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Utses att justera Tony Pehrsson 
  
Justeringens plats 
och tid 

Rådhuset 
 

Sekreterare   Paragrafer 76–86 

 Felicia Linder  
  
Ordförande   

 Hans Ivarsson  
  
Justerare  

 Tony Pehrsson 
  

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

2021-12-14 Organ Barn- och utbildningsnämnden 
 

Anslaget sätts upp 2021-12-23 Anslaget tas ned 2022-01-14 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
 

Underskrift   

   
 

 

Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, kl 14:15–16:00 
  
Ledamöter Hans Ivarsson (C) ordförande, Richard Fallqvist (L) 1:e vice ordförande, Bo 

Molander (S) 2:e vice ordförande, Manuel Huerta (V), Jonas Stenzelius 
(KD) § 79-86, Sune Gustavsson (OPA), Ingrid Noord-Silversten (S), Anna-
Lena Rehnman (S), Ulf Johansson (SD), Tony Pehrsson (SD) 

 
  

Tjänstgörande 
ersättare 

Kent Johansson (M), Håkan Sandberg (L), Anders Frants (MP), Stig 
Söderlund (SD) 

  

Övriga Lars Almstedt § 76-78, Anu Enehöjd Verksamhetschef 
grundskola/grundsärskola § 76-78, Emma Ryberg-Mårtensson ekonom, 
Ewa Hedström verksamhetschef vuxenutbildning/SFI, Felicia Linder 
nämndsekreterare, Ulrika Hansson skolchef 
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§ 76  

Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Tony Pehrsson (SD) utses till justerare med Stig Söderlund (SD) 

som ersättare  



  
PROTOKOLL 4 (22) 
Sammanträdesdatum  

2021-12-14  

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 77  

Fastställande av föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande tillägg och ändringar: 

- Ärendet "Yttrande gällande nämndinitiativ från (SD) om att ta fram 

uppdaterat beslutsunderlag för den nya skolorganisationen som 

belyser både en och två högstadieskolor" läggs till och lyfts till punkt 

tre.   
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Sammanträdesdatum  

2021-12-14  

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 78 BUN 259/2021-600 

Extraärende: Yttrande gällande nämndinitiativ från 
(SD) om att ta fram uppdaterat beslutsunderlag för den 
nya skolorganisationen som belyser både en och två 
högstadieskolor 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden förordar att det fortsatt finns två 

högstadieskolor i Arboga 

2. Barn- och utbildningsnämnden överlämnar yttrandet till 

Kommunstyrelsen.  

Reservation 

Tony Pehrsson (SD) reserverar sig i ärendet gällande punkt 1 och 2.  

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna anmälde vid kommunstyrelsens sammanträde 

den 30 mars 2021, § 60 ett nämndinitiativ om att kommunstyrelsen 

till lämplig förvaltning/nämnd ska ge uppdraget att snarast ta fram 

beslutsunderlag för den nya skolorganisationen som belyser både en 

och två högstadieskolor. Tydliga ekonomiska och andra relevanta 

konsekvenser skall framgå av beslutsunderlaget 

Barn- och utbildningsnämnden förordar att det fortsatt finns två 

högstadieskolor i Arboga. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade i december 2019 (BUN 

25/2019-600) och Kommunfullmäktige beslutade i maj 2020 om 

förslag till inriktning för skolorganisation för Arboga (KS 426/2019-

600). 

Inriktningsbeslutet för grundskolans organisation grundar sig på en 

stadieindelad skola utifrån skollagen 10 kapitel 3 § (2010:800). 

Inriktningsbeslutet innebär ett spår med årskurs f-9 på norr med 

högstadieskola på Stureskolan och ett spår med årskurs f-9 på söder 

med högstadiet på Gäddgårdsskolan. 
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Efter beslutet 2019 har antalet paralleller på högstadiet justerats efter 

ny befolkningsprognos och beslut om resursfördelningsmodell till 

totalt sex paralleller på högstadiet med 25-30 elever/klass i årskurs 7-

9. 

Barn- och utbildningsförvaltningen förordar fortsatt två 

högstadieskolor. Skolorganisationens förslag har en bred förankring i 

förvaltningen och har analyserats och diskuterats i samtliga 

arbetsgrupper inom förvaltningen 2019 då utredningen 

genomfördes. 

Fördelarna utifrån ett verksamhetsperspektiv att ha två 

högstadieskolor: 

• Valmöjlighet byte av skola möjligt 

• Möjlighet att skapa relationer mellan elever och lärare är 

lättare vid en mindre högstadieskola 

• Personalgrupperna på skolorna är intakta och inarbetade 

• Tre paralleller på Stureskolan kan lättare säkerställa goda 

framtida lärmiljöer 

• Ökad trygghet och studiero vid en mindre högstadieskola 

• Socioekonomiskt utsatta barn missgynnas av större enheter 

• Utemiljön räcker på Stureskolan till utifrån Boverkets 

rekommendationer vid fortsatt 3 paralleller. 

• Två högstadieskolor är brett förankrat i personalgruppen 

• Att ha samtliga högstadieelever samlat på en skola upplevs 

som en stor risk för fler incidenter och högre otrygghet 

• Minskad valmöjlighet med bara en kommunal högstadieskola 

kan leda till att fler väljer friskolor eller skolor i andra 

kommuner 

• Sturehallen kommer inte räcka för idrottsundervisningen vid 

ett högstadium. Vasahallen kan inte användas då den inte är 

byggd för att tillgodose de mål som läroplanen i idrott 

innehåller. 

• Särskolans högstadium bör vara inkluderad i grundskolans 

lokaler och då måste särskolan drivas på två skolor vilket 

innebär en dyrare verksamhet med större svårigheter att 

samverka 
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Om Stureskolan ska användas som Arbogas enda högstadieskola 

kommer det att innebära att om- och tillbyggnation kommer behövas 

på såväl Stureskolan, Ladubackskolan (Nybyholmsskolan) och 

byggnation av ny Gäddgårdsskola. Om det fortsatt finns två 

högstadieskolor kommer ingen tillbyggnad att behövas på 

Stureskolan. Då behövs en ny grundskola f-9 för att ersätta 

Gäddgårdsskolan samt tillbyggnad på Ladubacksskolan 

(Nybyholmsskolan) behövs för att säkerställa en stadieindelad skola 

för årskurs f-6. 

  

Timplanen fastställer hur många timmar som måste erbjudas inom 

samtliga ämnen. Tjänsteplanering på två högstadieskolor fungerar 

utifrån att de flesta lärare idag har minst två ämnen i sin utbildning. 

För heltidstjänster inom ämnen såsom till exempel bild och musik 

krävs minst sex paralleller på högstadiet om man enbart har ett ämne 

i sin legitimation 

Förslag till beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden förordar att det fortsatt finns två 

högstadieskolor i Arboga 

2. Barn- och utbildningsnämnden överlämnar yttrandet till 

Kommunstyrelsen.  

Yrkande 

Kent Johansson (M) och Tony Pehrsson (SD) yrkar på återremiss.  

Bo Molander (S), Ingrid Noord-Silversten (S), Anna-Lena Rehnman 

(S), Sune Gustavsson (OPA), Richard Fallqvist (L), Håkan Sandberg 

(L) och  Anders Frants (MP) yrkar på bifall till förvaltningens förslag 

till beslut. 

  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på bifall till förvaltningens förslag 

till beslut mot Kent Johansson (M) och Tony Pehrsson (SD) 
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återremissyrkande och finner att barn- och utbildningsnämnden 

beslutar att bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Skriftlig reservation 

Kent Johansson (M) inkommer med följande reservation: 

Undertecknad tjänstgörande ledamot anför härmed Reservation mot 

BUN nämndens beslut i § 78 den 14.12.21. 

Vi yrkar återremiss av ärendet med följande sakskäl; 

Då ingen ekonomisk redovisning finns bilagd till de två olika 

alternativen anser vi att man inte som ansvarstagande politiker kan 

fatta ett så viktigt beslut utan detta underlag. 

Vi yrkar därför återremiss av ärendet för komplettering med 

ekonomisk redovisning av de två alternativen. 

Då detta vårt yrkande inte fick gehör och röstades ner ser vi oss 

tvingade att inge denna RESERVATION. 

Arboga den 14 december 2021 

Kent W. Johansson 

Moderaterna Arboga 

 

 __________ 

 
Skickas till: 
Akten 
Kommunstyrelsen  
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§ 79 BUN 252/2021-613 

Beslut om bidragsbelopp till Västerås Waldorfskola för 
kalenderår 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner beslut om 

bidragsbelopp till Västerås Waldorfskola för kalenderår 2022 

Sammanfattning 

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

skollagen (2010:800) 

Kalenderår 2022 Förskoleklass Grundskola 1-5 Grundskola 6-9 

Övrigt 

Lokaler 

Schablon 

administration 

3% 

Schablon 

momsersättning 

6% 

48 404 

9 426 

1 735 

   

                 3 574 

65 764 

18 856 

2 539 

 

5 230 

72 583 

18 856 

2 743 

 

5 651 

Bidragsbelopp 63 139 kr 92 389 kr 99 833 kr 
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__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Västerås Waldorfskola  

Beslutsskäl: 

Interkommunal ersättning och bidragsbelopp i förskola och grundskola 

kalenderåret 2022 

  

Interkommunal ersättning 

helår 

Bidragsbelopp till friskolor 

helår 

Verksamhet 2022 2022 

  
 

  

Grundskola 1-5                            96 064     92 389       

  
 

  

Grundskola 6-9                           102 882                      99 833  
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2021-12-14  

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 80 BUN 250/2021-613 

Beslut om bidragsbelopp till Medåkers friskola för 
kalenderår 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner beslut om 

bidragsbelopp till Medåkers friskola för kalenderår 2022 

Sammanfattning 

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

skollagen (2010:800) 

Kalenderår 2022 Fritidshem Förskoleklass Grundskola 1-5 Grundskola 6-9 

Undervisning 

Lärverktyg 

Måltider 

Elevhälsa 

Lokaler 

Övrigt 

Schablon 

administration 

3% 

Schablon 

momsersättning 

6% 

Bidragsbelopp 

 

 

 

 

4 014 

24 196 

             846 

 

          1 743 

 

 

   30 799 kr 

           37 438 

987 

7 746 

2 232 

9 426 

 

1 735 

 

3 574 

 

 

       63 138 kr 

52 837 

2 236 

6 840 

3 851 

18 856 

 

2 539 

 

5 230 

 

 

          92 389 kr 

58 808 

3 084 

6 840 

3 851 

18 856 

 

2 743 

 

5 651 

 

 

          99 833 kr 
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__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Medåkers friskola  

Beslutsskäl: 

Interkommunal ersättning och bidragsbelopp i förskola och grundskola 

kalenderåret 2022 

  

Interkommunal ersättning 

helår 

Bidragsbelopp till friskolor 

helår 

Verksamhet 2022 2022 

  
 

  

Grundskola 1-5                            96 064     92 389       

  
 

  

Grundskola 6-9                           102 882                      99 833  
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§ 81 BUN 249/2021-613 

Beslut om bidragsbelopp till Fryxellska skolan för 
kalenderår 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner beslut om 

bidragsbelopp till Fryxellska skolan för kalenderår 2022 

Sammanfattning 

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

skollagen (2010:800) 

 

Kalenderår 2022 Förskoleklass Grundskola 1-5 Grundskola 6-9 

Övrigt 

Lokaler 

Schablon 

administration 

3% 

Schablon 

momsersättning 

6% 

48 404 

9 426 

1 735 

   

                 3 574 

65 764 

18 856 

2 539 

 

5 230 

72 583 

18 856 

2 743 

 

5 651 

Bidragsbelopp 63 139 kr 92 389 kr 99 833 kr 
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__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Fryxellska skolan  

Beslutsskäl: 

Interkommunal ersättning och bidragsbelopp i förskola och grundskola 

kalenderåret 2022 

  

Interkommunal ersättning 

helår 

Bidragsbelopp till friskolor 

helår 

Verksamhet 2022 2022 

  
 

  

Grundskola 1-5                            96 064     92 389       

  
 

  

Grundskola 6-9                           102 882                      99 833  
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Sammanträdesdatum  

2021-12-14  

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 82 BUN 251/2021-613 

Beslut om bidragsbelopp till Internationella Engelska 
skolan  för kalenderår 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner beslut om 

bidragsbelopp till Internationella Engelska skolan för 

kalenderår 2022 

Sammanfattning 

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

skollagen (2010:800) 

Kalenderår 2022 Förskoleklass Grundskola 1-5 Grundskola 6-9 

Övrigt 

Lokaler 

Schablon 

administration 

3% 

Schablon 

momsersättning 

6% 

48 404 

9 426 

1 735 

   

                 3 574 

65 764 

18 856 

2 539 

 

5 230 

72 583 

18 856 

2 743 

 

5 651 

Bidragsbelopp 63 139 kr 92 389 kr 99 833 kr 
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__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Internationella Engelska skolan  

Beslutsskäl: 

Interkommunal ersättning och bidragsbelopp i förskola och grundskola 

kalenderåret 2022 

  

Interkommunal ersättning 

helår 

Bidragsbelopp till friskolor 

helår 

Verksamhet 2022 2022 

  
 

  

Grundskola 1-5                            96 064     92 389       

  
 

  

Grundskola 6-9                           102 882                      99 833  
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Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 83 BUN 121/2021-042 

Ekonomisk uppföljning och prognos 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 

 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnd 

Uppföljning 2021 (nettokostnader) 

Kommentarer 

*1) Eu-bidrag för projekt ”vägar framåt” 
*2) Köp och sälj dvs köp av plats i annan kommun eller friskola 
*3) Interkommunala ersättningar samt inställda studieresor 
*4) SFI, personal och köp av två platser för speciella behov som inte kan tillgodoses 
i den egna verksamheten 
*5) Personal 

 
__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 84 BUN 236/2021-612 

Utbildningsutbud Vasagymnasiet 2022-2023 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer program och 

inriktningar på Vasagymnasiet läsåret 2022/23 

2.  Uppdrar till förvaltningen att redovisa underlag för ansökan 

till brottargymnasiet i januari till arbetsutskottet. 

  

Sammanfattning 

Regeringen beslutar om vilka nationella program och inriktningar 

som den nya gymnasieskolan ska omfatta. 

 Förslag till program- och inriktningsutbud för Vasagymnasiet 

verksamhetsåret 2022/23: 

Program    Inriktningar 
 
El- och energiprogrammet Yrkesutgång, Dator 

och 
Kommunikations-
teknik 

 
Introduktionsprogrammet IMA 
 IMS 
 
Försäljnings- och serviceprogrammet Hotell och 

konferens 
 Turism och resor 
 
Ekonomiprogrammet Ekonomi 
 Juridik 
 
Naturvetenskapsprogrammet  Naturvetenskap 
    Naturvetenskap 
    och samhälle 
Samhällsvetenskapsprogrammet  Beteendevetenskap 
    Samhällsvetenskap 
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Teknikprogrammet   Design och  
    produktutveckling 
 
__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 85  

Skolchefen informerar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 

Sammanfattning 

Skolinspektionens enkät är på väg ut till pedagogisk personal, 

vårdnadshavare och elever på grundskolan och gymnasieskolan. 

Från och med den 21 december är det skarpt läge med de nya 

skolsystemen. Information gällande systemen har gått ut till 

vårdnadshavarna.  

Grundsärskolans lokaler är allt för trånga och det behövs hittas nya 

lösningar till vårterminen då fler elever väntas börja. En temporär 

lösning skulle kunna vara att hyra andra lokaler som till exempel 

Engelbrektsskolan medan man eventuellt skulle kunna se över en 

modullösning på Gäddgårdsskolan.  

Kontraktet för Högskolecentrum är ännu inte påskrivet. Nytt 

kontrakt kommer skrivas när beslut om ny organisation för 

vuxenutbildningen, arbetsmarknadsverksamheten och 

försörjningsstöd är fattat.  

Det har vid tidigare sammanträde inkommit frågor gällande om man 

behöver vara vaccinerad för att arbeta i våra verksamheter. 

Förvaltningen följer SKR rekommendationer och ställer för tillfället 

inget krav kring vaccination för medarbetare i verksamheten. 

Det har även inkommit frågor kring flyktingfonden. För tillfället 

finns det 190 000 kr på fonden. Det kommer in pengar i 

flyktingfonden varje månad men summorna som inkommer varierar 

väldigt mycket. 
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_______ 
 
Skickas till: 
Akten  
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Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 86  

Delegations- och vidaredelegationsärenden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 

 

 

 

 

__________ 
 
Skickas till: 

Akten 


