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§ 29  

Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Ingrid Noord-Silversten väljs att justera med Anna-Lena 
Rehnman som ersättare  
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§ 30  

Fastställande av föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Föredragningslistans fastställs efter justeringar. 

Sammanfattning 

Ärende 5 flyttas till efter ärende 6 och ärende 8 lyfts ur till 
nästkommande nämnd.  
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§ 31 BUN 108/2022-612 

Remiss avseende förslag med anledning av införandet 
av ämnesbetyg 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner yttrandet och 
översänder det till Skolverket 

Sammanfattning 

Skolverket har remitterat ett förslag till; 

 Ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena 
 Ändrade examensmål för gymnasieskolans nationella 

program 
 Ändrade examensmål för gymnasieingenjör (vidareutbildning 

i form av ett fjärde tekniskt år) 
 Ändrade programmål för gymnasiesärskolans nationella 

program  
 Gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma 

ämnen och nationella inriktningar i programstrukturerna för 
de nationella programmen i gymnasieskolan 

 Programgemensamma ämnen i programstrukturerna och i 
vissa fall ändrad benämning på nationella program i 
gymnasiesärskolan. 

Remissen avser förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg 
i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom kommunal 
vuxenutbildning på gymnasial nivå och som särskild utbildning på 
gymnasial nivå samt förslag avseende ändringar som rör 
hantverksprogrammet. 

Skolverket vill ge remissinstanserna möjlighet att yttra sig över 
förslagen och särskilt de förslag som är relevanta för 
remissinstansen. Eventuella synpunkter bör vara Skolverket 
tillhanda senast den 9 maj 2022.  

Medarbetare på Vasagymnasiet har arbetat med yttrandet.  
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__________ 
 
Skickas till: 
Skolverket, Akten  
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§ 32 BUN 109/2022-610 

Yttrande till Skolinspektionen efter regelbunden 
kvalitetsgranskning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet och 
översänder det till Skolinspektionen 

Sammanfattning 

För att höja kvaliteten mer än det lagen kräver utför 
Skolinspektionen kvalitetsgranskningar. Alla huvudmän kan få 
regelbunden kvalitetsgranskning om de bedöms ha 
utvecklingsbehov eller om det var länge sedan skolorna 
inspekterades. Skolinspektionen tittar på områden som är valda 
enligt beprövad erfarenhet och vad forskning pekat ut som särskilt 
viktiga för skolutveckling. 

För att se till att skolor och rektorer har rätt förutsättningar att ge 
likvärdig utbildning inspekteras huvudmannen. Likvärdig 
utbildning ska uppnås genom rätt fördelning av resurser beroende 
på hur elevernas behov på skolorna ser ut. Även hur huvudmannens 
styr och stödjer en skolenhet inspekteras. 

Skolinspektionen genomförde en regelbunden kvalitetsgranskning 
av Arboga kommuns grundskolor och gymnasium i januari 2021. 
Skolinspektionens beslut visar att huvudmannen Arboga kommun i 
låg utsträckning analyserar studieresultat och trygghet, samt i låg 
utsträckning vidtar relevanta kompensatoriska åtgärder. 
Huvudmannen ska därför inkomma med vilka förbättringsåtgärder 
som vidtagits utifrån de identifierande utvecklingsområdena samt 
resultatet av dessa åtgärder.   

Huvudmannen företräds av skolchef. 

__________ 
 
Skickas till: 
Skolinspektionen, Akten  
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§ 33 BUN 88/2022-610 

Samverkansöverenskommelse barn och unga 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Anta yttrandet som sitt yttrande till Region Västmanland.  

Sammanfattning 

Region Västmanland har bjudit in Arboga kommun att lämna 
synpunkter på förslaget till ny länsövergripande 
samverkansöverenskommelse ”Samverkansöverenskommelse barn 
och unga” inklusive bilaga ”Aktörers uppdrag och 
ansvarsområden”.  

Syftet med överenskommelsen är att stärka samverkan mellan 
huvudmännen i frågor som rör barn och unga. Överenskommelsen 
syftar även till att klargöra roller och ansvar för berörda aktörer samt 
att tydliggöra styrning, organisation och struktur för samverkan 
kring barn och unga i länet.  

Samverkansöverenskommelsen innehåller beskrivningar av hur 
samverkan ska gå till, tex genom att använda SIP. Där 
överenskommelsen hänvisar till att samverkan ska ske bör det finnas 
en beskrivning av hur samverkan ska gå till, dvs vem initierar till 
samverkan och hur. Överenskommelsen hänvisar till 
länsgemensamma rutiner och dessa rutiner bör vara länkade eller 
finnas med som bilagor för att göra dem mer lättillgängliga.  

Om denna överenskommelse antas på regional nivå kommer 
Arbogas struktur för lokal samverkan gällande barn och unga 
påverkas. Två ordinarie deltagare (Fritid och kultur och 
Intresseorganisationer) finns inte med som ordinarie deltagare i nytt 
förslag. Ny struktur för samverkan kring barn och unga kommer inte 
innebära effektivisering av mötestid för Arbogas lokala 
samverkansgrupp; behov av lokal samverkan finns kvar för att 
diskutera, planera, budgetera och följa upp aktiviteter utifrån 
statsbidraget ’psykisk hälsa barn och unga’. Statsbidraget riktat till 
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barn och unga innebär att lokal samverkan på kommunnivå måste 
fortsätta.   

__________ 
 
Skickas till: 
Region Västmanland, Akten  
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§ 34 BUN 86/2022-042 

Inför strategisk och ekonomisk plan 2023-2025 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner underlag till 
Strategisk och ekonomisk plan 2023-2025 och överlämnar den 
till kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

År 2020 togs det fram en modell för att fördela den ekonomiska 
ramen för barn- och utbildningsnämnden till dess verksamheter. 
Modellen utgår från den resursfördelningsmodell som används för 
att fördela resurser från kommunfullmäktige till nämnderna och 
styrelsen. Modellen användes för första gången verksamhetsåret 
2021. Vid införandet av modellen förändrades inte några ekonomiska 
ramar utan modellen fördelade den befintliga ramen. 
Verksamheterna inom förskola och grundskola tilldelas nu resurser 
utifrån volym och social vikt, så kallad elevpeng. Gymnasiet tilldelas 
medel utifrån programpeng, varierad nivå för olika program. 
Grundsärskolan och vuxenutbildningen tilldelas medel som en 
ramtilldelning. 

Barn- och utbildningsnämnden visar i sin helårsprognos för 2022, 
baserat på utfall till och med mars, en negativ budgetavvikelse på - 4 
430 tkr. Orsaken till den negativa avvikelsen är ökade kostnader för 
lokaler, ökat flyktingmottagande, köp och sälj av platser samt höga 
kostnader för studiehandledning och modersmål. Nämnden står 
inför ekonomiska utmaningar inom flera olika områden. Nämnden 
har stora utmaningar i att klara lagstadgad drift inom 
verksamheterna både vad gäller grundläggande undervisning 
utifrån timplan och rätten till särskilt stöd. 

Enligt befolkningsprognosen är antalet barn i förskolan fortsatt högt, 
och det ökar i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och 
gymnasieskola. Det pågående kriget i Ukraina med stora 
flyktingströmmar kommer att innebära ett ökat flyktingmottagande i 
våra förskolor och skolor. Detta skapar behov av nya platser, 
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ytterligare personal, ökade läromedels- och fortbildningskostnader 
samt även i övrigt ökade driftskostnader. 

Förskola 

Den största utmaningen i budgetarbetet är att få tilläggsbeloppet att 
räcka till för det ökade antal barn som är i behov av särskilt stöd. För 
att stärka arbetet kring med som är i behov av särskilt stöd kommer 
förskolan utöka med ytterligare en specialpedagog. 

En ny förskola på Hällbackens äldrecenter kommer att öppnas 
hösten 2022. En utmaning är att det inte kommer att finnas ett 
tillagningskök klart förrän tidigast hösten 2023 beroende på när 
beslut fattas. Det kommer att innebära ökade kostnader för förskolan 
då ytterligare resurser behöver tillsättas för att hantera bland annat 
disk. En ny förskola innebär även ökade hyreskostnader. 

Barn- och utbildningsnämnden fattade i mars beslut om att öka den 
avgiftsfria vistelsetiden i förskolan för barn vars vårdnadshavare är 
föräldralediga eller arbetssökande från 15 timmar/vecka till 20 
timmar/vecka. Förändringen medför en ökad kostnad för lunch 
samt minskad intäkt av förskoleavgifter på cirka 2 000 tkr. Nämnden 
föreslår att denna kvalitetsökning behandlas som en politisk 
prioritering i budgetarbetet. 

Förskoleverksamheten bedrivs till en kostnad som understiger 
förväntad nivå med 1 procent, vilket motsvarar 1 200 tkr. 
Nettokostnaden per inskrivet barn var 2020 lägre än jämförbara 
kommuner, länet och riket, och antalet barn per årsarbetare är högre. 
För att få en förskola med ekonomi i balans kommer antalet barn per 
pedagog fortsatt att vara hög och att öka. Redan idag är situationen i 
förskolan ansträngd. 

Grundskola 

Grundskolans ram sänktes inför 2021 års budget med 6 800 tkr vilket 
medför att flera enheter har svårt att få budget i balans. 2022 är lite 
bättre men fortfarande kvarstår ekonomiska utmaningar för 
grundskolan och grundsärskolan. 
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Huvudmannen behöver fundera kring hur stödfunktioner och 
styrkedjan kan stödja rektorerna och lärarna till att fokusera på 
kärnuppdraget. För att säkerställa att rektorerna kan lägga mer tid 
och fokus på läroplansuppdraget behöver ledningsstrukturen 
förstärkas. Det kommer att medföra behov av mer resurser till 
nämnden. 

Grundskoleverksamheten bedrivs till en kostnad som överstiger 
förväntad nivå med 3,7% vilket motsvarar cirka 5 000 tkr. 
Nettokostnad per elev i grundskolan är lägre än jämförbara 
kommuner, länet och riket. Arboga har en låg kostnad för 
undervisning per elev i förhållande till jämförbara kommuner, länet 
och riket. Kostnaden för grundsärskolan är lägre per elev jämfört 
med jämförbara kommuner och riket. 

Gymnasieskola 

Kommunfullmäktiges resursfördelningsmodell till nämnderna utgår 
från nulägesanalysen. Detta slår särskilt hårt mot gymnasieskolan. 
Nettokostnadsavvikelsen för Arboga är 11,7% vilket motsvarar 7 000 
tkr. Det är väsentligt högre än jämförbara kommuner, länet och riket. 
Under 2020 köpte Arboga kommun platser till 46% av kommunens 
ungdomar i andra kommuner eller fristående skolor. Den höga 
kostnaden för gymnasiet är därmed omöjlig att påverka och 
konsekvenserna i resursfördelningsmodellen från 
Kommunfullmäktige till nämnden slår därför på hela nämndens 
verksamhet då kostnaden för att driva Vasagymnasiet inte kan bära 
en budgetneddragning som blir utifrån nettokostnadsavvikelsen för 
gymnasiet. Kommunens egen gymnasieskola redovisar kostnader 
per elev som är lägre än jämförbara kommuner och länet. 

Elevhälsa 

Redan under hösten 2022 kommer vi att få ökade kostnader i 
elevhälsan för skolläkare. Vi har inlett en rekrytering av skolläkare 
tillsammans med Köpings kommun. Det kommer innebära en 
kostnadsökning både på grund av förändrade krav och arbetssätt 
samt att vi under flertalet år haft för lågt antal skolläkartimmar 
jämfört med de krav på skolläkaruppdraget i elevhälsan som finns 
reglerat i skollagen. 
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__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen, Akten  
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§ 35  

Information om åtgärder på skolgårdar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger de till handlingarna. 

Sammanfattning 

Magnus Andersson VD, Arboga Kommunalteknik AB redovisar 
angående medborgarförslaget samt deras planer på vad ska ingå 
som basutbud i en lekplats på en grundskola. Arboga 
Kommunalteknik ska nu ta fram en plan så alla skol- och 
förskolegårdar har likvärdig standard. 
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§ 36 BUN 97/2022-042 

Tertialuppföljning 1 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av 
tertialuppföljning 1 2022 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Nämnderna ska, enligt Arboga kommuns 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. 

Uppföljningen är en kontinuerlig process för att följa upp, rapportera 
och styra kommunens verksamhet och resurser så att verksamheten 
utvecklas i beslutad riktning. Uppföljningen ska i första hand 
fokusera på avvikelser, både ekonomiska och verksamhetsmässiga. 

Utöver den kontinuerliga uppföljningen och den rapportering som 
följer av denna ska nämnd, styrelsen och kommunfullmäktige tre 
gånger per år få en skriftlig uppföljningsrapport. Dessa är; 

• Tertialuppföljning som är till och med mars samt årsprognos, 

• Delårsrapport som är uppföljning till och med augusti samt 
årsprognos, 

• Årsredovisning som är uppföljning till och med december. 

Barn- och utbildningsnämnden visar i sin helårsprognos för 2022, 
baserat på utfall till och med mars, en negativ budgetavvikelse på - 4 
430 tkr. Orsaken till den negativa avvikelsen är ökade kostnader för 
lokaler, ökat flyktingmottagande, köp och sälj av platser samt höga 
kostnader för studiehandledning och modersmål. Inkluderat i 
prognosen är statsbidraget för likvärdig skola. 

Prognosen bygger på antaganden för grundskolan är att alla barn i 
Medåkers friskola till hösten ansöker om fritidshem samt att 
grundskolan ska få 500 tkr i intäkter från Migrationsverket under 
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året. Vi har också antagit att statsbidraget för utökad elevhälsa blir 
beviljat. 
I förskolans prognos är antaget att Solkattens friförskola har samma 
antal barn under året som tidigare samt att 400 tkr ska bli intäkten 
vid inkomstjämförelsen baserat på ett snitt de tre senaste åren. 
Prognosen för SFI utgår från antagandet om fortsatt köp av 
specialplatser fram till sommaren samt del av lärarlön året ut. Vi har 
räknat med att sjuklöneersättningarna från staten upphör efter 31 
januari. 

Osäkerhetsfaktorer i prognosen är hur eleverna väljer till 
gymnasieskolan, beslut om sökta statsbidrag, IT-kostnader på grund 
av utökat antal lärplattor, ökade livsmedelspriser, grundsärskolans 
utökning av elever, myndighetsbeslut om miljön i våra lokaler samt 
hur länge beslut om sjuklöneersättningar till kommunerna gäller. 

  

__________ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen, Akten  
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§ 37 BUN 87/2022-600 

Rapportering av klagomål 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner redogörelsen och 
lägger den till handlingarna 

Sammanfattning 

Under 2021 har 30 synpunkter och klagomål inkommit till barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamheter. Utöver detta har 21 
kränkningsanmälningar kommit in. Redovisas enligt tabell. 

  

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

Information 21 april  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 

Sammanfattning 

Skolchefen redovisade 

 Grundläggande granskning 2021 - Barn- och 
utbildningsnämnden 

 Statistik över inskrivna barn i förskolan 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 39  

Skolchefen informerar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Skolchefen informerade om: 

 Ukraina, Det finns fem barn 0-2 år, tre barn 3-5 år ,23 elever 6-
15 och fyra elever i gymnasieåldern i Arboga. Ewa Hedström 
jobbar två dagar i veckan med mottagning på Rådhuset samt 
har gjort hembesök. 

 Vite har blivit utdömt av VMMF för icke anmäld 
livsmedelsanläggning. 

  Det har inkommit en anmälan till barn- och 
elevombudsmannen gällande en elev på Nybyholmskolan. 

 Vi annonserar nu efter två biträdande rektorer. 
 Delegationsbeslut har gjorts där ordförande beslutat om att 

utse ytterligare två skolchefer för huvudmannen  
 Processen med förstelärare för perioden 2022-2024 har 

påbörjats  
 Förste förskollärare finns det inga riktade statsbidrag till för 

men vi kommer rekrytera det med finansiering via andra 
statsbidrag 

 Ytterligare en specialpedagog är anställd på förskolan med 
hjälp av statsbidrag 

 Den utökade kuratorstjänsten  är förlängd året ut. Vi har sökt 
och får förhoppningsvis vi statsbidrag för det igen 

 Gäddgårdskolan behöver mer lokaler utifrån 
myndighetsbeslut om för många elever i lokalerna, 
grundskolan kan inte att bara flytta in i det lokaler som 
grundsärskolan lämnat. Behovet är tre fullstora klassrum så 
en modul kommer att ställas dit för att lösa problemet. Dialog 
förs med fastighetsbolaget.  



  
PROTOKOLL 20 (20) 
Sammanträdesdatum  

2022-04-21  

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 40  

Delegations- och vidaredelegationsärenden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Gjorda delegationer redovisades enligt bilaga. 


