 
och etablering på Nybyholmsskolan) av skolmodulerna.  

Skickas till: 
Akten, Kommunstyrelsen 
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§ 65  

Information från Skolchef 

Sammanfattning 

Skolchefen informerar om: 

• Vi har fått beslut om stadsbidrag för personalförstärkning inom 
elevhälsa och specialpedagogik. För år 2021 ska vi betala tillbaka 
119 489. För 2022 har vi fått 759 410 kr i statsbidrag för del av 
tjänster för kurator, skolläkare, skolskolsköterska och 
skolpsykolog. 

Aktuella rekryteringar: 

• Skolläkare rekryterat tillsammans med Köpings kommun. Maria 
Tapper tillträder 12 september. 

• Två biträdande rektor rekryterade, Malin Larsson och Jenny 
Thuressoon. Tillträde ej klart. 

• Rektor på Stureskolan Joakim Sundh rekryterad, tillträder 12/9 
• Ett reportage på SVT talade om lärarflykten. Där rapporterades 

att 25% av Arbogas lärare flyr yrket. Sifforna stämmer inte med 
vår egen redovisning. 2021 hade vi, Arbogas siffror, 2021 hade vi 
17 stycken tillsvidareanställda som slutade på egen begäran 
(varav 6 stycken pension). Fram till och med 30 april i år har vi 
två stycken tillsvidareanställda som slutat på egen begäran varav 
en pension. Vi har drygt 350 tillsvidareanställda i förvaltningen. 
Det är självklart fler som slutat men det är visstidsanställda 
medarbetare som inte är behöriga lärare och som då inte kan få 
tillsvidareanställningar utifrån behörighetskrav i skollagen.  

•  Vi har fått en anmälan till Barn- och elevombudsmannen, BEO, 
och fått ett beslut att de inte prövar ärendet 

•  Redovisningen för statsbidraget likvärdig skola för 2021 är 
godkänd utan återbetalningskrav.  

•  En artikeln i Arboga tidning 9 juni om att vi har 10 lärare 
anställda som är dömda för olika brott. Vi kan inte komma åt 
någon samlad lista eller liknande på lärare som är dömda. Man 
kan få fram informationen men då måste man söka på enskild 
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individ. Vid nyanställningar görs alltid en registerkontroll. Vid 
en registerkontroll kommer inte alla typer av brott som en person 
är dömd för med. Brott som ska rapporteras till arbetsgivaren är 
mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga 
sexualbrott, grovt rån och barnpornografibrott. 


