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§ 43  

Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Ingrid Noord-Silversten (S) utses till justerare  
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§ 44  

Fastställande av föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Föredragningslistan godkänns med följande tillägg: 

- Förskolans organisation  
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§ 45 BUN 175/2021-615 

Industrilokalerna på vasagymnasiet 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår Barn- 

och utbildningsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att 

säga upp industrilokalerna, svetsverkstaden, på 

Vasagymnasiet 

2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår Barn- 

och utbildningsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att 

sälja inventarier och material i svetslokalerna.  

Sammanfattning 

2019 fattade Barn- och utbildningsnämnden beslut om att avveckla 

industriprogrammet med svetsutgång på Vasagymnasiet med 

anledning av för få sökanden till programmet. 2019 avvecklades 

CNC-utgången på samma program. De sista eleverna på 

industriprogrammet avslutade sina studier våren 2020.  Under 

hösten 2020 genomfördes en utbildning för vuxna i CNC men 

därefter har ingen verksamhet bedrivits i lokalerna. 

Vuxenutbildningen bedömer att det inte finns någon möjlighet att 

starta utbildningar för större grupper. Uppdrag när det gäller 

yrkesutbildning för vuxna (yrkesvux) är att se till att de som saknar 

fullständig gymnasieutbildning, som behöver omskola sig eller 

utveckla sina kunskaper för att behålla sitt arbete får möjlighet att 

göra det. I dagsläget ser vi ingen större efterfrågan bland 

målgruppen att utbilda sig inom CNC eller svets. Det är mening att 

vuxenutbildning ska tillgodose hela kommunen och dess företag 

med kompetens, inte bara vissa utvalda företag eller andra 

kommuners behov. 

De beviljade statsbidragen för yrkesvux redovisas i producerade 

poäng, så har vi inte producerat för hela den beviljad summa plus de 

30% som ska medfinansieras från kommunens sida, blir vi 

återbetalningsskyldiga till Skolverket. Vilket i det här fallet 

uppenbart skulle hända om vi satsade på projektet eftersom vi inte 

skulle kunna fylla 12–15 platser. Förkunskapskraven för utbildningar 
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genomförda inom yrkesvux måste följas för de som antas till 

utbildningen. Stadsbidrag beviljas enbart för kurser som ingår i 

Skolverkets yrkespaket för Vux. 

Utbildning inom området är i dag upphandlat tillsammans med 

Köping och Kungsörs vuxenutbildningar och att starta egen 

utbildning skulle därmed bryta mot den upphandlingen har vi ett 

avtal med utbildningsanordnare som kan genomföra den här typen 

av utbildning. 

Erfarenheten från föregående utbildningsomgång av liknande 

projekt är att vi hade få elever från Arboga, 4 av 15 platser. Endast 2 

elever av de 12 som genomförde hela utbildningen fick arbete. Vid 

kontakt med arbetsförmedlingen (dec-20) fanns det 92 inskrivna med 

CNC-utbildning i KAK. Kostnaderna för utbildningen blev cirka 30% 

dyrare än om vi hade köpt liknande utbildning från annan 

utbildningsanordnare. Utbildningen upphandlades av 

Kunskapscompaniet och genomfördes till en kostnad av 116,90 

kr/poäng. Totalt 152 000 kr/elev för 1300 poäng. 

Därefter har ingen utbildning inom vare sig svets eller CNC 

genomförts för vuxna i egen regi då det inte funnits efterfrågan från 

sökanden i den utsträckning som krävts för driva utbildningen. En 

gemensam upphandlings har skett med Kungsör och Köping. 

Kostnaden för samma utbildning landade på 83 kr/poäng, totalt 

107 900 kr per plats och elev i Eskilstuna. 

Om den utbildning för vuxna ska genomföras i egen regi bedöms 

kostnaderna överstiga den kostnad som blir om vi får för att köpa 

platser externt samt att vi inte vet hur många kursomgångar som det 

kommer finnas underlag till. 

Kostnader för lokaler, material och personal bedöms landa på ca 

2 000 000 kr vilket skulle bli en kostnad per utbildningspoäng för en 

svetsutbildning 104 kr/poäng och för CNC 96 kr/poäng. 

Beräkningen grundar sig i att klassen alltid är 16 personer. 

CNC ett baspaket består av 700 poäng samt en påbyggnad på 600 

poäng. Svets baspaket är 700 poäng och påbyggnaden är 500 poäng. 
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Inte heller Köping eller Kungsörs vuxenutbildningar ser någon 

efterfrågan på den här typen av utbildning. Svetsutbildningar 

erbjuds också av arbetsförmedningen. 

Söktrycket för industriprogrammet på ungdomsgymnasiet bedöms 

kunna tillgodoses genom industriprogrammet på Ullvigymnasiet 

med utgång produkt och maskinteknik. Inför höstterminen 2021 har 

16 elever antagits till programmets 16 platser, 5 reserver finns just nu 

till programmet.   

Industrin aviserar att det finns behov av kompetens inom området. 

Detta behov bedöms idag kunna tillgodoses genom köp av 

utbildningen externt. 

Den idag tomma lokalen belastar Barn- och utbildningsnämnden 

(Vasagymnasiet) med ca 900 000 kr/år (del av befintligt kontrakt) 

och nämnden har behov av att minska sina kostnader för att klara 

utmaningar för att ha en ekonomi i balans. Nämnden önskar därför 

att lokalerna för svetsverkstaden sägs upp och att fastighetsbolaget 

får till uppgift att leta efter ny hyresgäst alternativt sälja lokalen. 

Förvaltningen får i uppdrag att sälja de inventarier som finns i 

maskiner och material som finns kvar i svetslokalerna. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 46 BUN 191/2021-012 

Internkontroll halvårsrapport 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott tackar för 

informationen 

Sammanfattning 

Inköp. Tillämpas i hela kommunorganisationen genom 

kommunstyrelsen 

Vad ska kontrolleras: Inköp stämmer överens med avtal 

Kontroll: Chefer och administratörer har i april 2021 haft en 

upphandlingsutbildning av VMKF. Kontroll kommer ske senare i år 

och kommer presenteras vid helårsrapporten. 

 

 

Átt det finns uppdaterat attestreglemente 

Vad ska kontrolleras: Att attestlistan med attesträttigheter är 

uppdaterad. 

Kontroll: Kontrollerat. En ny attestlista håller på och skapas. 

 

 

 

Offentlighetsprincipen - posthantering och registrering. Tillämpas 

i hela kommunorganisationen 

Vad ska kontrolleras: Registrerade handlingar i W3D3 

Kontroll: Kontroll kommer ske av en annan förvaltning senare i år 

och kommer presenteras vid helårsrapporten. 
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Delegation. Tillämpas i hela kommunorganisationen 

Vad ska kontrolleras: Att upprättad delegationsordning följs. 

Kontroll: Kontroll genomförs utan några avvikelser. 

 

 

 

GDPR, Registerförteckning finns upprättad. Tillämpas i hela 

kommunorganisationen 

Vad ska kontrolleras: Att samtliga register med personuppgifter 

finns i registerförteckningen. 

Kontroll: GDPR-gruppen på Barn- och utbildningsförvaltningen har 

inbokade träffar några gånger om året. Registerförteckningen 

uppdateras och ses över regelbundet. 

 

 

 

Kontinuitetshantering, upprätthålla prioriterade verksamheter i 

kommunen, samhällsviktiga verksamheter. Tillämpas i hela 

kommunorganisationen genom kommunstyrelsen 

Vad ska kontrolleras: Att det finns rutiner med prioriteringar av 

verksamhetens uppdrag vid exreaordinära händelser.  

Kontroll: Kontroll kommer ske senare i år och presenteras vid 

helårsrapporten. 

 

 

Barnkonventionen. Tillämpas i hela kommunorganisationen 

Vad ska kontrolleras: Prövning av barns bästa i underlag för beslut 

som fattas i frågor som direkt eller indirekt rör barn. 
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Kontroll: Kontroll kommer ske senare i år och presenteras vid 

helårsrapporten 

 

 

 

Kompetensförsörjning 

Vad ska kontrolleras: Att tjänster som innehas av obehöriga har 

annonserats innan tillsättning av obehöriga sker. 

Kontroll: Tjänster annonseras ut med vissa undantag. Undantagen 

består i att de tjänster som inte annonserats ut innehas av obehöriga 

som studerar för att komplettera sin utbildning för att kunna ansöka 

om legitimation. 

 

 

Rapportering elevfrånvaro 

 

Vad ska kontrolleras: Att nämnd får rapportering av elevfrånvaro 

Kontroll: Rapportering av elevfrånvaro i Barn- pcj 

itbodömogmsmämnden skedde 16 mars. Den 31 augusti 

presenterades en ny rutin för uppföljning av oroande elevfrånvaro 

till hemkommunen. 

 

 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 47 BUN 193/2021-600 

Elevstatistik grundskola och gymnasieskola 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott tackar för 

informationen 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 48 BUN 190/2021-042 

Verksamhetsberättelse delår 2021 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner 

verksamhetsberättelse för delår 2021 

2. Verksamhetsberättelse för delår 2021 överlämnas till 

Kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Nämnderna/styrelsen ska, enligt reglementet inom sitt område, se 

till att inom tilldelade ekonomiska ramar bedriva verksamheten 

enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten och de mål och 

riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. 

Uppföljningen är en kontinuerlig process för att följa upp, rapportera 

och styra kommunens verksamhet och resurser så att verksamheten 

utvecklas i beslutad riktning. Processen syftar till att ge chefer och 

förtroendevalda underlag för att vidta åtgärder och styra 

verksamheten i beslutad riktning. Uppföljningen ska i första hand 

fokusera på avvikelser, både ekonomiska och verksamhetsmässiga. 

Genom att fokusera på avvikelser och åtgärdsplaner ska 

uppföljningen säkerställa att verksamheten når de beslutade målen 

och håller sig inom de tilldelade ekonomiska ramarna. 

Varje chef har ansvar för kontinuerlig uppföljning inom sitt 

ansvarsområde. Om uppföljningen visar på avvikelser från beslutad 

inriktning och resursfördelning ska detta utan dröjsmål rapporteras 

vidare i organisationen. Åtgärder för att korrigera avvikelserna ska 

genomföras inom egen delegation. Den kontinuerliga uppföljningen 

sammanställs i en rapport och behandlas vid varje 

nämndssammanträde. 

Utöver den kontinuerliga uppföljningen och den rapportering som 

följer av denna ska nämnd, styrelsen och kommunfullmäktige tre 

gånger per år få en skriftlig uppföljningsrapport. Dessa är; 
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• Tertialuppföljning som är till och med april samt årsprognos 

(nämndernas prognoser utgår från utfall till och med mars), 

• Delårsrapport som är uppföljning till och med augusti samt 

årsprognos, 

• Årsredovisning som är uppföljning till och med december. 

Utöver denna skriftliga rapportering ska kommunstyrelsen få en 

ekonomirapport i mars, april, augusti och november innehållande en 

översikt av det ekonomiska läget samt eventuella åtgärdsplaner från 

nämnderna. 

Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning 4 kapitlet (LKBR 

2018:597) finns allmänna bestämmelser om årsredovisningen. 

Årsredovisningen innehåller övergripande information av den 

verksamhet som bedrivits under året och information om 

kommunens ekonomiska resultat och ställning. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Kommunfullmäktige  
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§ 49 BUN 194/2021-61 

Förskolans organisation 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår Barn- och 

utbildningsnämnden att beställa en förstudie för byggnation av 

förskola i Götlunda 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 


