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§ 22  

Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Bo Molander (S) utses till justerare  
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§ 23  

Fastställande av föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande tillägg: 

- Punkten "Samverkansöverenskommelse barn och unga" läggs till  
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§ 24 BUN 87/2022-600 

Rapportering av klagomål 2021 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås att besluta 

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. Nedan redovisas vilka olika 

områden de har gällt: 

Grundskola/grundsärskola 10 Elever utanför skolområdet (1st) 

Avlämning av skolbarn 

Gäddgårdsskolan (1st) Elever på 

Arbogaån (1st) 

Spanskaundervisningen 

Gäddgårdsskolan (1st) 

Kompensationstid för elever åk 7-

9 (1st) Matsäck (1st) 

Herrgårdsbrons avstängning (1st) 

Avtal för Ipad (1st) 

Klassindelning (1st) Ohållbar 

situation Brattbergsskolan (1st) 

Kränkningsanmälningar 

grundskolan 

18 Elev/elev 

Förskola 7 Förskoleplacering (1st) 

Arbetsförhållandena (1st) 

Insmörjning av solkräm (1st) 

Barn med värmeslag (1st) Barn 

som rymt (1st) 15 timmars vecka 

(2st) 
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Kränkningsanmälningar 

förskolan 

3 Barn/barn 

Gymnasiet 1 Hög musik från Vasagymnasiet 

(1st) 

Vuxenutbildningen 2 Ej genomförda 

förbättringsåtgärder (1st) 

Omorganiseringen på 

Högskolecentrum (1st) 

Fritidshem     

Skolplattform     

Lokaler/utemiljö 2 Lokal för sommarfritte (1st) 

Ljudnivån skolgården 

Nybyholmsskolan kvällar/nätter 

(1st) 

Skolskjuts 1 Inställd skolskjuts (1st) 

Covid-19 7 Fortsatt närundervisning 

grundskolan (2st) Förflyttning 

elever Stureskolan (3st) 

Förkylningssymptom förskolan 

(1st) Stängning av Norrgården 

(1st) 

Totalt 51   

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 25 BUN 86/2022-042 

Inför strategisk och ekonomisk plan 2023-2025 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås att besluta 

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 prognostiserar i helårsprognosen för 

år 2022 ett ekonomiskt resultat i balans. Nämnden står dock 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, 

ytterligare personal, ökade läromedels- och fortbildningskostnader 

samt även i övrigt ökade driftskostnader. 



  
PROTOKOLL 8 (12) 
Sammanträdesdatum  

2022-04-07  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  

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. 



  
PROTOKOLL 10 (12) 
Sammanträdesdatum  

2022-04-07  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Kommunstyrelsen  
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§ 26 BUN 97/2022-042 

Tertialuppföljning 1 2022 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott tackar för 

informationen 

Sammanfattning 

Information inför tertialuppföljning 1 2022 som kommer tas upp på 

Barn- och utbildningsnämnden den 21 april. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 27 BUN 88/2022-610 

Samverkansöverenskommelse barn och unga 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott tackar för 

informationen 

Sammanfattning 

Information och diskussion inför kommande yrkande av 

samverkansöverenskommelse barn och unga. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 


