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Utses att justera Anna-Lena Rehnman 
  
Justeringens plats 
och tid 

Rådhuset 
 

Sekreterare   Paragrafer 67–75 

 Felicia Linder  
  
Ordförande   

 Hans Ivarsson  
  
Justerare  

 Anna-Lena Rehnman 
  

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

2021-11-16 Organ Barn- och utbildningsnämnden 
 

Anslaget sätts upp 2021-11-29 Anslaget tas ned 2021-12-21 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
 

Underskrift   

   
 

 

Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, kl 09:00–12:00 
  
Ledamöter Hans Ivarsson (C) ordförande, Richard Fallqvist (L) 1:e vice ordförande, Bo 

Molander (S) 2:e vice ordförande, Harmen Rebel (M), Manuel Huerta (V), 
Jonas Stenzelius (KD), Sune Gustavsson (OPA), Ingrid Noord-Silversten 
(S), Anna-Lena Rehnman (S), Tony Pehrsson (SD) 

 
  

Tjänstgörande 
ersättare 

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

Övriga Maria Kekkonen Förvaltningsledare skolsystem VMKF § 70, Anu Enehöjd 
Verksamhetschef grundskola/grundsärskola § 67-69, Britt-Marie Deubler 
verksamhetschef förskolan § 67-69, Emma Ryberg-Mårtensson ekonom, 
Ewa Hedström verksamhetschef vuxenutbildning/SFI, Felicia Linder 
nämndsekreterare, Ulrika Hansson skolchef 
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§ 67  

Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Anna-Lena Rehman (S) utses till justerare  
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§ 68  

Fastställande av föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande tillägg: 

- Information gällande nytt elevadministrativt system 

- Val av ledamot till tillgänglighetsrådet  
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§ 69 BUN 231/2021-041 

Strategisk och ekonomisk plan 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämndens Strategisk och ekonomisk 

plan 2022 godkänns. 

2. Beslutet förutsätter att kommunfullmäktige den 25 november 

beslutar om Reviderad Strategisk ekonomisk plan i enlighet 

med kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning 

Planeringsprocessen resulterar i att kommunfullmäktige inför varje 

verksamhetsår beslutar om en Strategisk och ekonomisk plan (SEP) 

där mål och resursfördelning framgår. En konkretisering av 

kommunfullmäktiges beslut sker i varje nämnd och styrelsen genom 

ett beslut om nämndens budget. I den årliga planeringsprocessen 

planeras och dimensioneras kommunens verksamhet och resurser. 

Den syftar till att ge förtroendevalda beslutsunderlag för prioritering 

och styrning av verksamheten samt ge förvaltningsledningen mål 

och ramar för sitt uppdrag.  

Nämnderna 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.  

 Barn- och utbildningsnämndens utmaningar åren 2022 - 2024 

• Säkerställa en likvärdig skola där alla elever ges möjlighet 

att nå målen 

Den största skillnaden för våra elever görs i undervisningen, i 

klassrummet, i samspelet mellan lärare och elev. 

Professionsutveckling genom kollegiala processer med 

kvalitet och likvärdighet i undervisningen behöver prioriteras. 

Grundskolan kommer att satsa på utveckling av undervisning 

i ett treårigt forskningsprogram tillsammans med Ifous och 

Göteborgs universitet. 
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• Säkerställa likvärdiga förskolor med samma goda kvalitet 

Förskolan fortsätter arbetet med att förtydliga förskollärarnas 

ansvar för planering, genomförande och kvalitet i 

undervisningen. 

Att använda leken som verktyg för att arbeta med normer och 

attityder i förskolan är framgångsrikt. Som ett led i 

förvaltningens röda tråd med våldsprevention kommer det 

främjande arbetet att fortsätta under 2022 för att syfta till att 

stärka pedagogernas roll i barns lek och samspel. 

 

 

• Hållbar skolorganisation 

Lokalförsörjningsplanen berör till stor del barn- och 

utbildningsnämndens verksamheter och handlar framför allt 

om hur många och vilken typ av lokaler som behövs för att 

bedriva en bra förskola och skola i framtiden. Byggnationen 

av en ny förskola på Hällbackens äldrecenter har påbörjats 

och kommer tas i drift under 2022. Nämnden har fattat beslut 

om att föreslå KS att beställa en förstudie för ny förskola i 

Götlunda, med permanenta lokaler. För att åstadkomma en 

långsiktigt hållbar skolorganisation pågår förstudier för ny 

grundskola som ska ersätta Gäddgårdsskolan och en 

utredning kring skolorna på norr. 

 

 

• Ekonomi i balans 

Nämnden prognostiserar ett överskott på 1 000 tkr för 2021. 

Trots det har nämnden fortsatta utmaningar att klara 

uppdraget med ekonomi i balans. Flera år av effektiviseringar 

och minskade statsbidrag innebär att nämndens 

kärnverksamheter påverkats negativt. Detta oroar nämnden 

då det fortsatt finns stora behov inom alla verksamheter som 

antingen prioriterats ner, bort eller inte prioriterats alls. För 

2022 har nämnden en budgetram på 364 167 tkr. Nämnden 

har fått 4 250 tkr i ramökning inför 2022. Ramökningen tillförs 

gymnasiet utifrån nettokostnadsavvikelsens och 

resursfördelningsmodellens konsekvenser. Även förskolan 

och grundskolan tillförs medel från ramökningen. 
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• Skapa goda lärmiljöer i skolor och förskolor 

För att alla barn, elever och studerande ska nå sin fulla 

potential är det viktigt att skapa bra lärmiljöer i våra förskolor 

och skolor inne och ute. En bra lärmiljö är en kombination av 

fysiska, pedagogiska och psykosociala dimensioner. Miljön 

både inomhus och utomhus på våra förskolor och skolor 

behöver ses över. 

 

 

• Personal- och kompetensförsörjning 

Arboga kommun behöver fler behöriga och legitimerade 

förskollärare och lärare. Förvaltningens arbetssätt utvecklas 

för att kunna rekrytera förskollärare och lärare i framtiden. 

Arbetet för att implementera det nya läraravtalet, HÖK-21, 

ska utmynna i en kompetensförsörjningsplan för att 

säkerställa att vi kan möta utmaningen. 

 

 

• Oroande skolfrånvaro 

Elevhälsans arbete ska främst vara hälsofrämjande och 

förebyggande. Långvarig frånvaro innebär att den rätt till 

utbildning som alla skolpliktiga barn har inte blir 

tillgodosedd. För det enskilda barnet men även för samhället 

kan en omfattande frånvaro från skolan leda till stora 

svårigheter och kostnader. 

  

Inför 2022 har nämnden följande mål. 

• Alla elever upplever trygghet 

• Alla elever upplever studiero 

• Måluppfyllelsen förbättras inom nämndens verksamheter 

• Sjukfrånvaro ska minska 

• Ekonomi i balans 

 Ajournering begärs och verkställs 10:05 - 10:15 
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Förslag till beslut 

1. Barn- och utbildningsnämndens Strategisk och ekonomisk 

plan 2022 godkänns. 

2. Beslutet förutsätter att kommunfullmäktige den 25 november 

beslutar om Reviderad Strategisk ekonomisk plan i enlighet 

med kommunstyrelsens förslag. 

Yrkande 

Richard Fallqvist (L) och Tony Pehrsson (SD) yrkar bifall med 

förvaltningens förslag till beslut. 

Socialdemokraterna yrkar följande: 

1. Vi yrkar på att BUN tillskriver kommunfullmäktige om 

tilläggsanslag på 5 mkr till mer personal i verksamheten 

2. Vi yrkar på att förvaltningen utvärderar kvaliteten i verksamheten 

utifrån de svårigheter som aviserats i Prövning för barn bästa utifrån 

SEP 22-23 

Tony Pehrsson (SD) yrkar bifall med Socialdemokraternas yrkande 

punkt två. 

Richard Fallqvist (L) yrkar avslag på Socialdemokraternas båda 

yrkanden. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag 

ett till beslut mot Socialdemokraternas  yrkande nummer ett och 

finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla förslag 

till beslut. 

Ordföranden ställer proposition på bifall till yrkande nummer två 

mot Richard Fallqvist (L) avslagsyrkande  och finner att barn- och 

utbildningsnämnden beslutar att bifalla Richard Fallqvist (L) 

yrkande.  

Votering begärs och verkställs. 
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Votering 

Ordföranden fastställer att den som bifaller Socialdemokraternas 

yrkande röstar ja, den som bifaller Richard Fallqvist (L) 

avslagsyrkande  röstar nej. 

 Ja röster anges av: Ingrid Noord-Silversten (S), Anna-Lena Rehnman 

(S), Bo Molander (S), Tony Pehrsson (SD) och Anders Frants (MP). 

Nej röster anges av: Hans Ivarsson (C), Richard Fallqvist (L), Harmen 

Rebel (M), Manuel Huerta (V), Jonas Stenzelius (KD), Sune 

Gustavsson (OPA), Håkan Sandberg (L) och Kent Johansson (M). 

Utfallet är fem stycken ja-röster och åtta stycken nej-röster. Barn- och 

utbildningsnämnden har därmed beslutat att bifalla Richard 

Fallqvist (L) avslagsyrkande. 

Skriftlig reservation 

Socialdemokraterna inkommer med följande reservation: 

Vi yrkar att BUN tillskriver Kommunfullmäktige om tilläggsanslag 

på 5 mkr till mer personal i verksamheten.. 

Vi yrkar på att förvaltningen utvärderar kvaliteten i verksamheten 

utifrån de svårigheter som på verksamheten påvisade i ”Prövningar 

för barns bästa SEP 22-23”. 

 

Förskolan: Barnen på samtliga förskolor berörs av en ändrad 

personalplanering, där pedagogerna behöver arbeta mer flexibelt och 

byta grupp efter behov/beläggning. Barn i behov av tillfälligt extra 

stöd eller i behov av särskilda stödinsatser kommer missgynnas av 

att bemanningen förändras. Om förutsättningarna försäkras för 

barnen i förskolan kan det på lång sikt påverka studieresultaten 

negativt och den psykiska ohälsan ökar. 

 

Grundskola/grundsärskola/fritidshem/förskoleklass: Det finns risk 

för sämre säkerhet och ökad risk för kränkningar och 

diskrimineringar när bemanningen minskar. Barn i behov av 

särskilda stödinsatser kommer missgynnas av att bemanningen 

förändras. Forskning visar att trygghetsskapande arbete och 
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relationer till vuxna är avgörande för en god studiemiljö. 

 

Det finns en risk att ekonomin blir viktigare än barnens behov till 

stöd i lärandet och trygghetsskapande arbete. Då är det inte för 

barnets bästa. 

Se mer i handlingen ”Prövningar för barns bästa SEP 22-23” 

(ovanstående är direkt hämtat ur dokumentet). 

Socialdemokratiska gruppen i Barn och utbildningsnämnden 

 

Arboga 2021-11-16 

Bo Molander 

Ingrid Noord-Silversten 

Anna-Lena Rehnman 

 

Protokollsanteckning 

Tony Pehrsson (SD) inkommer med följande protokollsanteckning: 

Redovisning av statsbidrag bör ske månadsvis för att möjliggöra att 

vi kan följa pengarna. Det gäller både generella, riktade och sökta 

statsbidrag. 

 

 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Kommunstyrelsen  
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§ 70  

Information gällande nytt elevadministrativt system 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 

Sammanfattning 

Information från Maria Kekonen förvaltningsledare för skolsystem 

på VMKF, gällande nytt elevadministrativt system som håller på och 

implementeras i verksamheten. Från och med 21 december kommer 

det att vara skarpt läge med det nya systemen.  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  



  
PROTOKOLL 12 (17) 
Sammanträdesdatum  

2021-11-16  

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 71 BUN 227/2021-002 

Revidering av delegationsordning för Barn- och 
utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Delegationsordning för Barn- och utbildningsförvaltningen 

inklusive skolchefens vidaredelegation samt gemensam grund 

för samtliga nämnder antas 

2.  Nu gällande delegationsordning för Barn- och 

utbildningsförvaltningen upphävs 

3. Delegationsordningen gäller från och med den 1 januari 2022 

Sammanfattning 

Delegering enligt kommunallagen innebär att beslutanderätten i ett 

visst ärende eller en viss grupp av ärenden överförs till någon annan 

än nämnden. Delegaten träder helt i nämndens ställe. Beslut som 

fattas med stöd av delegation är juridiskt sett nämndens beslut och 

kan inte ändras av nämnden. Det betyder även att delegaters beslut 

kan överklagas på samma sätt som nämndens. 

Syftet med delegering är att avlasta nämndens rutinärenden för att få 

mer tid att behandla principiella frågor. Det möjliggör även för en 

effektivare verksamhet med kortare beslutsvägar och snabbare 

handläggning. 

 Kommunstyrelsen tog beslut om delegationsordning för 

kommunstyrelsen inklusive kommundirektörens vidaredelegation 

samt gemensam grund för samtliga nämnder, KS 2020-08-25 

Nämnderna har fått i uppdrag att inarbeta den gemensamma 

grunden i sina respektive delegationsordningar gällande områdena 

allmänna ärenden, personalfrågor, ekonomi samt upphandling. 

Förslag till en ny delegationsordning för Barn- och 

utbildningsnämnden har tagits fram. 
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Justeringen som gjorts av delegationsordningen är tillägg av beslut 

om läsårstider i grundskolan och gymnasieskolan. Delegat är 

skolchef. 

  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 72 BUN 228/2021-600 

Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesplan 
2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Sammanträdesplan för Barn- och utbildningsnämnden och 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för år 2022 

godkänns 

Sammanfattning 

Förvaltningen har upprättat ett förslag på sammanträdestider för 

Barn- och utbildningsnämnden och arbetsutskottet för år 2022. I 

förslaget ligger nio sammanträden för Barn- och 

utbildningsnämnden och arbetsutskottet.  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 73  

Skolchefen informerar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen 

Sammanfattning 

Beslut från Regionen kom förra veckan att vaccineringen av 12-15-

åringar ska ske i skolan.  

Covidsmittan i skolan har minskat jämfört med tidigare veckor. 

Skolverket har nu godkänt redovisningen av statsbidragen likvärdig 

skola, lovskola och läxhjälp.  

Ett utvecklingsarbete sker i samverkan med regionen och länets 

kommuner kring SIP - samordnad individuell plan. Skolan ska 

genom avtal ha lika rättigheter att kalla till SIP som socialtjänst och 

regionen. 

Ett nytt samverkansavtal för barn och unga. Arbete pågår med att ta 

fram ett nytt samverkansavtal med regionen och länets kommuner. 

Avtal förväntas tecknas under 2022. 

Ett tillsvidareavtal är nu klart gällande den samordning av 

elevhälsans medicinska insats. Insatsen har tidigare skett i 

projektform. 

Populum är en pulsmätning som medarbetarna regelbundet kommer 

få svara på. Svaren kan sedan användas för att främja dialog och 

kontinuerliga förbättringar.  

Ny verksamhetschef för arbetsmarknadsenheten samt ny rektor för 

vuxenutbildningen är nu tillsatta. 
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§ 74  

Delegations- och vidaredelegationsärenden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 75 BUN 242/2021-023 

Val av ledamot till tillgänglighetsrådet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Att utse Kent Johansson (M) till ledamot i tillgänglighetsrådet 

efter Annelie Persson (M) 

Sammanfattning 

Annelie Persson (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 

tillgänglighetsrådet och därmed uppstår det vakans i 

tillgänglighetsrådet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 


