
  
PROTOKOLL 1 (17) 
Sammanträdesdatum  

2022-05-19  

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

  
Utses att justera Tony Pehrsson med Anna-Lena Rehnman som ersättare 
  
Justeringens plats 
och tid 

 
 

Sekreterare   Paragrafer 41–52 
 Pernilla Larsson  
  
Ordförande   
 Hans Ivarsson  
  
Justerare  
 Tony Pehrsson 
  

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

2022-05-19 Organ Barn- och utbildningsnämnden 
 

Anslaget sätts upp 2022-05-24 Anslaget tas ned 2022-06-15 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
 

Underskrift   
   
 

 

Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 13:15–16:45 
  
Ledamöter Hans Ivarsson (C) ordförande, Richard Fallqvist (L) 1:e vice ordförande, Bo 

Molander (S) 2:e vice ordförande § 1-6, Kevin Söderlund (M) § 1-5, Manuel 
Huerta (V), Jonas Stenzelius (KD), Sune Gustavsson (OPA), Ingrid Noord-
Silversten (S), Anna-Lena Rehnman (S), Kjell Cladin (S) § 1-5, Tony 
Pehrsson (SD), Magnus Eriksson (SD) 

 
  

Övriga Anneli Waern kvalitetsutvecklare § 1-3, Anu Enehöjd Verksamhetschef 
grundskola/grundsärskola § 1-3, Emma Ryberg-Mårtensson ekonom, Britt-
Marie Deubler verksamhetschef förskolan, Pernilla Larsson Vik 
nämndsekreterare, Ulrika Hansson skolchef, Anna Martinell Lärare §1-3, 
Helena Enarsson Lärare §1-3, Jenny Thuresson Lärare §1-3, Susanne 
Wiberg-Martinsson Lärare §1-3, Anna Granström Lärare §1-3, Marita 
Garman Ungdomskoordinator §5, Elisabeth Fornelius Ungdomsföljare / 
Integrationshandläggare §5 
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§ 41  

Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Tony Pehrsson väljs som justerare med Anna-Lena Rehnman 
som ersättare  
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§ 42  

Fastställande av föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Föredragningslistan godkänns. 
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Sammanträdesdatum  
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Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 43 BUN 140/2022-611 

Information om forskningsprogram IFOUS Fokus 
Undervisning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger de till handlingarna 

Sammanfattning 

Lärarna berättade om hur programmet genomförs på skolorna, man 
arbetar både med elever som ej når kunskapskraven och med elever 
som är högpresterande. Arbetet dokumenteras i loggbok som sedan 
sammanställs och delas med forskarna i programmet. Samtliga lärare 
ser mycket positivt på arbetssättet och att man fått ett verktyg till att 
ändra undervisningen så eleverna kan utvecklas inom de olika 
ämnena. 

Ifous är ett fristående forskningsinstitut inom utbildningsområdet 
som bedriver forsknings och utvecklingsarbete (FoU) i samverkan 
med skolhuvudmän och lärosäten i syfte att bidra 
till praktiknära forskning och forskningsbaserad utveckling inom 
skolområdet. Avtalet gäller 
Huvudmannens deltagande i Ifous forsknings- och 
utvecklingsprogram (FoU-program) 
Fokus undervisning. 
I FoU-programmet riktar sig till lärare, rektorer och skolchefer som 
tillsammans med forskare ska få möjlighet att fördjupa förståelsen 
för undervisningens betydelse för elevers 
lärande, utveckling och välmående. Syftet med programmet är att 
vidareutveckla ett långsiktigt och forskningsbaserat kollegialt 
arbetssätt så att undervisningens utveckling 
hamnar i centrum. Syftet är också att genom samarbete mellan 
skolans yrkesverksamma och forskare låta kunskaper och 
erfarenheter bildade i skolan respektive akademin utgöra grund 
för gemensam kunskapsutveckling och nya forskningsresultat.  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 44 BUN 146/2022-000 

Redogörelse för resultat i kommunens PULS mätning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger de till handlingarna 

Sammanfattning 

Personalchef redovisade hur det ser ut i kommunens förvaltningar 
och bolag i frågan om likabehandling och kränkande särbehandling 
på arbetsplatserna. 

Skolchefen visade senaste resultatet på PULS mätningen som 
genomförs sex gånger per år där medarbetare svarar på frågor om 
trivsel och engagemang på arbetsplatsen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 45  

ACT vägar framåt 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Ungdomskoordinatorn samt Ungdomsföljare / 
Integrationshandläggare redovisade hur arbetet med "Vägar framåt" 
gått sedan starten. 

Vägar framåt, är ett projekt som Arboga kommun deltar i 
tillsammans med Region Västmanland och tre andra kommuner för 
att öka utbildningsnivån och hälsan bland unga i länet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 46 BUN 110/2022-608 

Utökat antal kompetensdagar i fritidshem och förskola  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att införa en femte 
kompetensdag i förskola och fritidshem från och med läsåret 
2022-2023 för att möjliggöra för kollegialt lärare och 
kompetensutveckling för personalen. 

2. Att förvaltningen tillsammans med personalen ser över hur 
personalen ska få tid för reflektion och planering. 
Återkoppling till nämnden i september vilka förändringar 
som vidtagits. 

Sammanfattning 

Läroplan för förskolan (SKOLFS 2010:37) och Läroplan för 
grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet (SKOLFS 
2010:37) beskriver att rektor ska se till att personalen får den 
kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna 
utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges möjlighet att dela med sig 
av sin kunskap och att lära av varandra för att utveckla utbildningen. 

Kollegialt lärande är en arbetsmetod som bidrar till utveckling av 
undervisningen genom att pedagogisk personal samarbetar 
strukturerat för att tillägna sig kunskaper och erfarenheter. 
Forskning (Timperley, 2019) bekräftar att det kollegiala lärandet har 
en central betydelse i skolutvecklingssammanhang för att utveckla 
framgångsrika skolor och förskolor. 

Att skapa tid för det kollegiala lärandet är en utmaning i förskola, 
förskoleklass och fritidshem. Barnens vistelsetider är mellan 06:15 – 
18:30 och pedagogernas tid i barngrupp förläggs under den tiden.  

 ”Att reflektera över sin pedagogiska praktik är nödvändigt för att kunna 
förändra och utveckla den. För att det ska bli en meningsskapande process 
menar forskare att det är nödvändigt att reflektion sker integrerat med 
kollegialt lärande, det vill säga tillsammans med kollegor. På så sätt 
understöds utvecklandet av en kollegial yrkesidentitet och gemensamma 
värderingar varifrån strategier för samverkan och vidare reflektion kan 
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skapas. Reflektion kan också fungera som ett viktigt forum för att stödja ett 
vetenskapligt förhållningssätt i förskolan” (Skolinspektionen 2018). 

Förskolor, förskoleklass och fritidshem har idag fyra 
kompetensutvecklingsdagar då pedagogerna får möjlighet till 
kompetensutveckling och kollegialt lärande. 

  

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta. 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att införa en femte 
kompetensdag i förskola och fritidshem från och med läsåret 
2022-2023 för att möjliggöra för kollegialt lärare och 
kompetensutveckling för personalen. 

Yrkande 

Ingrid Noord-Silversten, S gör ett tilläggsyrkande med en 
beslutspunkt till: 

 att förvaltningen tillsammans med personalen ser över hur 
personalen ska få tid för reflektion och planering. 
Återkoppling till nämnden i september vilka förändringar 
som vidtagits. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten.  
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§ 47 BUN 137/2022-042 

Ekonomisk prognos och uppföljning  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Ekonomen informerade om prognos och uppföljning. 

  

Driftredovisning  Budget 2022 Prognos april  

 Politisk verksamhet  1 176 0  

 Barn- och 
utbildningskontor 

155  0  

 Förskola 1-5 år 95 150  0  

 Fritidshem 6-9 
(12år) 

14 813  0  

 Förskoleklasser 6 år 9 383  0  

 Grundskola 145 429  0  

 Grundsärskola 13 813  - 2 342  (1) 

 Gymnasieskola 72 578  0  

 Gymnasiesärskola 7 656  0 

 

Ungdomsfullmäktig
e  

44  0  

 Elevhem 1 007  0  

 Reserv -1 027 0 
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 Summa nämnd 360 177  -2 342 

(1) Ökande kostnader för kost, städ personal. 

Många osäkerhetsfaktorer föreligger vad gäller lokaler och 
lokalkostnader. 

* Helårsprognos 2022 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 48 BUN 113/2022-002 

Delegationer gjorda av skolchef 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Tacka för informationen och lägga den till handlingarna 

Sammanfattning 

Skolchefens gjorda delegationer redovisades.  
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Sammanträdesdatum  
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Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 49 BUN 114/2022-002 

Delegationer gjorda av verksamhetschef 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Tacka för informationen och lägga den till handlingarna 

Sammanfattning 

Verksamhetschefernas gjorda delegationer redovisades.  
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§ 50  

Skolchefen informerar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1.   Tackar för informationen och lägger de till handlingarna. 

Sammanfattning 

Skolchefen informerade om: 

 Länets skolchefer har gjort en gemensam skrivelse om att 
kommunerna skulle få ersättning för utförda vaccinationer 
mot covid-19 på elever mellan 12-15 år i skolorna. Regionen 
har beslutat att Arboga kommun får en ersättning på 44 490 
kronor för vaccinationer 

 Stadsbidraget för lärarlönelyftet kommer att minska med en 
tredjedel läsåret 2022/2023 och ytterligare en tredjedel läsåret 
2023/2024. För Arbogas del innebär det en minskning med 
150 000 kronor nästa läsår. 

 Statsbidraget för förstelärare innebär att Arboga kommun kan 
tillsätta 23 förstelärare. 

 Proposition om regional planering och dimensionering av 
gymnasie- och vuxenutbildningen. Detta innebär att 
arbetsmarknadens behov ska få betydelse vid planering och 
dimensionering av vissa utbildningar inom gymnasieskolan 
och kommunal vuxenutbildning (komvux). Kommunerna ska 
samverka genom avtal med minst två andra kommuner om 
planering, dimensionering och erbjudande av utbildningen i 
ett primärt samverkansområde. 

 Det är klart med extra modul till Gäddgårdsskolan, den 
kommer på plats i början på Augusti, de lokaler som 
grundsärskolan lämnats ska användas som byggmoduler vid 
kommande skolbygge 

 En första redovisning av regeringsuppdraget att ta fram 
nationella målsättningar för alla skolformer av lämnats till 
regeringen från skolverket. De nationella målsättningarna är 
en del av det nationella kvalitetssystemet som Skolverket ska 
presentera i april 2023. Kvalitetssystemet syftar till att öka 
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likvärdigheten och kvaliteten i utbildningen samt ge bättre 
förutsättningar för barn och elevers utvecklande och lärande 

 Rektorn på Stureskolan har sagt upp sig och rekrytering av ny 
rektor har påbörjats 

 Flera intressanta ansökningar har inkommit på tjänsten som 
skolläkare. 

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

Information från verksamheten 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Tackar för informationen och lägger de till handlingarna. 
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§ 52 BUN 116/2022-009 

Meddelanden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Tacka för informationen och lägga den till handlingarna 

Sammanfattning 

  

 Arvodesbestämmelser för 
förtroendevalda 
mandatperioden 2019-2022, 
bilaga 3 uppräknad från och 
med 2022-01-01 

 BUN 35/2022 

KS 2022-02-01 § 24 Förstudie, 
Ny grundskola  

 BUN 65/2022 

 KF 2022-01-27 § 4 Analys och 
förslag till organisation vad 
gäller arbetsmarknadsinsatser, 
försörjningsstöd och 
vuxenutbildning 

 BUN 63/2022 

 Ks 2022-02-022 § 27 Styrelse- 
och nämndssammanträden med 
anledning av covid- 19, 
coronapandemin 

BUN 81/2022 

  

 
 


