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§ 43  

Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Tony Pehrsson (SD) utses till justerare  
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§ 44  

Fastställande av föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs  
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Sammanträdesdatum  
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§ 45 BUN 186/2021-611 

Rapport ny grundskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 

Sammanfattning 

Lars Almstedt (projektledare) informerar om den pågående 

förstudien inför byggnation av ny grundskola. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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Sammanträdesdatum  
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 46 BUN 188/2021-600 

Rörelsesatsning SISU 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 

Sammanfattning 

Marie Persson från SISU och Ulrica Persson, rektor på 

Gäddgårdsskolan F-6 informerar om rörelsesatsningen på 

Gäddgårdsskolan. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 47 BUN 189/2021-600 

Skolans demokratiuppdrag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1.Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 

Sammanfattning 

 Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 
11); 

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår 

fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska 

inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla 

elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som 

det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan 

ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt 

för vår gemensamma miljö. 

Per Hermansson, lärare på Stureskolan, berättar om hur skolan 

arbetar med demokratiuppdraget utifrån bestämmelserna i 

Skollagen (2010:800) och Läroplanen Lgr 11 (SKOLFS 2011:19) 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 8 (21) 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 48 BUN 184/2021-600 

Rapport om sommaren 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 

Sammanfattning 

Förskolan 

Sommaren har fungerat väldigt bra i förskolan. Verksamheten har 

varit på Skogsgläntan. Närvaron har varit relativt hög, till och med 

bättre än tidigare år. Skogsgläntan har tyvärr blivit utsatt för en del 

skadegörelse under sommaren. 

Fritidshem 

Fritidshemmet har under sommaren varit på Brattbergsskolan. Det 

har fungerat bra. Färre elever som deltagit än vad som varit 

anmälda. 

Varken förskolan eller fritidshemmet har haft några fall av covid-19 i 

verksamheten under sommaren.  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 9 (21) 
Sammanträdesdatum  

2021-08-31  

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 49 BUN 104/2021-610 

Ifous forskning och utvecklingsprogram 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 

Sammanfattning 

Information gällande utformning och tillvägagångssätt av forskning 

och utvecklingsprogrammet Ifous. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 10 (21) 
Sammanträdesdatum  

2021-08-31  

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 50 BUN 187/2021-600 

Elevfrånvaro 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 

Sammanfattning 

Barn-och utbildningsförvaltningen informerar om rutin för 

skolpliktbevakning och anmälan till hemkommunen vid oroande 

frånvaro för elev. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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Sammanträdesdatum  
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 51 BUN 185/2021-600 

Måluppfyllelse 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen informerade om måluppfyllelse 

läsåret 2020/2021. 

Alla resultat är preliminära och räknade på Arbogas kommunala 

skolor.  

Åk 9 vårterminen 2021 

Arboga 
kommun 

Betyg i 
samtliga 
ämnen 

Behörighet till 
NP på 
gymnasiet 

Genomsnittlig 
meritpoäng 

Totalt 130 76 % 86 % (89%) 222 

Flickor 69 82% 93% 247 

Pojkar 61 59% 80% 162 

Efter 
lovskola  

  89% 116/130 
elever 

  

 

Åk 8 vårterminen 2021 

Arboga 
kommun 

Betyg i 
samtliga 
ämnen 

Behörighet till 
NP på 
gymnasiet 

Genomsnittlig 
meritpoäng 

Totalt 152 
elever 

58% 71% 201 

Flickor (62) 63% 77,4% 227,6 

Pojkar (90) 54% 66,6% 183 
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Åk 7 vårterminen 2021 

Arboga 
kommun 

Betyg i 
samtliga 
ämnen 

Behörighet till 
NP på 
gymnasiet 

Genomsnittlig 
meritpoäng 

Totalt 141 
elever 

68% 72% 200 

Flickor (58) 64% 72% 208 

Pojkar (83) 71% 72% 194 

 

Åk 6 vårterminen 2021 

Arboga 
kommun 

Betyg i 
samtliga 
ämnen 

Behörighet till 
NP på 
gymnasiet 

Genomsnittlig 
meritpoäng 

Totalt 143 70% 75,5% 218 

Flickor (61) 65,5% 70,5% 215 

Pojkar (82) 74% 79% 221 

 

Åk 1-5 vårterminen 2021 

Skol
or 

Brattbergssko
lan 

Gäddgår
ds-skolan 

Götlun
da 
skola 

Ladubac
ks-skolan 

Nybyhol
ms-skolan 

Åk 1 86 % 93% 100% 89% 86 % 

Åk 2 97 % 93,5% 83% 96% 58 % 

Åk 3 76 % 64% 94% 94% 42 % 

Åk 4 X 46% 94% 90% 60 % 

Åk 5 X 68% 73% 92% 82 % 
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Gymnasiet åk 3 

Vasagymnasiet Examensbevis 

Totalt 97 elever 90 % 

Yrkesförberedande 
program 

80 % 

Studieförberedande 
program  

94 % 

 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 52 BUN 178/2021-026 

Arbetsskadeanmälningar Barn- och 
utbildningsförvaltningen januari - juni 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 

Sammanfattning 

  

Färdolycksfall 3 st 

Olycksfall 14 st 

Arbetssjukdom 1 st 

Tillbud 41 st 

  

Kommunen har ett nytt digitalt system för arbetsskade-och 

tillbudsanmälningar, Stella. Medarbetare rapporterar själva både 

arbetsskador och tillbud. 

Antalet tillbud och arbetsskadeanmälningar har ökat sedan det 

digitala systemet infördes. Bedömningen är att ökningen beror på att 

det blivit enklare att rapportera.  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 53 BUN 134/2021-042 

Ekonomisk åtgärdsplan för Barn- och 
utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden antar åtgärdsplan för ekonomi 

i balans och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade under 2020 om två 

åtgärdsplaner för ekonomi i balans (BUN 87/2020-042). Inför 

budgetbeslutet 2021 minskades budgetramen för grundskolan med 7 

000 tkr. Förskolans budgetram ökade till 93 000 tkr, vilket var en 

ökning på 9 500 tkr.  2021 infördes en resursfördelningsmodell som 

fördelar medel till enheterna utifrån volym.  

Resursfördelningsmodellen och minskad ram för grundskolan 

innebar att flera enheter signalerade i sina riskbedömningar att det 

skulle bli svårt att leva upp till både kvalitet och säkerhetskrav i 

verksamheten. Inför 2021 fanns inte heller några medel att fördela 

från flyktingfonden vilket under 2020 förstärkt ramen med 8 000 

tkr.   

För förskolans del innebar resursfördelningsmodellen att fler enheter 

budgeteras på det tilldelade beloppet vilket inte varit fallet 

tidigare.  Verksamheten har även fått kompensation för ökad hyra på 

Skogsgläntan. Sammantaget signalerade även förskolan stora 

utmaningar inför budgetåret 2021. 

Detta medförde att nämnden beslutade om att i budgetbeslutet lägga 

till en beslutspunkt – att verkställa beslut så konsekvenser minimeras 

och en likvärdig kvalitet som 2020 kan hållas. Utifrån det beslutet har 

inte någon ny åtgärdsplan för ekonomi i balans fattas under 2021.  

I den ekonomiska uppföljningen under 2021 ser nämnden att 

prognosen för 2021 just nu är minus 2 000 tkr. Enheterna har fått 

statsbidrag som täcker sjuklönekostnader och på grund av den 

pågående pandemin med hög frånvaro i förskolan inte behövts 

tillsättas vikarier som tidigare år. Verksamheterna har också 
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minimerat antalet vikarier för att minska antalet nya människor som 

åtgärder för att minska smittspridningen.  

För att åtgärda fortsätta åtgärda obalanser och ta hänsyn till beslutet 

om att bibehålla likvärdig kvalitet som 2020 vi att följande åtgärder 

är möjliga för att genomföra; 

• Säga upp industrilokalen på Vasa och avveckla 

svetsverkstaden, ca 950 tkr i minskade kostnader. 

• Nytt hyreskontrakt på högskolecentrum samt samlokalisering 

av vuxenutbildningen i gemensamma lokaler, ca 500 tkr i

 minskade kostnader 

• En översyn av ledning och administration genom samverkan 

mellan kommunens förvaltningar, ca 500 tkr i minskade 

kostnader 

     

Vi ser dock kostnadsökning inom flera områden som kan minska de 

förväntade besparingarna. Dessa har redovisats till KS/KF inför 

beslut om strategisk och ekonomisk plan 2022-2024.  

     

    

   

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Kommunstyrelsen  
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§ 54 BUN 121/2021-042 

Ekonomisk uppföljning och prognos 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska 

rapporten 

 

 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 55 BUN 167/2021-001 

Förslag till organisation vad gäller 
arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd och 
vuxenutbildning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget till 

analys och översyn av organisation gällande 

arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd och 

vuxenutbildning 

Sammanfattning 

Arbogas vision om en plats för inspiration bygger på tre strategiska 

områden - Inspirerande livsmiljö, Inspirerande lärande och arbete 

och Inspirerande organisation. 

När det gäller Inspirerande lärande och arbete så finns mycket gott 

att bygga på. Utbildningsmöjligheterna liksom kommunikationerna 

bedöms som goda av medborgarna. Likaså bedömer det lokala 

näringslivet Arbogas näringslivsklimat som mycket bra. 

Samtidigt finns ett antal utvecklingsområden. Arbetslösheten är 

relativt hög och har också under pandemiåret 2020 ökat från 9,2 till 

10,0%. Det är 1,2% högre än rikssnittet. 

Ungdomsarbetslösheten har ökat något men ligger med sina 11,5% 

lägst i Västmanland och något lägre än rikssnittet. Arbetslösheten 

bland utrikesfödda är markant högre 27,3% i Arboga jämfört med 

rikets 21,1%. 

Det är naturligtvis en rad insatser som behöver sättas in för att 

förbättra Arbogas läge och stödja att fler kommer i arbete eller 

utbildning och blir självförsörjande. En åtgärd handlar om 

kommunens inre organisation. 

Även om det finns ett gott samarbete mellan kommunens nämnder 

och förvaltningar så kan det arbetet stärkas ytterligare. 

Idag ansvarar socialnämnden och dess förvaltning för 

arbetsmarknadsinsatser som ingår i ett eget verksamhetsområde och 
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försörjningsstöd som en del av verksamhetsområde Individ- och 

familjeomsorgen Vuxen. 

Vuxenutbildningen är en del av barn- och utbildningsnämndens och 

dess förvaltnings ansvar. 

En analys och översyn bör därför initieras där en omvärldsanalys 

och förslag till förändringar arbetas fram. 

Arbetet bör också utmynna i konkreta verksamhetsmål som 

understödjer förverkligandet av Arboga kommuns vision och 

strategiska mål. 

Arbetet presenteras under hösten 2021 för beslut i kommunstyrelsen 

om inriktning inför år 2022. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Kommunstyrelsen  
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§ 56  

Skolchefen informerar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 

Sammanfattning 

Skolläkartjänsten har inte blivit tillsatt. Förhoppningen är att inom 

regionen kunna dela på tjänsten. 

Det finns inga kända smittade fall av Covid i våra verksamheter. Det 

hålls regelbudna avstämningar med smittskyddslkaren. Nya rutiner 

har satts in för att hantera om det skulle ske smittspirdning i en 

grupp genom att då kunna genomföra en utökad provtagning. 

Fakturan som överklagades av en annan kommun har vi fått rätt på 

enligt Förvaltningsrätten och fakturan är nu betalad.  

Inkomna statsbidrag; mindre barngrupper 694 000 kr, anställning av 

lärarassistenter 577 000 kr, karriärtjänster 1105 000 kr och 

personalförstärkningar inom elevhälsan 359 320 kr.  

Skolinspektionen kommer i oktober genomföra en tematisk 

kvalitetsgranskning gällande rättvisande betygssättning på 

Stureskolan. 

Arbetet med en ny förskola på Västergården kommer att starta den 

13 september. Första steget kommer att bli utemiljö samt 

parkeringar.  
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§ 57  

Delegations- och vidaredelegationsärenden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 


