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§ 58  

Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Bo Molander (S) utses till justerare  
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§ 59  

Fastställande av föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs  
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§ 60 BUN 190/2021-042 

Verksamhetsberättelse delår 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner 

verksamhetsberättelse för delår 2021 

2. Verksamhetsberättelse för delår 2021 överlämnas till 

Kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Nämnderna/styrelsen ska, enligt reglementet inom sitt område, se 

till att inom tilldelade ekonomiska ramar bedriva verksamheten 

enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten och de mål och 

riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. 

Årets verksamhet 

Delåret har till stor del präglats av pandemin. Mycket tid och 

resurser har lagts på att skapa en säker och hållbar verksamhet för 

våra barn, elever och medarbetare. 

Under stora delar av året har undervisningen på gymnasiet och 

vuxenutbildningen bedrivits som distansundervisning. För att möta 

behovet av viss undervisning, exempelvis laboration och 

examinationer, har ett fåtal elever i mindre grupper träffats enligt 

schema på skolan. Detta gäller också för de elever som behöver 

särskilt stöd. Både förskolan Norrgården och Nybyholmsskolan 

tvingades stänga på grund av hög sjukfrånvaro bland personal. 

Under vårterminen har alla verksamheter arbetat för att minska 

trängsel och på våra två högstadieskolor innebar det att vissa 

årskurser tillfälligt haft sin undervisning i andra lokaler. 

Måluppfyllelse 

En analys och bedömning utifrån Skolinspektionens kriterier för en 

framgångsrik förskola visar att måluppfyllelsen är hög. Vi har en hög 

andel utbildade förskollärare som driver det systematiska 

kvalitetsarbetet på förskolorna. Alla medarbetare utbildas i ICDP 

som handlar om att vägleda barnen i en positiv anda. 
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Förhållningssättet är grunden i utbildningen och ett ständigt 

pågående arbete i Barnhälsoteamen. Rektorerna har stor kunskap om 

sina verksamheter och är lyhörda utifrån behov och 

utmaningar. Med stöd av uppdragsbeskrivningen är alla 

medarbetares ansvar tydligt. Pedagogerna observerar och kartlägger 

sin undervisning och barns intressen systematiskt vid de 

schemalagda reflektionstillfällena. Det finns en gemensam förståelse 

och samsyn för det som sker i verksamheten. 

Vi kan glädjas över våra resultat i årskurs 9 där hela 89% av eleverna 

har behörighet till ett nationellt program. Vi har också ett ökat 

meritvärde, vilket visar att flera av våra elever når de högre betygen. 

Vi ser att flickornas mätvärden över lag är högre än pojkarnas. De 

preliminära resultaten från Skolverket tyder på att Arboga ligger 

över riksgenomsnittet på behörighet till gymnasiets yrkesprogram 

2021. Bland eleverna som avslutade grundskolan våren 2021 

i Sverige är totalt 85,9% behöriga att söka till ett yrkesprogram; 86,9% 

av flickorna och 85,0% av pojkarna. Det är en ökning med 0,3 

procentenheter jämfört med föregående läsår.  

På Vasagymnasiet fick 88% av eleverna examensbevis efter tre 

år. Det är en försämring från förra läsåret då 93,5% fick 

examensbevis. Under läsåret 2020 - 2021 genomfördes en stor del av 

undervisningen som partiell distansundervisning, vilket har 

påverkat måluppfyllelsen.  

SFI har haft 100 elever och 33 A-E betyg har delats ut. Inga F-betyg 

har delats ut. 12 SFI-elever har avslutat sina studier på nivå D och 

påbörjat nästa steg på grundläggande vuxenutbildning (GRUV) eller 

annan aktivitet. 185 grundläggande kurser har genomförts på GRUV, 

vilket resulterat i 114 A-E betyg, 7 F-betyg och 9 streck. 30 kurser 

avbröts och 5 kurser fortsätter under 2021. 726 gymnasiekurser 

(GYV) har genomförts vilket resulterat i 397 A-E betyg, 39 F betyg 

och 11 streck. 8 elever kunde ej antas på grund av platsbrist. 9 kurser 

var orienteringskurser, 177 kurser avbröts och 85 kurser fortsätter 

under 2021. 
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Ekonomi 

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett 0-resultat för 2021, 

avseende drift. Detta är möjligt då nämnden fått 1 500 tkr i ersättning 

för sjuklönekostnader, 300 tkr i sänkta kostnader på grund av lägre 

arbetsgivaravgift för unga samt statsbidrag som har kunnat täcka för 

kostnader som ej ryms i budget. Samtliga enheter har arbetat mycket 

medvetet för att skapa en ekonomi i balans. 

Prognos: 

Förskolan: 0 tkr. 

Grundskolan: -800 tkr. 

Grundsärskolan: 0 tkr. 

Gymnasieskolan: 0 tkr  

Vuxenutbildningen: -1400 tkr 

Det osäkra och svårförutsägbara ekonomiska läget samt covid-19 har 

medfört att rektorernas planeringsförutsättningar har varit betydligt 

svårare under år 2020.  

Framtid 

De största utmaningarna i framtiden för nämndens verksamheter är 

ökad måluppfyllelse, ekonomi i balans, lokaler 

och kompetensförsörjning.  

Planering pågår för nybyggnation och renovering av lokaler för våra 

verksamheter. En ny förskola på Västergården startar under hösten 

2021, begäran om att starta förstudie för ny förskola i Götlunda 

kommer att lämnas till kommunstyrelsen under hösten, planering för 

ny grundskola pågår, renovering på Stureskolan pågår 

och utredning av skollokalerna på norr har inletts. Vi eftersträvar att 

under året organisera oss i stadierna F - 3, 4 – 6, 7 - 9, vilket följer den 

stadieindelade timplanen för grundskolan enligt Skollagen. Ett 

arbete med gränsdragningslistan i kommunen har inletts vilket 

påverkar våra verksamheter, bland annat gällande utemiljöerna för 

våra förskolor och skolor.  

Flera kompetenshöjande insatser kommer att påbörjas under hösten.  
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Implementering av nytt elevadministrativt system och skolplattform 

inleds under hösten.  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Kommunfullmäktige  
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§ 61 BUN 175/2021-615 

Industrilokalerna på vasagymnasiet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag 

att säga upp industrilokalerna, svetsverkstaden, på 

Vasagymnasiet 

2. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag 

att sälja inventarier och material i svetslokalerna.  

Sammanfattning 

2019 fattade Barn- och utbildningsnämnden beslut om att avveckla 

industriprogrammet med svetsutgång på Vasagymnasiet med 

anledning av för få sökanden till programmet. Tidigare hade även 

beslut fattats om att avveckla CNC-utgången på samma program. De 

sista eleverna på industriprogrammet på Vasagymnasiet avslutade 

sina studier våren 2020.  Hösten 2020 genomfördes en utbildning för 

vuxna i CNC i lokalerna men därefter har lokalerna inte nyttjats. 

Söktrycket för industriprogrammet på ungdomsgymnasiet har 

därefter tillgodosetts genom industriprogrammet på Ullvigymnasiet 

med utgången ’produkt och maskinteknik’. Inför höstterminen 2021 

har 16 elever antagits till programmets 16 platser på Ullvigymnasiet.  

Industrin aviserar att det finns behov av kompetens inom området. 

Den kommunala vuxenutbildningens uppdrag inom Yrkesvux är att 

se till att de som saknar fullständig gymnasieutbildning, som 

behöver omskola sig eller utveckla sina kunskaper för att behålla sitt 

arbete får möjlighet att göra det. Vuxenutbildning ska tillgodose hela 

kommunen och dess företag med kompetens, inte bara vissa utvalda 

företag eller andra kommuners behov. 

Det finns statsbidrag för Yrkesvux att söka för de kurser som ingår i 

Skolverkets yrkespaket för Vux. Dessa redovisas i producerade 

poäng.  En medfinansiering från kommunen på 30% krävs för att få 

statsbidraget. Vid redovisning av statsbidraget krävs att kommunen 

har producerat för hela den beviljade summan och 
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medfinansieringen för att inte bli återbetalningsskyldiga till 

Skolverket. 

Hösten 2020 genomfördes en CNC-utbildning för vuxna i delar av de 

tomställda lokalerna på Vasagymnasiet. Utbildningen upphandlades 

av Kunskapscompaniet. Kostnaden för utbildningen blev ca 30 % 

dyrare än om vi köpt liknande utbildning från andra 

utbildningsanordnare. Kostnaden för utbildningen blev 116,9 

kr/poäng, totalt 152 000 kr/elev för 1300 poäng. På utbildningens 15 

platser fanns 4 elever från Arboga. 12 elever slutförde utbildningen. 

Av de 12 eleverna som genomförde utbildningen var det enbart 2 

elever som fick arbete inom området. 

Därefter har ingen utbildning inom vare sig svets eller CNC 

genomförts för vuxna i egen regi då det inte funnits tillräckligt stor 

efterfrågan från sökanden som krävts för driva utbildningen i egen 

regi. Den har därför bedömts bli för dyr att genomföra. För att ändå 

tillgodose industrins behov har utbildning upphandlats tillsammans 

med Köping och Kungsörs vuxenutbildningar. Kostnaden för den 

upphandlade utbildningen är 83 kr/poäng, totalt 107 900 kr per plats 

och elev i Eskilstuna. 

I dagsläget ser inte vuxenutbildningen i Arboga någon större 

efterfrågan att utbilda sig inom CNC eller svets. Inte heller Köping 

eller Kungsörs vuxenutbildningar ser någon större efterfrågan av 

den här typen av utbildning. Svetsutbildningar erbjuds också av 

arbetsförmedlingen. Den efterfrågan som finns kan idag tillgodoses 

genom köp av utbildningen externt. 

Om Arboga kommun skulle driva utbildning i egen regi inom 

CNC/svets bedöms kostnaderna överstiga priset för den 

upphandlade utbildningen i Eskilstuna. 

CNC baspaket består av 700 poäng samt en påbyggnad på 600 

poäng. Svets baspaket består av 700 poäng och påbyggnaden är 500 

poäng. Kostnader för lokaler, material och personal bedöms då landa 

på ca 2 000 000 kr, vilket skulle bli en kostnad per utbildningspoäng 

för en svetsutbildning på 104 kr/poäng och för CNC på 96 

kr/poäng. Beräkningen grundar sig i att klassen alltid är 16 personer. 
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Att starta utbildning i egen regi skulle också bryta mot 

upphandlingen då vi idag har ett avtal med utbildningsanordnare 

som genomför utbildningen. 

Den idag tomma lokalen belastar Barn- och utbildningsnämnden 

(Vasagymnasiet) med ca 900 000 kr/år. Nämnden har behov av att 

minska sina kostnader för att klara utmaningar för att ha en ekonomi 

i balans. Nämnden önskar därför att lokalerna för svetsverkstaden 

sägs upp och att fastighetsbolaget får till uppgift att leta efter ny 

hyresgäst alternativt sälja lokalen. Förvaltningen får i uppdrag att 

sälja de inventarier som finns i maskiner och material som finns kvar 

i svetslokalerna. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Kommundirektör  
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§ 62 BUN 201/2021-012 

Beställning av förstudie ny förskola Götlunda 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår KS att beställa en 

förstudie för byggnation av förskola i Götlunda 

Sammanfattning 

Fasanens förskola i Götlunda bedrivs idag i moduler. Bygglovet för 

modulerna är tillfälligt och löper ut den 15 december 

2026.  Prognosen för antalet barn i Götlunda visar att det fortsatt 

finns behov av en förskola varför en förstudie behöver initieras för 

att en ny förskola ska kunna vara klar senast december 2026. 

 

 
__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Kommunstyrelsen  
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§ 63 BUN 193/2021-600 

Elevstatistik grundskola och gymnasieskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 

 

Grundskolan: 

 Fsk 

klass 

Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Summa 

Grundsärskola 

integrerade 

3      1 1   5 

Grundsärskola  1 3 1 4 3 7 5 3 4 31 

Gäddgårdsskolan 31 22 48 33 74 70 59 67 66 74 544 

Götlunda skola 13 18 14 12 16 16 13    102 

Brattbergsskolan 28 41 35 32       136 

Ladubacksskolan 41 38 46 46 41 50     262 

Nybyholmsskolan 27 18 18 22 14 17     116 

Stureskolan       60 74 73 81 288 

I annan kommun 
 

 1  
 

 1  
 

1 3 

Medåkers friskola 7 7 3 6 6 3     32 

(+ 2 fr 

andra 

kommuner) 

I annan friskola     1 1 4 3 2 5 16 

Summa  150 145 168 152 156 160 145 150 144 165 1535 
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Gymnasieskolan: 

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 

EE 9 11 11 

EK 14 20 0 

HA 19 9 21 

HT 0 5 7 

NA 8 13 23 

SA 23 13 24 

TE 16 5 14 

Summa 

Vasagymnasiet 

  

89 

  

76 

  

100 

Andra skolor* 49 84  86 

Summa 138 160 186 

*Preliminära siffror 

__________ 

 
Skickas till: 
Akten  
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§ 64 BUN 191/2021-012 

Internkontroll halvårsrapport 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 

Sammanfattning 

Inköp. Tillämpas i hela kommunorganisationen genom 

kommunstyrelsen 

Vad ska kontrolleras: Inköp stämmer överens med avtal 

Kontroll: Chefer och administratörer har i april 2021 haft en 

upphandlingsutbildning av VMKF. Kontroll kommer ske senare i år 

och kommer presenteras vid helårsrapporten. 

Att det finns uppdaterat attestreglemente 

Vad ska kontrolleras: Att attestlistan med attesträttigheter är 

uppdaterad. 

Kontroll: Kontrollerat. En ny attestlista håller på och skapas. 

 

 

Offentlighetsprincipen - posthantering och registrering. Tillämpas 

i hela kommunorganisationen 

Vad ska kontrolleras: Registrerade handlingar i W3D3 

Kontroll: Kontroll kommer ske av en annan förvaltning senare i år 

och kommer presenteras vid helårsrapporten. 

Delegation. Tillämpas i hela kommunorganisationen 

Vad ska kontrolleras: Att upprättad delegationsordning följs. 

Kontroll: Kontroll genomförs utan några avvikelser. 
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GDPR, Registerförteckning finns upprättad. Tillämpas i hela 

kommunorganisationen 

Vad ska kontrolleras: Att samtliga register med personuppgifter 

finns i registerförteckningen. 

Kontroll: GDPR-gruppen på Barn- och utbildningsförvaltningen har 

inbokade träffar några gånger om året. Registerförteckningen 

uppdateras och ses över regelbundet. 

 

 

Kontinuitetshantering, upprätthålla prioriterade verksamheter i 

kommunen, samhällsviktiga verksamheter. Tillämpas i hela 

kommunorganisationen genom kommunstyrelsen 

Vad ska kontrolleras: Att det finns rutiner med prioriteringar av 

verksamhetens uppdrag vid extraordinära händelser.  

Kontroll: Kontroll kommer ske senare i år och presenteras vid 

helårsrapporten. 

 

Barnkonventionen. Tillämpas i hela kommunorganisationen 

Vad ska kontrolleras: Prövning av barns bästa i underlag för beslut 

som fattas i frågor som direkt eller indirekt rör barn. 

Kontroll: Kontroll kommer ske senare i år och presenteras vid 

helårsrapporten 

 

 

Kompetensförsörjning 

Vad ska kontrolleras: Att tjänster som innehas av obehöriga har 

annonserats innan tillsättning av obehöriga sker. 
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Kontroll: Tjänster annonseras ut med vissa undantag. Undantagen 

består i att de tjänster som inte annonserats ut innehas av obehöriga 

som studerar för att komplettera sin utbildning för att kunna ansöka 

om legitimation. 

Rapportering elevfrånvaro 

 

 

Vad ska kontrolleras: Att nämnd får rapportering av elevfrånvaro 

Kontroll: Rapportering av elevfrånvaro i Barn- och 

utbildningsnämnden skedde 16 mars. Den 31 augusti presenterades 

en ny rutin för uppföljning av oroande elevfrånvaro till 

hemkommunen. 

  

  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 65  

Skolchefen informerar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 

Sammanfattning 

Arbete pågår för att skapa en gränsdragningslista för lokaler där 

även utemiljön involveras. 

Svar har inkommit från Skolinspektionen som valt att avsluta ett 

ärende gällande en anmälan på Gäddgårdsskolan då vi genomfört 

lämpliga åtgärder i ärendet. 

Ett överklagat beslut gällande reseersättning i gymnasiet är inskickat 

till Förvaltningsrätten.  

Det kommer bli ett nytt samlat statsbidrag till förskolan där 

statsbidraget för mindre barngrupper ersätts med  Statsbidrag för 

kvalitetshöjande åtgärder i förskolan. Skolverket beslutar en 

bidragsram  utifrån ett indexbaserat belopp som Statistiska 

centralbyrån beräknar. 

Beslut kom förra veckan att börja vaccinera 12-15-åringar. 

Folkhälsomyndighetens inriktning är att nå ut till alla, vilket gör en 

bra samverkan med skolan väldigt viktigt för likvärdig täckning av 

vaccinering. Vaccinering kommer till en början inte genomföras på 

skolorna utan vårdnadshavare kommer själva få boka 

vaccinationstid på de befintliga vaccinationsmottagningarna.  

I årets PISA-undersökningar är årkurs 9 på Gäddgårdsskolan och 

Stureskolan utvalda att delta. 

 

Intervjuer pågår gällande rekrytering av ny rektor för 

vuxenutbildningen. Samtidigt sker rekrytering av ny verksamhetchef 

för arbetsmarknadsverksamheten. 

Annons finns ute gällande rekrytering av en kurator. Det är en 

tillfällig tjänst utifrån statsbidraget förstärkt elevhälsa. 



  
PROTOKOLL 19 (20) 
Sammanträdesdatum  

2021-09-22  

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Det pågår en förenklad förstudie gällande skolorna på norr. Detta 

bland annat utifrån ett nämndinitiativ i KS om en högstadieskola, 

skrivningar i lokalförsörjningsplanen om Engelbrektsskolan och 

besluteten i skolutredningen om en stadieindelad skola.   



  
PROTOKOLL 20 (20) 
Sammanträdesdatum  

2021-09-22  

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 66  

Delegations- och vidaredelegationsärenden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns 


