
  
PROTOKOLL 1 (23) 
Sammanträdesdatum  

2021-03-16  

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

  
Utses att justera Ingrid Noord-Silversten med Ulf Johansson (SD) som ersättare 
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och tid 
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 Felicia Linder  
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 Ingrid Noord-Silversten 
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datum 

2021-03-16 Organ Barn- och utbildningsnämnden 
 

Anslaget sätts upp 2021-03-24 Anslaget tas ned 2021-04-15 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
 

Underskrift   

   
 

 

Plats och tid Digitalt, kl 13:00–16:00 
  
Ledamöter Hans Ivarsson (C) Ordförande, Richard Fallqvist (L) 1:e vice ordförande, 

Ingrid Noord-Silversten (S) 2:e vice ordförande, Annelie Persson (M), 
Kevin Söderlund (M), Bo Molander (S), Ulf Johansson (SD) 

 
  

Övriga Anu Enehöjd Verksamhetschef grundskola/grundsärskola, Anneli Waern 
Kvalitetsutvecklare, Anna-Lena Rehnman (S), Harmen Rebel (M), Per 
Gamaliesson Rektor/verksamhetschef gymnasieskolan, Ewa Hedström 
Verksamhetschef vuxenutbildningen/SFI, Jatta Norberg Rektor § 21-23, 
Anna Öhlin Rektor § 21-23, Mia Vainionpää Rektor § 21-23, Kjell Cladin (S) 
§ 21-24, Britt-Marie Deubler verksamhetschef förskolan, Emma Ryberg-
Mårtensson ekonom, Felicia Linder nämndsekreterare, Ulrika Hansson 
skolchef 

 



  
PROTOKOLL 2 (23) 
Sammanträdesdatum  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 3 (23) 
Sammanträdesdatum  

2021-03-16  

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 21  

Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Ingrid Noord-Silversten (S) utses till justerare med Ulf Johansson 

(SD) som ersättare  



  
PROTOKOLL 4 (23) 
Sammanträdesdatum  

2021-03-16  

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 22  

Fastställande av föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande ändringar: 

- Skolchefen informerar lyfts till punkt 4  



  
PROTOKOLL 5 (23) 
Sammanträdesdatum  

2021-03-16  

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 23 BUN 28/2021-600 

Information 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 

Sammanfattning 

• Vägar framåt 

• Uppföljning KAA 

• Förstelärare 

• Elevhälsoteam 

• Måluppfyllelse förskolan 

• Årshjul 

• Uppföljning av oroande skolfrånvaro och resultat 

• Inför strategisk ekonomisk plan, diskussion  



  
PROTOKOLL 6 (23) 
Sammanträdesdatum  

2021-03-16  

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 24  

Skolchefen informerar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Corona-läget i verksamheterna 

Projekt för att bygga en ny Gäddgårdsskola har startats 

Västergården 2 har gått ut på upphandling 

Bemanningen som nu finns på HR-enheten kommer att flyttas över 

till Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen. 

Förvaltningen kommer därmed få en ny medarbetare senare i vår 

som kommer sköta bemanningen.  

Vi har startat ett samverkansarbete tillsammans med Medåkers 

friskola gällande bland annat att vi hyr lokal av dem till förskolan 

samt gällande elever som ska förflyttas från våra skolor till Medåkers 

friskola.  

   



  
PROTOKOLL 7 (23) 
Sammanträdesdatum  

2021-03-16  

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 25 BUN 71/2021-046 

Översyn av Samfond 3 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden överlåter förvaltarskapet för 

Samfond 3 till kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

År 1979 fattade Kammarkollegiet beslut om att bifalla kommunens 

ansökan om permutation av donationsfonder inom kommunen. 91 

fonder för diverse sociala och kulturella ändamål samt skoländamål 

sammanlades till sex stycken samfonder. Dessutom förvaltar 

kommunen även Bergmansfonden.  

Sedan en tid tillbaka pågår en översyn av förvaltningen av 

stiftelserna. Finns det en möjlighet till ytterligare sammanläggning 

av stiftelser? Hur ska placering av stiftelsernas likvida medel 

genomföras? Hur ska den löpande hanteringen administreras? Var i 

organisationen ska förvaltarskapet finnas? 

Kommunen har ingått avtal med Swedbank stiftelsetjänst att från och 

med år 2021 sköter de vissa administrativa tjänster så som 

årsredovisning och deklarationer. I detta uppdrag ingår också att se 

över om en ytterligare sammanläggning är möjlig. Kommunstyrelsen 

kommer att i februari 2021 besluta om placeringsriktlinjer för 

samtliga stiftelser. Dessa riktlinjer har som mål att förenkla och 

effektivisera kommunens stiftelsers kapitalförvaltning och att 

långsiktigt kunna finansiera stiftelsernas ändamål genom årliga 

bidrag samt bevara stiftelsekapitalets reala köpkraft. 

Idag är det ett delat förvaltarskap. Kommunstyrelsen är förvaltare 

för Samfond 1, Samfond 2 och Bergmansfonden. Barn- och 

utbildningsnämnden är förvaltare för Samfond 3. Socialnämnden är 

förvaltare för Samfonderna 4-6. För att effektivisera administrationen 

samt att det i Stiftelselagens regler om anknuten förvaltning så 

ansvarar förvaltningen på den anknutna förvaltarens högsta 

verkställande organ, så föreslås kommunstyrelsen ha förvaltarskapet 

för samtliga samfonder och Bergmansfonden.  



  
PROTOKOLL 8 (23) 
Sammanträdesdatum  

2021-03-16  

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 

 

  



  
PROTOKOLL 9 (23) 
Sammanträdesdatum  

2021-03-16  

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 26 BUN 56/2021-613 

Beslut om bidragsbelopp till Västerås Waldorfskola för 
kalenderår 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner beslut om 

bidragsbelopp till Västerås Waldorfskola för kalenderår 2021 

Sammanfattning 

Beslut om grundbelopp till fristående grundskola enligt 10 kap. 37 § 

skollagen (2010:800) 

Kalenderår 2021 Förskoleklass Grundskola 1-5 Grundskola 6-9 

Övrigt 47 222 64 285 70 953 

Lokaler 9 426 18 562 18 562 

Schablon administration 

3% 

1 729 

2 429 2 623 

Schablon 

momsersättning 6% 

3 563 

5 001 5 403 

Bidragsbelopp 61 940 kr 90 227 kr 97 541 kr 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
PROTOKOLL 10 (23) 
Sammanträdesdatum  

2021-03-16  

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Beslutsskäl: 

Interkommunal ersättning och bidragsbelopp i förskola och grundskola kalenderåret 2021 

  Interkommunal ersättning helår Bidragsbelopp till friskolor helår 

Verksamhet                             2021 2021 

  

 

  

Grundskola 1-5                            93 977     90 277     

  

 

  

Grundskola 6-9                           100 428                              97 541     

      

 

Skillnaden mellan beloppen för interkommunal ersättning och 

bidragsbelopp till friskolor är att friskolornas belopp inte innehåller 

ersättning för skolskjuts och särskilt stöd men däremot 3%påslag för 

administration och 6% för moms. 

Tilläggsbelopp prövas och beslutas i varje enskilt fall efter ansökan 

från huvudmannen. 

  

 
Skickas till: 
Akten 
Västerås Waldorfskola  



  
PROTOKOLL 11 (23) 
Sammanträdesdatum  

2021-03-16  

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 27 BUN 50/2021-613 

Beslut om bidragsbelopp till internationella Engelska 
skolan i Sverige AB för kalenderår 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner beslut om 

bidragsbelopp till Internationella engelska skolan för 

kalenderår 2021 

Sammanfattning 

Beslut om grundbelopp till fristående grundskola enligt 10 kap. 37 § 

skollagen (2010:800) 

  

Kalenderår 2021 Förskoleklass Grundskola 1-5 Grundskola 6-9 

Övrigt 47 222 64 285 70 953 

Lokaler 9 426 18 562 18 562 

Schablon administration 3% 1 729 2 429 2 623 

Schablon momsersättning 6% 3 563 5 001 5 403 

Bidragsbelopp 61 940 kr 90 227 kr 97 541 kr 

  

 

 

 

 

 

 

 



  
PROTOKOLL 12 (23) 
Sammanträdesdatum  

2021-03-16  

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Beslutsskäl: 

Interkommunal ersättning och bidragsbelopp i förskola och grundskola kalenderåret 2021 

  Interkommunal ersättning helår Bidragsbelopp till friskolor helår 

Verksamhet                            2021 2021 

  

 

  

Grundskola 1-5                            93 977     90 277     

  

 

  

Grundskola 6-9                           100 428                              97 541     

      

 

 

 

Skillnaden mellan beloppen för interkommunal ersättning och 

bidragsbelopp till friskolor är att friskolornas belopp inte innehåller 

ersättning för skolskjuts och särskilt stöd men däremot 3%påslag för 

administration och 6% för moms. 

Tilläggsbelopp prövas och beslutas i varje enskilt fall efter ansökan 

från huvudmannen. 

  

  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Internationella engelska skolan  



  
PROTOKOLL 13 (23) 
Sammanträdesdatum  

2021-03-16  

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 28 BUN 54/2021-613 

Beslut om bidragsbelopp till Medåkers Friskola för 
kalenderår 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner beslut om 

bidragsbelopp till Medåkers friskola för kalenderår 2021 

  

Sammanfattning 

Beslut om grundbelopp till fristående grundskola enligt 10 kap. 37 § 

skollagen (2010:800) 

Kalenderår 2021 

  

Fritidshem 

  

Förskoleklass Grundskola 1-5 Grundskola 6-9 

Övrigt 23 180 47 222 64 285 70 953 

Lokaler 3 951 9 426 18 562 18 562 

Schablon administration 

3% 

814 1 729 

2 429 2 623 

Schablon momsersättning 

6% 

1 677 3 563 

5 001 5 403 

Bidragsbelopp 29 622 61 940 kr 90 227 kr 97 541 kr 

  

 

 

 

 

 

 



  
PROTOKOLL 14 (23) 
Sammanträdesdatum  

2021-03-16  

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Beslutsskäl: 

Interkommunal ersättning och bidragsbelopp i förskola och grundskola kalenderåret 2021 

  Interkommunal ersättning helår Bidragsbelopp till friskolor helår 

Verksamhet                            2021 2021 

  

 

  

Grundskola 1-5                            93 977     90 277     

  

 

  

Grundskola 6-9                           100 428                               97 541     

      

 

Skillnaden mellan beloppen för interkommunal ersättning och 

bidragsbelopp till friskolor är att friskolornas belopp inte innehåller 

ersättning för skolskjuts och särskilt stöd men däremot 3%påslag för 

administration och 6% för moms. 

Tilläggsbelopp prövas och beslutas i varje enskilt fall efter ansökan 

från huvudmannen. 

  

 
Skickas till: 
Akten  
Medåkers friskola  



  
PROTOKOLL 15 (23) 
Sammanträdesdatum  

2021-03-16  

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 29 BUN 55/2021-613 

Beslut om bidragsbelopp till Fryxellska skolan för 
kalenderår 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner beslut om 

bidragsbelopp till fryxellska skolan för kalenderår 2021 

Sammanfattning 

Beslut om grundbelopp till fristående grundskola enligt 10 kap. 37 § 

skollagen (2010:800) 

Kalenderår 2021 Förskoleklass Grundskola 1-5 Grundskola 6-9 

Övrigt 47 222 64 285 70 953 

Lokaler 9 426 18 562 18 562 

Schablon administration 3% 1 729 2 429 2 623 

Schablon momsersättning 6% 3 563 5 001 5 403 

Bidragsbelopp 61 940 kr 90 227 kr 97 541 kr 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
PROTOKOLL 16 (23) 
Sammanträdesdatum  

2021-03-16  

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsskäl: 

Interkommunal ersättning och bidragsbelopp i förskola och grundskola kalenderåret 2021 

  Interkommunal ersättning helår Bidragsbelopp till friskolor helår 

Verksamhet                             2021 2021 

  

 

  

Grundskola 1-5                            93 977     90 277     

  

 

  

Grundskola 6-9                           100 428                              97 541     

      

 

Skillnaden mellan beloppen för interkommunal ersättning och 

bidragsbelopp till friskolor är att friskolornas belopp inte innehåller 

ersättning för skolskjuts och särskilt stöd men däremot 3%påslag för 

administration och 6% för moms. 

Tilläggsbelopp prövas och beslutas i varje enskilt fall efter ansökan 

från huvudmannen. 

  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Fryxellska skolan  



  
PROTOKOLL 17 (23) 
Sammanträdesdatum  

2021-03-16  

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 30 BUN 70/2021-047 

Coronamiljarden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Ärendet återremitteras för vidare utredning enligt Richard 

Fallqvist (L) återremissyrkande 

Sammanfattning 

För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför har 

regeringen beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet 

med 1 miljard kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda 

förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn 

och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Arbogas 

bidrag är 1 258 808 kr. Det innebär 590 kr per elev och år. 

Förslag till beslut 

1. Coronamiljarden fördelas utifrån andelen elever i åldern 6–19 

år 

Yrkande 

Ingrid Noord-Silversten (S) yrkar på att Coronamiljarden används 

till projektanställda pedagogiska stödfunktioner som jobbar med 

elever med oroande frånvaro. 

Richard Fallqvist (L) yrkar på återremiss med motiveringen att mer 

fakta krävs kring kvarvarande belopp för att kunna fatta ett beslut i 

ärendet. Barn- och utbildningsnämnden är eniga kring detta.  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 18 (23) 
Sammanträdesdatum  

2021-03-16  

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 31 BUN 31/2021-600 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tackar för rapporten och 

lägger den till handlingarna 

Sammanfattning 

Systematiskt arbetsmiljöarbete är 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. 

De centrala aktiviteterna i SAM är att arbetsgivaren regelbundet ska 

undersöka arbetsmiljön, genomföra de åtgärder som krävs för att 

minska eller ta bort risker och att sedan kontrollera att genomförda 

åtgärder får effekt. 

Varje år sammanfattar alla ansvariga enhetschefer sitt arbete med det 

systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamhetssystemet Stratsys. 

  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
HR-enheten 
Fackliga företrädare  



  
PROTOKOLL 19 (23) 
Sammanträdesdatum  

2021-03-16  

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 32 BUN 52/2021-612 

Uppföljning STG SAAB tekniska gymnasium 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 

Sammanfattning 

2008 beslutade barn- och utbildningsnämnden att starta ett projekt 

tillsammans med SAAB (dnr 86/2008-602): ”Grundidén och den 

röda tråden för projektet är att stärka intresset för teknik och 

naturvetenskap hos elever i såväl förskola, grundskola som 

gymnasium, samt ha en gymnasieutbildning som svarar mot Saabs 

behov, och därigenom skapa förutsättningar för anställningsbara 

elever. Detta är en del av såväl kommunens som företagets 

kompetensförsörjning och långsiktiga rekryteringsförmåga.” 

Projektet bestod av två delprojekt. Delprojekt 1 avser 

förskola/grundskola och delprojekt 2 gäller gymnasieskolan. 

Delprojekt 2 syftade till att utreda möjligheterna för samt, vid rätt 

förutsättningar, utveckla ett studieförberedande nationellt 

gymnasieprogram som svarar upp mot Saabs långsiktiga 

kompetensbehov (STG – Saabs Tekniska Gymnasium i Arboga). 

Målet var att starta Saabs Tekniska Gymnasium i Arboga – ett 

nationellt gymnasieprogram som genomförs av 

Vasagymnasiet/Arboga kommun och Saab i samverkan – skulle 

starta med 16 kvalificerade elever höstterminen 2009. 

Programmet startades höstterminen 2009 och har sedan dess har 

hittills 131 elever tagit examen på programmet.   

Av dessa 131 elever har minst 100 elever gått vidare till studier inom 

ingenjörsyrken och 11 av dem har hittills fått anställning på SAAB. 

Tre elever har påbörjat andra akademiska studier (lärare, ekonomi 

och HR) resterande elever har vi ännu inte lyckats få kontakt med.  

  

  



  
PROTOKOLL 20 (23) 
Sammanträdesdatum  

2021-03-16  

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  

  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 21 (23) 
Sammanträdesdatum  

2021-03-16  

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 33 BUN 53/2021-046 

Samfond 3- årsredovisning 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Årsredovisningen för Samfond 3 för år 2020 godkänns 

Sammanfattning 

Stiftelselagen (1994: 1220) innebär att en förvaltningsberättelse måste 

upprättas av den nämnd som har rätt att dela ut medel ur fonden. 

Ekonom Emma Ryberg Mårtensson har upprättat förslag till 

årsredovisning för Samfond 3 för år 2020. Redovisat eget kapital har 

sjunkit från 516 200 kronor till 505 200 kronor. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 22 (23) 
Sammanträdesdatum  

2021-03-16  

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 34  

prognos 1 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Redovisad prognos för drift godkänns 

Sammanfattning 

Nämnden ska vid varje sammanträde följa sin ekonomiska 

utveckling. Förvaltningarna ska till kommunstyrelseförvaltningen 

månatligen rapportera sin ekonomi. Redovisningen sker månatligen 

från kommunstyrelseförvaltningen till kommunstyrelsen. Dessa 

uppgifter kan vara tjänstemannabehandlade för att 

kommunstyrelsen ska få en så aktuell bild som möjligt av 

kommunens ekonomiska utveckling. Ekonomisk prognos för 

driftresultat år 2021, daterad 15 mars redovisas. Prognosen visar på 

ett minus på 2 000 000 kr. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Kommunstyrelsen  



  
PROTOKOLL 23 (23) 
Sammanträdesdatum  

2021-03-16  

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 35  

Delegations- och vidaredelegationsärenden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 


