
  
PROTOKOLL 1 (6) 
Sammanträdesdatum  

2020-05-13  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

 

  
Utses att justera Richard Fallqvist 
  
Justeringens plats 
och tid 

Barn- och utbildningskontoret 
 

Sekreterare   Paragrafer 18–21 

 Kerstin Jinghede  
  
Ordförande   

 Hans Ivarsson  
  
Justerare  

 Richard Fallqvist 
  

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

2020-05-13 Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

Anslaget sätts upp 2020-05-18 Anslaget tas ned 2020-06-09 
  
Förvaringsplats för 
protokollet                 

Barn- och utbildningskontoret 

 
Underskrift   

   
 

 

Plats och tid Högskolecentrum Solrosen, kl 09:00–10:40 
  
Ledamöter Hans Ivarsson (C) Ordförande, Richard Fallqvist (L) 
 
  

Övriga Anne Sonnerfelt Verksamhetschef, Emma Ryberg-Mårtenson Ekonom, 
Britt-Marie Deubler Verksamhetschef, Felicia Linder, Ulrika Hansson 
skolchef, Kerstin Jinghede skolsekreterare 
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§ 18  

Fastställande av föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Föredragningslistan fastställs  
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§ 19 BUN 101/2020-648 

Tillsyn av  föräldrakooperativet Solkattens förskola 
2020 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner tillsynsrapporten för 

föräldrakooperativet Solkatten. 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har tillsynsansvaret över enskild 

förskola i Arboga kommun.  

Den 2020-04-29 genomfördes en tillsyn via Teams av 

föräldrakooperativet Solkattens förskola. Verksamhetschef Britt-

Marie Deubler har skrivit en tillsynsrapport daterad den 6 maj 2020.  

Tillsynen innefattar samtal med rektor Emma Javette och 

styrelseordförande Tobias Rydqvist, samt dokumentstudier av 

systematiskt kvalitetsarbete, arbetsmiljö, organisation och ledning, 

personalansvar, ekonomi, styrelsens lämplighet samt förskolans 

uppdrag. Skolinspektionen har till uppgift att granska fristående 

förskolors planer för att förhindra diskriminering och kränkande 

behandling. 

Som underlag för bedömningen vid tillsynen har Solkatten inlämnat 

kvalitetsrapport 2019/2020, Plan mot diskriminering och kränkande 

behandling, enkätsvar från vårdnadshavare och personal, utdrag ur 

belastningsregistret, årshjul för styrelsens arbete samt en beskrivning 

av utbildningen utifrån kommunens frågeformulär. 

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att 

föräldrakooperativet Solkattens förskola uppfyller författningarnas 

krav inom de granskande områdena. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Föräldrakooperativet Solkatten 
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§ 20 BUN 122/2020-601 

Ersättning för skadade lärplattor 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 

1. Ärendet skjuts upp till hösten för vidare utredning 

Sammanfattning 

Som ett led i att uppmuntra elever att bli ännu mer försiktiga i 

hanteringen av lärplattor vill vi ta ut en ersättningsavgift för varje 

lärplatta som behöver åtgärdas på grund av att den är trasig.  

Lärplattorna är inte försäkrade, så varje trasig lärplatta genererar en 

reparationskostnad för Barn- och utbildningsförvaltningen. 

Om skadan beror på oaktsamhet eller vårdslöshet blir 

eleven/vårdnadshavaren skyldig att ersätta skolan för skadan med 

skäligt belopp, beräknat utifrån datorns marknadsvärde i oskadat 

skick. Det står i avtalet som elev/vårdnadshavare skrivit under. 
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§ 21  

Information 

• Verksamhetscheferna för förskola, grundskola, gymnasium 

och vuxenutbildning informerar om läget i sina verksamheter 

med anledning av coronaviruset. 

• Skolchef Ulrika Hansson informerar om aktuella händelser. 


