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§ 11  

Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
1. Till justerare väljs Bo Molander med Håkan Sandberg som 

ersättare  
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§ 12  

Fastställande av föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
1.  Föredragningslistan fastställs.  
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§ 13 BUN 52/2023-600 

Patientsäkerhetsberättelse 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Skolchefen ger en muntlig föredragning om 
patientsäkerhetsberättelsen  
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§ 14 BUN 59/2023-611 

Lägesbild ny grundskola 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
1. Tackar för informationen 

Sammanfattning 
Skolchefen informerar om lägesbilden om ny grundskola.  
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§ 15 BUN 80/2022-644 

Tillsyn av Solkattensförskola 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta. 

1. Barn- och utbildningsnämnder anser att huvudmannen för 
Föräldrakooperativet Solkatten i Arboga Ekonomiska 
Förening vidtagit åtgärder för att utveckla kvaliteten på 
undervisningen samt skapat rutiner prövning för barns bästa 
inför beslut och större förändringar i verksamheten. 

Sammanfattning 
Anmärkning 

Barn -och utbildningsnämndens tillsynsbeslut daterat 22 06 16 
förelade Föräldrakooperativet Solkatten i Arboga Ekonomiska 
Förening en anmärkning med stöd av 26 kap. 11§ skollagen 
(2010:800). Föräldrakooperativet Solkatten i Arboga Ekonomiska 
därefter vidtagit åtgärder för att avhjälpa påtalade brister.  
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§ 16 BUN 35/2023-007 

Granskning kommunens arbetsmiljöarbete  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta. 

1. Godkänner yttrandet och översänder det till revisionen. 

Sammanfattning 
KPMG har av Arboga kommuns revisorer fått i uppdrag att granska 
hur kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt 
socialnämnden styr och följer upp att riskbedömningar inför 
förändringar sker i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter för 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Uppdraget ingick i revisionsplanen 
för år 2022.  

Utifrån rapporten är revisorernas bedömning och slutsats att 
kommunstyrelsen rekommenderas och i tillämpliga delar 
nämnderna att: 

1. Tydliggöra ansvaret för riskbedömningar och handlingsplaner 
i redan befintliga styrdokument 

Svar: I kommunens riktlinjer för arbetsmiljö- och hälsofrämjande 
arbete framgår det vilket ansvar arbetsgivaren har och att det är chef 
som har ansvaret att bedriva ett arbetsmiljöarbete tillsammans med 
sina medarbetare. Genom fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
framgår också hur ansvaret för riskbedömningar och 
handlingsplaner ser ut. Det finns ingen anledning att ytterligare 
förtydliga ansvaret för just riskbedömningar och handlingsplaner då 
detta är en del av hela arbetsmiljöansvaret som åligger arbetsgivaren 
utifrån Arbetsmiljölagen.   

2. Upprätta ett kommunövergripande styrdokument som 
tydliggör varför, hur och när riskbedömningar och 
handlingsplaner ska genomföras. 

Svar: HR-enheten kommer ta fram kompletterande beskrivning av 
riskbedömningar så att medarbetare får bättre förståelse för vad det 
är.   
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3. Säkerställa att uppföljning av föreslagna åtgärder efter en 
riskbedömning sker på ett ändamålsenligt sätt, exempelvis 
genom att införa detta som kontrollområde i 
internkontrollplanerna 

Svar: Uppföljning av föreslagna åtgärder efter en riskbedömning 
sker i den årliga uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbete 
som varje chef har ansvar för att göra tillsammans med 
skyddsombud. Vidare följs den upp och hanteras i respektive 
samverkansgrupp där arbetsmiljöfrågorna hanteras av arbetsgivaren 
och skyddsombud. Genom detta arbete säkerställs att eventuella 
åtgärder genomförs.  
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§ 17 BUN 55/2023-026 

Årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete år 
2022 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna 

Sammanfattning 
Med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) menas 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. 

Sammantaget visar uppföljningen av barn- och 
utbildningsförvaltningens arbetsmiljöarbete att det finns fungerade 
rutiner och en delaktighet i arbetsmiljöarbetet. Åtgärder för 
verksamhetsområdena föreslås enligt följande; 

  Åtgärder för gymnasiet 

• Informera om arbetsmiljö- och hälsopolicyn på APT. 
• Riskbedömningar ska dokumenteras i Opus och 

skyddsombud ska delta. 
• Fysisk skyddsrond ska genomföras årligen och skyddsombud 

ska delta. 

 Åtgärder för grundskolan och grundsärskolan 

• Styrdokumenten arbetsmiljö- och hälsopolicy, riktlinjer för 
arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete samt 
likabehandlingsplanen tas upp på APT under våren. 

• Informera om vikten av att medarbetare anmäler arbetsskador 
och tillbud. Uppmuntra medarbetare att delta på de öppna 
digitala utbildningar som HR-enheten erbjuder gällande hur 
anmälningarna går till. 

• Se över behovet av skriftliga instruktioner för slöjd, idrott och 
No-salar kopplat till frågeställningen om det finns 
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arbetsuppgifter som kan innebära allvarlig risk för ohälsa eller 
olycksfall. 

  Åtgärder för förskolan 

• Insatser och aktiviteter för att minska korttidssjukfrånvaron 
kommer att genomföras. Detta sker med stöd av HR och 
företagshälsovården. 
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§ 18 BUN 61/2022-101 

Motion, För barnens bästa 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta. 

1. Barn- och utbildningsnämnden anser att motionen är 
besvarad. 

Sammanfattning 
Andreas Silversten (S) inkom med en motion, kommunfullmäktige 
behandlade den 2022-01-27, § 13 och remitterade den till barn- och 
utbildningsförvaltningen för besvarande. 

Motionären önskar att Arboga kommun ändrar reglerna för de barn 
som går 15 timmar per vecka, förslaget i motionen är att tiderna 
fördelas på tre dagar: tisdag, onsdag och torsdag, fem timmar per 
dag (under skolans läsårstider). 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2022-09-15, §70 om 
ändringar i ”regler och riktlinjer för förskola och fritidshem” 
liknande de Andreas Silversten (S) föreslår. 

Antagna ändringar i Regler och riktlinjer för förskola och fritidshem:  

1. Barn till arbetslösa och föräldralediga som är hemma med 
yngre syskon har rätt till förskola 3 timmar per dag, eller 15 
timmar per vecka. Vistelsetiderna beslutas i samråd med 
rektor.  

2. Allmän förskola innebär alla barn från höstterminen det år de 
fyller 3 år, till och med vårterminen det år de fyller 6 år, har 
rätt till avgiftsfri förskola 525 timmar per läsår. Det motsvarar 
3 timmar per dag, eller 15 timmar per vecka. Vistelsetiderna 
beslutas i samråd med rektor  
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§ 19 BUN 179/2022-101 

Motion -Stärka skolans roll  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 

1. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom intentionen 
med motionen men saknar de ekonomiska resurserna som 
krävs för att verkställa förslaget 

  

Deltar inte i beslutet 
Bo Molander (S) deltar inte i beslutet 

Sammanfattning 
Sara Axelsson Gustafsson (S) har lämnat in en motion med förslag att 
stärka elevhälsan med en talpedagog, ungdomscoacher och att verka 
för att aktivt öka skolans samarbete med andra viktiga aktörer för att 
arbeta mot psykisk ohälsa i ett tidigt skede samt att sätta rimliga 
gränser för hur många elever en skolkurator, en psykolog, en läkare 
och en skolsköterska kan ha ansvar för.  

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom intentionen med 
motionen men saknar de ekonomiska resurserna som krävs för att 
verkställa förslaget. Ytterligare ekonomiska medel på drygt 2 
miljoner skulle behöva tillföras nämnden för att utöka elevhälsan 
med ytterligare resurser.  
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§ 20 BUN 261/2022-009 

Remissmissiv SOU 2022:53 Statens ansvar för skolan 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
1. Tackar för informationen 

Sammanfattning 
Skolchefen redovisar om arbetet med remissvaret som kommer till 
nämnden.  
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§ 21 BUN 56/2023-041 

Översyn antal förskoleplatser enligt uppdrag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut till i barn- och 
utbildningsnämnden. 

1. Barn- och utbildningsnämnden flyttar förskolan Myrans 
verksamhet till lokaler på Regnbågens förskola. 

2. Antalet platser på Bofinkens förskola utökas inte. 

Deltar inte i beslutet 
Bo Molander (S) deltar inte i beslutet 

Sammanfattning 
Barnantalet i kommunen minskar. Det är samma situation i riket. 
Barn- och utbildningsnämnden har också inför kommande år en svår 
ekonomisk situation som gör att antalet platser i förskolan måste 
minska för att säkerställa en budget i balans. Antalet förskoleplatser 
platser behöver därför minskas med ca 35 platser. Det finns tre 
förskolor i den storleksordningen, Biet, Myran och Solrosens 
förskolor. Biets förskola ligger på södra sidan i Arboga och där är 
antalet platser lägre än på norr varför att stänga Biet inte är bra 
alternativ för att minska antalet platser. Förvaltningen föreslog i 
samband med budgetbeslutet (BUN 23/2023) att Solrosens förskola 
skulle flytta sin verksamhet till Regnbågens förskola som efter flytt 
till nyrustade lokaler på Hällbacken har en ökad kapacitet och står 
idag med tomma lokaler som inte nyttjas. Förslaget återremitterades 
med uppdraget att leta efter alternativa lösningar för att minska 
antalet förskoleplatser. Beslutet i samband med ett nämndinitiativ 
från (S), BUN 171/2022 fick nämnden även i uppdrag att se över hur 
antalet platser på förskolan i Medåker, Bofinkens förskola, kunde 
utökas i befintliga lokaler.   

Enligt skollagen ska en strävan vara att uppväga skillnader i barnens 
och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 
Enligt 9§ ska utbildningen inom skolväsendet vara likvärdig inom 
varje skolform oavsett var den anordnas. Skollagen anger att 
kommunerna ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet 
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efter barnens och elevernas behov. Huvudmannen ansvarar för att 
utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen.  

I skollagens betonas att resurser inte ska fördelas lika, utan efter 
barns olika förutsättningar och behov. Därför ska resurstilldelning 
och utbildning i förskolan ska bygga på analyser av hur barns olika 
villkor och bakgrund kan mötas av en utbildning som möjliggör att 
alla kan utveckla sin potential.  

Utifrån huvudmannens uppdrag utifrån skollagen och vetenskaplig 
grund att bedriva ett kompenserande arbete för att uppväga 
skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen och prövningar för barns bästa enligt 
barnkonventionen är förvaltningens rekommendation för att minska 
antalet platser i förskolan att 

• Inte flytta förskolan Myran till Regnbågens lokaler 
• Inte utöka antalet platser i befintliga lokaler på Bofinkens 

förskola 
• Flytta Solrosens förskola till Regnbågens lokaler  
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§ 22 BUN 108/2022-612 

Remiss avseende förslag med anledning av införandet 
av ämnesbetyg 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott på delegation 

av nämnden avstår från att yttra sig över remiss avseende 
förslag till föreskrifter med anledning av införandet av 
ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom 
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som 
särskild utbildning på gymnasial nivå  

  

Sammanfattning 
Skolverket har skickat förslag på föreskrifter med anledning av 
införande av ämnesbetyg i enlighet med propositionen Ämnesbetyg 
– betygen ska bättre spegla elevers kunskaper (prop. 2021/22:36) och 
beslutade ändringar i skollagen (2010:800) förbereda för en 
övergång till ämnesbetyg i gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, 
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå samt kommunal 
vuxenutbildning som anpassad utbildning på gymnasial nivå.  

Barn- och utbildningsnämnden svarade på den första 
remissomgången (BUN 14/2022 § 3). Inför remissomgång två har 
samtliga lärare på Vasagymnasiet getts möjlighet att ge ytterligare 
synpunkter. Inget ytterligare har inkommit till de nya förslagen och 
barn- och utbildningsnämnden väljer därför att inte skicka in ett nytt 
yttrande i ärendet.  
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