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§ 14  

Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Bo Molander (S) utses till justerare  
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§ 15  

Fastställande av föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Föredragningslistan fastställs med följande ändringar: 

– Punkten ”Skolchefen informerar” stryks  
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§ 16 BUN 34/2022-61 

Inriktningsbeslut om ny grundskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att 

besluta om att ny grundskola byggs enligt förslaget från 
Kommunfastigheter AB på Ärlan 12 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har remitterad förslagen om ny grundskola till 
barn- och utbildningsnämnden för att inhämta nämndens 
synpunkter inför ställningstagande om inriktningsbeslut om ny 
grundskola. 

Två förstudier har genomförts med förslag om en ny grundskola för 
årskurs f-9 på tomterna Abborren 5 och Ärlan 12. Skillnader mellan 
de två förslagen finns och barn- och utbildningsnämnden förordar 
att Kommunstyrelsen beslutar om att ny grundskola byggs enligt 
förslaget i kvarteret Ärlan 12 utifrån nedan anvisade anledningar; 

-        Hyra eller äga lokaler 
Barn- och utbildningsnämnden förordar att kommunen ska äga sina 
verksamhetslokaler för att efter avtalstiden på 20 år ha kvar det 
restvärde som finns i fastigheten. Nämnden anser även att 
verksamheten har en större rådighet och delaktighet kring drift och 
förändringar om ägandet finns i kommunkoncernen. 

  

-        Lokalernas storlek och organisation 
Barn- och utbildningsnämnden förordnar att Kommunstyrelsen 
beslutar om att gå vidare med planering för en ny grundskola på 
Ärlan 12 utifrån att planeringen där medger en större flexibilitet 
mellan de olika stadierna då hemvisterna för mellanstadiet och 
högstadiet är utformade på samma sätt. Förslaget om ny grundskola 
i kvarteret Ärlan 12 har hemklassrum för alla elever vilket kommer 
medföra bättre förutsättningar för trygghet och studiero. Förslaget 
innebär även att särskolan får den lokalyta som de behöver för att 
kunna bedriva verksamheten utifrån de behov som barn med 
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funktionshinder behöver. Särskolan är även placerad centralt i 
skolan vilket medger bättre samverkan med alla stadier på skolan. 
Om elevunderlaget ökar mer än prognosen vilket skett de senaste 
åren finns även en möjlighet att bygga till skolan. 

  

-        Skolans utomhusmiljö 
Barn- och utbildningsnämnden förordar om att gå vidare med 
planering för en ny grundskola på Ärlan 12 då förslaget innebär att 
skolans utemiljö kan följa de rekommendationer som Boverket 
lämnar om 30 m2/elev för utemiljö. Eleverna får då en tillgång till en 
god, välfungerande utemiljö och möjlighet att leka och utvecklas 
utomhus i hälsosamma och inspirerande sammanhang. Studier visar 
att skolbarn som har en egen gård leker på ett mer aktivt och 
fantasifullt sätt än barn som hänvisas till en närliggande park. Där 
barnen har tillgång till en rejäl utemiljö i direkt anslutning till 
verksamheten har den visat sig kunna ge en tredjedel av deras 
dagliga behov av fysisk aktivitet. 

-        Verksamhetsperspektiv 
Barn- och utbildningsnämnden förordar om att gå vidare med 
planering för en ny grundskola på Ärlan 12 då skolan har planerats 
med hög grad av delaktighet hos elever och personal. 
Trygghetsaspekten och barns behov och rättigheter i centrum bidrar 
till att alla elever inkluderas, vilket ger bästa möjliga förutsättningar 
att vara trygg, må bra och lyckas i skolan. Förslaget bidrar till bra 
pedagogiska förutsättningar att bedriva skolverksamhet över tid. 
Förslaget innebär att alla elever får tillgång till ett egen hemklassrum 
vilket skapar en tryggare skolmiljö för alla elever. Skolvärlden blir 
mindre och tryggare. Elever och personal har det de behöver nära sig 
och merparten av dagen spenderas i den kända trygghetszonen. 
Merparten av de elever som kommer ha den nya skola som anvisad 
skola bor på södra sidan om ån. Det finns en risk för ökad trafik då 
fler vårdnadshavare kanske väljer att skjutsa sina barn med bil till 
skolan. 
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För att både rekrytera kompetent och erfaren personal samt behålla 
dem som redan är anställda, kan det vara avgörande med 
ändamålsenliga lokaler. En god arbetsmiljö är viktigt för att fortsätta 
vara en attraktiv arbetsgivare och säkra vår kompetensförsörjning.  

Förslag till beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att 

besluta om att ny grundskola byggs enligt förslaget från 
Kommunfastigheter AB på Ärlan 12 

Yrkande 
Tony Pehrsson (SD), Richard Fallqvist (L), Bo Molander (S) och Sune 
Gustavsson (OPA) yrkar bifall till förslag till beslut. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Kommunstyrelsen  
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§ 17 BUN 52/2022-042 

Verksamhetsberättelse 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner 

verksamhetsberättelse för 2021 
2. Verksamhetsberättelse för 2021 överlämnas till 

Kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Året 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. 95,6% av vårdnadshavarna i förskolan är 
trygga med verksamheten och 94,6% av våra elever i grundskola och 
gymnasium känner sig trygga i skolan. Utifrån Arboga kommuns 
pulsmätningar ser vi att medarbetarna inom Barn- och 
utbildningsförvaltningen har ett högre resultat än Arboga kommun 
som helhet i 7 av 9 kategorier, vilket indikerar att man trivs och har 
ett stort engagemang för sitt uppdrag. 

En analys och bedömning utifrån Skolinspektionens kriterier för en 
framgångsrik förskola visar att måluppfyllelsen för 2020/2021 var 
hög. Vi har en hög andel utbildade förskollärare som driver det 
systematiska kvalitetsarbetet på förskolorna. Höstens teman har varit 
ICDP, lek och samspel samt introduktion av Bornholmsmodellen. 
Bornholmsmodellen är en språkmodell för barn i förskoleålder, som 
vuxit fram ur ett forskningsprojekt där barnen får ägna en liten stund 
varje dag åt språklekar. 

Vi kan glädjas över våra resultat i årskurs 9 för läsåret 2020/2021 där 
hela 89% av eleverna, efter lovskola, har behörighet till ett nationellt 
program. Höstterminens resultat visar dock på fortsatta utmaningar 
för högre måluppfyllelse. Under året har ett treårigt 
undervisningsutvecklande arbete påbörjats tillsammans med IFOUS 
och Göteborgs universitet. 
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Av de elever som tog studenten på Vasagymnasiet vårterminen 2021 
hade 88% examensbevis. Andel gymnasieelever som uppnått 
grundläggande behörighet till universitet och högskola inom tre år 
var för Vasagymnasiet vårterminen 2021 79,7%. Pandemins 
konsekvenser som helhet har påverkat eleverna på olika sätt, de 
elever som började årskurs 2-3 höstterminen 2021 har hittills haft en 
betydande del av sin undervisning på distans eller partiell distans. 

Inom vuxenutbildningen har en stor del av undervisningen bedrivits 
på distans under 2021. Under höstterminen 2021 återgick en stor del 
av verksamheten till närundervisning igen. En svårighet har varit att 
många av vuxenutbildningens elever inte har tillgång till digitala 
verktyg. Det har försvårat genomförandet av distansundervisning. 
Trots detta har elever lyckats bra med sina studier. 

Ekonomi 
Nämnden uppvisar ett överskott på 1 235 tkr för verksamhetsåret 
2021. År 2021 var första året då nämndens verksamheter fick budget 
utifrån den nya resursfördelningsmodellen. 
Resursfördelningsmodellen fördelar medel utifrån volym och 
socioekonomi till samtliga verksamheter förutom särskola och 
vuxenutbildning. Under 2021 har alla verksamheter arbetat med att 
anpassa verksamheten utifrån sina nya budgetramar. 

Förskolan: +1 540 tkr. 
Grundskolan: -1 061 tkr. 
Grundsärskolan: +509 tkr. 
Gymnasieskolan: +767 tkr  
Vuxenutbildningen: -1 374 tkr 

Det osäkra och svårförutsägbara ekonomiska läget samt pandemin 
har medfört att rektorernas planeringsförutsättningar har varit 
betydligt svårare under år 2021. Under 2021 har verksamheterna 
kompenserats med statsbidrag för sjukfrånvaro vilket påverkat 
nämndens resultat positivt. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
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Kommunstyrelsen 
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