
  
PROTOKOLL 1 (18) 
Sammanträdesdatum  

2022-10-13  

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

  
Utses att justera Ingrid Noord-Silversten med Bo Molander som ersättare 
  
Justeringens plats 
och tid 

 
 

Sekreterare   Paragrafer 79–90 
 Pernilla Larsson  
  
Ordförande   
 Hans Ivarsson  
  
Justerare  
 Ingrid Noord-Silversten 
  

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

2022-10-13 Organ Barn- och utbildningsnämnden 
 

Anslaget sätts upp 2022-10-19 Anslaget tas ned 2022-11-10 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
 

Underskrift   
   
 

 

Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Ajournering 15,00-15,15 samt 15,28-15.35, kl 13:15–
17:00 

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

79-83, Bo Molander (S) 2:e vice ordförande, Harmen Rebel (M), Manuel 
Huerta (V), Eddy Nzeyimana (KD), Sune Gustavsson (OPA), Ingrid 
Noord-Silversten (S), Anna-Lena Rehnman (S) §79-81 § 83-90, Kjell Cladin 
(S), Tony Pehrsson (SD), Magnus Eriksson (SD) 

 
  

Tjänstgörande 
ersättare 

Kent Johansson (M), Håkan Sandberg (L) § 82 § 84-90 
  

Övriga Eva Aldén Luthman (V), Gunnar Björndahl (MP), Britt-Marie Deubler 
verksamhetschef förskolan § 79-87, Emma Ryberg-Mårtensson ekonom § 
79-87, Pernilla Larsson Vik nämndsekreterare, Ulrika Hansson skolchef, 
Jatta Norberg Rektor § 79-82, Hans Nilsson Planarkitekt § 79-81, David 
Lööf Projektchef § 79-81, Sven-Erik Hjortgren Verksamhetsutvecklare § 83 
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§ 79  

Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Ingrid Noord-Silversten väljs att justera med Bo Molander 
som ersättare.  
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§ 80  

Fastställande av föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1.  Föredragningslistan fastställs med följande ändring 

Tillägg 

- Nämndinitiativ- Tillsätta en oberoende utredare. 

- Uppdrag till förvaltningen.  
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§ 81 BUN 89/2021-012 

Detaljplan över Ärlan 12 för yttrande 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Synpunkterna från barn- och utbildningsnämnden 
överlämnas till Kommunstyrelseförvaltningen. 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen fick 2022-09-21 underrättelse om 
granskning av detaljplan för Ärlan 12. 

Barn- och utbildningsnämndens yttrande gäller: 

Dnr KS 179/2021-214, Ärlan 12, Gäddgårdsskolan. 

Den föreslagna placeringen av den nya skolan innebär utmaningar 
för trafiksituationen. 

 Munkgatan och Trädgårdsmästargatan är redan idag smala 
och med en ny gång- och cykelväg finns en farhåga att dessa 
gator blir ännu trängre. 

 Gäddgårdsgatan upplevs som smal, är vägbredden tillräckligt 
bred för dagens större bilar? 

 Har förslag om anslutning till nya skolan från väg 572 utretts? 
 Har möjligheten om att ta bort Kungsörsvägen för anläggande 

av grönyta mellan ån och skolgården beaktats? 
 För att säkerställa att parkeringsplatser inte blir platser för 

busköring på kvällar och helger bör planen försöka beakta hur 
detta kan försvåras/förhindras. 

För att säkerställa att en framtida elevökning bör det i planen finnas 
möjlighet och utrymme för utbyggnation av skolan. Det bör även 
finnas utrymme för utbyggnation av idrottshallen för att säkerställa 
förändrade behov både utifrån skolans och föreningslivets behov. 

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen, Akten  
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§ 82 BUN 171/2022-000 

Nämndinitiativ utredning Bofinkens förskola i Medåker 
Anna-Lena Rehnman (S), anmäler jäv. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tackar för svaret 
på nämndinitiativet. 

2. Att förvaltningen för en dialog med fastighetsägaren om att 
kunna utöka förskolan inom befintlig lokaler. 
 
  

Sammanfattning 

Bo Molander (S) anmälde vid barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde den 16 juni 2022, § 56, ett nämndinitiativ om att 
genomföra en förstudie för att utreda vad som krävs för att kunna 
erbjuda plats för upp till 45 barn på Bofinkens förskola i Medåker.   

Barn- och utbildningsförvaltningen har utrett förutsättningarna för 
att kunna erbjuda fler platser på Bofinkens förskola. Om en utökning 
av antal platser ska kunna genomföras krävs förhyrning av annan 
lokal som kan ta emot barn i markplan. Lokal finns att tillgå i det av 
Arbogabostäder ägda huset Tåbygläntan (Tåby 6:3)  

Utifrån bestämmelser i skollagen och på vetenskaplig grund avråder 
barn- och utbildningsförvaltningen från att utöka förskolan med 
ytterligare förhyrning i Tåbygläntan då hyresavtalet för Rödhaken 
inte kan sägas upp med omedelbar verkan. Att utöka den totala 
hyreskostnaden visavi resursbehov för hela förskolans och skolans 
verksamhet anser förvaltningen inte vara förenligt med uppdragen i 
skollagen om kompensatoriska åtgärder för att öka likvärdigheten. 
Förvaltningen förordar mot denna bakgrund att inte utöka antalet 
platser då kostnadsbilden är för hög.  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tackar för svaret på 
nämndinitiativ. 
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2. Barn- och utbildningsnämnden genomför inte 
nämndinitiativets förslag med utökat antalet platser på 
Bofinkens förskola 

  

Yrkande 

Bo Molander (S), Ingrid Noord-Silversten (S), Kjell Cladin (S), yrkar 
återremiss med att utreda alternativ hur vi ka behålla och utveckla 
förskolan i Medåker så att alla barn får plats. 

Manuel Huerta (V), yrkar återremiss. 

Richard Fallqvist (L) yrkar att arbetsutskottets andra besluts punkt 
ändras till - Att förvaltningen för en dialog med fastighetsägaren om 
att kunna utöka förskolan inom befintlig lokaler. 
 
 

Propositionsordning 

Vid ställd proposition på arbetsutskottets förslag till beslut mot 
Richard Fallqvist (L) förslag till beslut i den andra beslutspunkten 
finner ordförande att bifalla Richard Fallqvists (L) förslag till beslut. 

Votering 

Votering begärs och verkställs. Den som bifaller att ärendet ska 
avgöras idag röstar ja. Den som vill att ärendet återremitteras röstar 
nej. 

Ja-röster avger: Hans Ivarsson (C), Richard Fallqvist (L), Harmen 
Rebel (M), Eddy Nzeyimana (KD),Tony Pehrsson (SD), Magnus 
Eriksson (SD), Kent Johansson (M), Håkan Sandberg (L) 

Nej-röster avger: Bo Molander (S), Manuel Huerta (V), Ingrid Noord-
Silversten (S), Kjell Cladin (S). 

Utfallet är åtta ja-röster, fyra nej-röster och en som avstår. Barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Avstår gör: Sune Gustavsson (OPA). 
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Skriftlig reservation 

Bo Molander (S), Ingrid Noord Silversten (S), Kjell Cladin (S) 
reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

I valrörelsen var partierna överens om att satsa på landsbygden. 
Representanter för majoriteten såväl som oppositionen var överens 
om och att se till att de föräldrar som vill ha sina barn i Medåkers 
förskola ska kunna få det. I valet lovade bland annat 
Kommunstyrelsens ordförande Jonna Lindman att ”Förskolan i 
Medåker skulle utökas”! 
Nu behöver vi gå vidare med handling och inte bara tomma löften. 
Förvaltningen yrkar på att inte utöka förskolan med fler platser, helt 
i motsatt riktning mot de politiska vindarna i valrörelsen. Lösningen 
finns med andra lokaler bredvid skolan. Nyckelfrågan verkar vara 
ekonomin och i skrivelsen går det att läsa att detta kommer att 
drabba andra förskolor i kommunen. 
Vi socialdemokrater vill se helheten i kommunens ekonomi och se 
hela kommunen som vårt ansvar. Kommunen har under flera år 
visar på stora plusresultat när åren summerats. Även 2022 pekar den 
ekonomiska prognosen på att kommunen kommer att göra ett 
plusresultat. Vi vill använda lite av dessa pengar till att utöka 
förskolan i Medåker. 
Vid senaste Kommunstyrelsen så togs beslut om att ta fram en 
detaljplan för 45 nya bostäder i Medåker. Med detta i åtanke är det 
ännu viktigare att förskola finns för alla barn. 
Under mötet diskuterades de alternativ som förvaltningen lagt fram i 
svaret. Samtliga i nämnden var överens om att vi behöver titta mer 
på alternativen och se om det kan finnas andra alternativ. Vi behöver 
lösa frågan snabbt så att barnen (6 st idag) som står i kön kan få plats. 
Socialdemokraterna yrkade på ett brett utredningsuppdrag; 
”Förvaltningen tar fram alternativ för att behålla och utveckla 
Medåkers förskola så att alla barn kan få plats.” 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten.  
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§ 83 BUN 200/2022-010 

Nybyholmsspåret 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden begär hos 
kommunstyrelsen extra anslag om totalt 1 400 tkr till projektet 
under två år fördelat på en anställning på 650 tkr/år samt 
löpande kostnader på 50 tkr/år i samband med aktiviteter. 

2. Barn- och utbildningsnämnden åtar sig att stå som anställande 
verksamhet för den extra resurs som projektet beskriver. 

  

Sammanfattning 

Nybyholmsspåret är ett samarbetsprojekt av förebyggande karaktär 
och har som mål att elever ska klara grundskolan med betygsnivå för 
att bli behörig på gymnasiet. I förlängningen har projektet ett 
långsiktigt perspektiv, att kommuninnevånaren blir självförsörjande 
och att inte hamna i utanförskap men också att Arboga kommun tar 
sikte på framtidens krav på ökat kompetensbehov och i övrigt 
kommunens behov av utveckling. 

Nybyholmsområdet har potential att utvecklas, är ett mångkulturellt 
boendeområde och har socioekonomiska utmaningar. 

Projektet kommer att inrikta sig på att i högre grad ta tillvara 
föräldraresurser, optimera samverkan och i ännu högre grad verka 
för en utveckling av en lärande organisation. 

Projektet sker i samverkan med barn och utbildning, 
socialförvaltningen och fritid och kultur. 

För att stärka samarbetet med föräldrar och stärka samverkan och 
samarbete mellan förekommande verksamheter, föreslås att barn- 
och utbildningsförvaltningen anställer 1,0 resurs med syfte att 
utveckla föräldradelaktigheten och i olika sammanhang verka för en 
lärande, stadieöverbryggande och samverkande aktiviteter. 

__________ 
 



  
PROTOKOLL 10 (18) 
Sammanträdesdatum  

2022-10-13  

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Skickas till: 
Kommunstyrelsen, Akten  
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§ 84 BUN 137/2022-042 

Ekonomisk uppföljning och prognos 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Ekonomen redovisar per 30 september den ekonomiska prognosen. 

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

Information, antal inskrivna barn 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Verksamhetschefen för förskola redovisar att antalet inskrivna barn 
fortsätter att öka i förskolan jämfört med tidigare år. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 86 BUN 113/2022-002 

Delegationer gjorda av Skolchef 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna 

Sammanfattning 

  

Åtgärd/Handling Ankomstdatum Ärendenummer 

2023–2025 Avtal 
Kommun ARBOGA - 
Arbetsmarknadskunsk
ap 

2022-09-20 BUN 210/2022 

Tilläggslicens 
CompuGrup Medical 
Sweden AB 

2022-09-20 BUN 211/2022 

Uppsägning av 
hyreskontrakt 
Medåkers friskola 
gällande Bofinkens 
förskola 

2022-09-21 BUN 182/2021 

  

 
__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 87 BUN 209/2022-000 

Skolchef informerar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Delområdesprognos skolområden 2022-2055. 

Varje år beslutar KS om en befolkningsprognos. Utifrån den tas 
sedan delområdesprognoser fram för alla skolområden. Nuvarande 
befolkningsprognos är satt utifrån en årlig befolkningsökning på 50 
invånare/år. Delområdesprognosen bifogas. 

Elevantal grundskolan 

Elevantalet i grundskolan var vid läsårsstarten 2022/2023 1557 elever 
i kommunala grundskolor, 35 elever på Medåkers skola, 17 elever i 
andra kommuner och 42 elever på grundsärskolan. 

 Forskningsprogrammet IFOUS 

En artikeln om forskningsprogrammet Fokus undervisning i 
samarbete med IFOUS har publicerat en artikel  om programmet i 
tidskriften Skolporten där rektorer och lärare i Arboga kommun 
berättar om sina erfarenheter hittills i arbetet. Artikeln bifogas. 

 Avgiftskontroll förskola och fritidshem 

Varje år genomför förvaltningen en avgiftskontroll där 
vårdnadshavares anmälda inkomst jämförs med den taxerade 
inkomsten hos Skatteverket. Syftet är att säkerställa så att alla betalar 
rätt avgift för plats i förskola och fritidshem. I årets avgiftskontroll 
har 202 530 kr återbetalats till de som betalat för hög avgift. 15 437 kr 
har inte återbetalats på grund av innevarande skuld hos 
kommunen. 716 111 kr har fakturerats vårdnadshavare som har 
betalat för låg avgift. Den totala intäkten är 529 018 kr. 

 Nationell betygsstatistik 
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Skolverket har publicerat den nationella betygsstatistiken för årskurs 
9 i grundskolan. Såsom tidigare redovisat i Verksamhetsberättelse 
delår 2022 och Kunskapsanalys grundskola och grundsärskola för 
läsåret 2021/2022 så har vårt resultat sjunkit både vad gäller 
måluppfyllelse i alla ämnen och behörighet till nationellt program i 
gymnasiet. Den nationella statistiken bifogas. 

 Forskningsprogram förskolan 

Förskolan har skrivit ett avtal med Christian Eidevald, docent i 
förskoledidaktik vid Göteborgs universitet, om ett utvecklingsarbetet 
under 2022 och 2023 med syfte att utveckla kvalitet i undervisningen 
i förskolan. Eidevald har föreläst för alla medarbetare och arbetar nu 
med en utvecklingsgrupp bestående av nyckelfunktioner på 
förvaltningen, rektorerna och specialpedagogerna. Han kommer 
även att vilja träffa nämnden i detta arbetet. 

 Korttidstillsyn på Solögat 

Socialförvaltningen har aviserat att de inte kan fortsätta bedriva 
korttidstillsynenligt lagen om stöd och service som de gjort enligt 
avtal sedan 2009. Det är barn- och utbildningsnämnden som enligt 
reglementet har ansvar för att vissa 
funktionshindrade  skolungdomar över tolv år får korttidstillsyn i 
anslutning till skoldagen samt under lov (LSS § 9). Vi ser nu över hur 
verksamheten ska bedrivas framöver. 

  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 88 BUN 215/2022-007 

Grundläggande granskning 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Antar de svar på frågorna som nämnden arbetat fram inför 
grundläggande granskning. 

2. Skickar svar och handlingar till KPMG 

Sammanfattning 

Den årliga verksamhetsgranskningen av barn- och 
utbildningsnämnden med frågor som ska bevaras och analyseras 
gemensamt av politiken inför träffen med KPMG arbetades igenom 
under nämndsammanträdet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten, KPMG  
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§ 89 BUN 225/2022-000 

Nämndinitiativ - Tillsätta en oberoende utredare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Ärende bordläggs  
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§ 90 BUN 225/2022-000 

Uppdrag till förvaltningen 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämndens beslut. 

1. Ger förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag till det 
inkomna nämndinitiativ. 

Sammanfattning 

Till det nämndinitiativ som socialdemokraterna har inkommit med 
ska förvaltningen sammanställa kunskapsresultat samt analyserna 
för läsåret 2021-2022. 


