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§ 26  

Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Ingrid Noord-Silversten (S) utses till justerare  
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§ 27  

Fastställande av föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Föredragningslistan fastställs med följande ändringar: 

-Coronamiljarden flyttas till punkt 8 

-Kriterier och process för tilläggsbelopp flyttas till punkt 9  
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§ 28 BUN 120/2021-007 

Svar revisionsgranskning ekonomi 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Vi föreslår  att barn- och utbildningsnämnden godkänner svar 

på översiktlig granskning av styrning och ledning för att nå 

ekonomi i balans och översänder den till revisionen 

Sammanfattning 

 Revisionen har genomfört en översiktlig granskning av Barn- och 

utbildningsnämndens styrning och ledning för att nå en ekonomi i 

balans. 

 Barn- och utbildningsnämndens resultat 2019 uppgick till -5,5 

Mnkr. Vid delår per 2020-08-31 prognostiserade nämnden ett resultat 

om -9,0 Mnkr. 

 Den sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är 

barn- och utbildningsnämndens ekonomiska styrning är otydlig och 

svår att följa genom protokollen. 

 Utifrån bedömningen och slutsats rekommenderas barn- och 

utbildningsnämnden att: 

• Månadsvisa ekonomiska rapporter och prognoser lämnas och 

att detta är en egen punkt i nämndens protokoll. 

• Att vid behov fatta tydliga kostnadsberäknade beslut om 

åtgärder med tillhörande konsekvensanalyser. 

• Regelbundet följa upp de åtgärder som nämnden beslutat, 

vilka ekonomiska effekter de beräknas ge under året samt 

uppföljning av gjorda konsekvensanalyser som är kopplade 

till besluten. 

• Säkerställa att det finns dokumenterade underlag för 

rapportering som ges till nämnden samt till ekonomiska 

beslut så att det går att följa vilka beslut som fattas och på 

vilka grunder. 

 Efter granskningen har nämnden ändrat sina rutiner kring 

uppföljning av ekonomin och förvaltningen kommer att lämna en 
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uppföljning och prognos som eget ärende på alla sammanträden. 

Uppföljning av beslutade åtgärdsplaner har påbörjats och kommer 

redovisas för nämnden. Konsekvensanalyser av beslut kring 

ekonomiska ransoneringar sker dels utifrån ansvar i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet (riskbedömningar) och som prövningar för barns 

bästa utifrån Barnkonventionen 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Revisionen  
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§ 29 BUN 84/2021-624 

Samordning elevhälsans medicinska insats 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Vi föreslår Barn- och utbildningsnämnden att 

teckna tillsvidareavtal  för regional samordning av 

elevhälsans medicinska insats med Region Västmanland från 

och med 1 januari 2022 

Sammanfattning 

Strategisk regional beredning har den 5 februari 2021 beslutat föreslå 

Regionstyrelsen och länets kommuner att projektet regional 

elevhälsosamordning övergår till ett tillsvidareavtal mellan länets 

kommuner och Region Västmanland från och med 1 januari 

2022.  Regional samordning av elevhälsans medicinska insats har 

bedrivits i ett projekt sedan september 2018. 

Elevhälsan ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande och har 

möjlighet att fånga upp elever med hälsoproblematik och andra 

behov av stöd i åldersgruppen 6–19 år. Effektiva 

samverkansmöjligheter mellan elevhälsan och regionens hälso-och 

sjukvård riktad till barn och unga saknades dock när projektet 

startade. Inom elevhälsan efterfrågades länsövergripande nätverk 

och möjlighet till dialog om riktlinjer och metoder för att uppnå en 

mer patientsäker och jämlik elevhälsa. 

Funktionen består av 80 % samordnande skolsköterska och 20 % 

samordnande skolläkare och tillsattes till att börja med i två år. 

Grundkostnaden på 1 mkr/år fördelas lika mellan Region 

Västmanland och länets tio kommuner. Kommunernas andel 

fördelas proportionellt med utgångspunkt i antal barn och unga 6-19 

år. Region Västmanland avsätter ytterligare 200 tkr/år för 

utbildnings- och möteskostnader. Funktionens grunduppdrag är att 

verka för att skapa goda förutsättningar för alla skolsköterskor och 

skolläkare att arbeta för att uppnå jämlik vård och hälsa för barn och 

ungdomar i åldrarna 6–19 år. Arbogas medfinansiering för kommer 

vara 25 000 kronor. 
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Kommunernas respektive kostnad baserad på antal barn och unga i 

åldrarna 6 – 19 år 

Kommun Antal barn och 

ungdomar 

Procentuell andel Kostnad 

Arboga 2100 5 % 25 000 kr 

Fagersta 2134 5 % 25 000 kr 

Hallstahammar 2480 6 % 30 000 kr 

Kungsör 1410 3 % 15 000 kr 

Köping 4026 10 % 50 000 kr 

Norberg   853 2 % 10 000 kr 

Sala 3409 8 % 40 000 kr 

Skinnskatteberg    612 1 % 5000 kr 

Surahammar 1613 4 % 20 000 kr 

Västerås 23 265 56 % 280 000 kr 

Totalt 41 902 100 % 500 000 kr 

  

Den regionala samordningen av elevhälsan har i dagsläget pågått i 

två år. Verksamheten har utvärderats under maj-oktober 2020 utifrån 

ett antal framtagna effektmål efter den inledande tvåårsperioden. De 

identifierade behoven som låg till grund för funktionen har uppfyllts 

och utveckling har skett inom samtliga framtagna 

effektmålsområden. Verksamheten kan utvecklas än mer runt till 

exempel metodbok och gemensamma rutiner och riktlinjer, riktade 

utbildningar till olika skolformer, stöd i juridiska frågor och mer 

fokus på psykisk ohälsa. 
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För elevhälsans medicinska insats i Arboga har 

samordningsfunktionen bidragit till kompetensutveckling hos 

medarbetarna, ökad likvärdighet och kvalitetssäkrad verksamhet. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 30 BUN 121/2021-042 

Ekonomisk uppföljning och prognos 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott tackar för 

informationen 

Sammanfattning 

Ekonomisk uppföljning och prognos kommer hädanefter att 

presenteras på samtliga sammanträden i Barn- och 

utbildningsnämnden förutom vid Tertialuppföljning samt 

delårsrapporten. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 31 BUN 86/2021-042 

Uppföljning av åtgärdsplaner för ekonomi i balans 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott tackar för 

informationen  

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden fattade under 2020 två beslut om 

åtgärdsplaner för ekonomi i balans (BUN 87/2020-042) 

Förvaltningen har arbetat med de beslutade förslagen på åtgärder 

och lämnar nu en lägesrapport på hur arbetet fortskrider. 

- Minskat antal rektorer; åtgärden är verkställd 2020 och förväntad 

helårseffekt är 950 tkr. Effekt 2020 350 tkr 

- Minskat antal verksamhetschefer; åtgärden är verkställd 2020 och 

förväntad helårseffekt är 1 000 tkr. Effekt 2020 1 000 tkr 

- Avveckling av Junibackens förskola; åtgärden är verkställd och 

förväntat helårseffekt är 3600 tkr . Ekonomisk effekt 2020 1 500 tkr. 

-  Avveckling av moduler på Gäddgårdsskolan; åtgärden är 

verkställd och förväntat helårseffekt är 1 000 tkr. Effekten 2021 blir 

1 000 tkr 

- Avveckling av industritekniska lokaler på Vasagymnasiet; åtgärden 

är inte verkställd, den förväntade helårseffekten är 900 tkr. 900 tkr är 

den beräknade del av hyran som omfattar industrilokalen vi önskar 

få gå ur men inte fått klartecken till ännu. 

- Lokaler för vuxenutbildning/SFI; åtgärden är delvis genomförd. 

Hälften av lokalerna på Engelbrektsskolan har tagits över av 

socialförvaltningen. Den återstående lokalen har sagts upp och 

uppsägningstiden innebär att lokalen fortsatt belastar verksamheten 

hela 2021. Omförhandling ska ske. Från 2022 är den förväntade 

effekten ca 800 tkr för minskad hyra och städ. Omförhandling av 

hyreskontraktet på Högskolecentrum har skett och bidragit till en 

förväntad besparing på helårseffekt på 600 tkr. Beslut om lokalerna 
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fattas av kommundirektören och kommungemensamma 

ställningstaganden ska övervägas. 

-  Se över kostnader för måltider inom förskola och skola; åtgärden är 

delvis verkställd och förväntad helårseffekt 2021 är 1 500 tkr (2 500 

tkr minskade kostnader ny modell och nytt avtal men minskad ram 

1 000 tkr) 

- Periodiserade anställningar vår/höst inom förskolan; arbetet pågår 

med åtgärden i det ordinarie budgetarbetet 

- Fasta vikarier i förskolan; arbete pågår med åtgärden 

- Stänga ytterligare en förskola när nya förskolan på Hällbacken är 

klar; åtgärden är inte verkställd, nya förskolan är beräknad att vara 

färdig 220630 

- Gymnasiet effektiviseringar; åtgärden är verkställd och förvänta 

helårseffekt är 2 000 tkr. Effektiviseringarna består av minskad 

personalkostnad pga avveckling av industritekniska programmet 

700 tkr, avveckling av studie- och yrkesvägledare på IM språk 250 

tkr, minskat antal tränare på brottargymnasiet 300 tkr, effektivisering 

inom el- och energiprogrammet på grund av rekrytering av lärare 

med rätt kompetens 750 tkr.  Effekten 2020 blev 950 tkr 

Se över ledning/administration i samverkan med övriga 

förvaltningar; åtgärden är inte verkställd, den förväntade 

helårseffekten är 500 tkr.  
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§ 32 BUN 28/2021-600 

Information 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott tackar för 

informationen 

Sammanfattning 

Läsa-, skriva-, räknagarantin 

Måluppfyllelse VUX 

Nämndens arbetsmiljöansvar 

Beslut Skolinspektionen  



  
PROTOKOLL 14 (17) 
Sammanträdesdatum  

2021-05-11  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 33 BUN 70/2021-047 

Coronamiljarden 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Vi föreslår att Barn- och utbildningsnämnden fastställer 

beloppsnivåerna för den tillfälliga förstärkningen av statligt 

stöd till skolväsendet 2021 

Sammanfattning 

För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför 

beslutade regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet 

med 1 miljard kronor 2021. Av det extra tillfälliga statsbidraget har 

Arboga kommun tilldelats 1 258 808 kronor. Enligt det statliga 

beslutet ska medlen användas till förstärkning i skolväsendet under 

2021. Skolverket beskriver att medlen ska användas till insatser i 

kommunal och enskild verksamhet och syftar till att säkerställa att 

barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots covid- 19-

pandemin. Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet, 

exempelvis inom förskolan, grund- och gymnasieskolan samt 

vuxenutbildningen. Medlen kan exempelvis användas för att 

anpassa verksamheten med anledning av pandemin. 

Beslutet om fördelning och utbetalning fattas utifrån Skolverkets 

regleringsbrev 2021, punkt 7 under övriga villkor i anslagspost 1:5.3. 

Där framgår att Skolverket ska betala ut högst 1 000 000 000 kronor 

till landets kommuner i syfte att bidra till goda förutsättningar för 

kommunerna att säkerställa barn och elever den utbildning de har 

rätt till, trots covid-19-pandemin. Medel ska fördelas proportionellt 

utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel 

ska fördelas under 2021 och ska användas till insatser i kommunal 

och enskild verksamhet i skolväsendet. 

Fördelning av statsbidraget ”Tillfällig förstärkning av statligt stöd till 

skolväsendet 2021” prioriteras till elever i åk 7–9 samt 

gymnasieskolan. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag 

fördelas därmed enligt följande: 

Förskola: 100kr/barn 
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Fritidshem: 100 kr/elev 

Förskoleklass: 100 kr/elev 

Årskurs 1–6: 300 kr/elev 

Årskurs 7–9: 1170 kr/elev 

Gymnasieskolan:  670 kr/elev 

Särskola: 300 kr/elev 

De ytterligare medel som tillkommer efter vårpropositionen föreslås 

fördelas proportionellt utifrån ovan fördelning. 

Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att utbildningen av 

elever i åk 7–9 och gymnasieskolan fått störst påverkan i och med 

förändrade arbetssätt. Även förutsättningarna i utbildningen av de 

lägre åldrarna inom grundskolan samt förskolan har påverkats och 

därför bör en viss del av bidraget gå till dessa. Grund för den 

prioritering är att dessa elever och medarbetare har fått anpassa sin 

vardag efter fjärr- och distansundervisning, vilket inte var ett känt 

begrepp inom skolan för ett år sedan. Både elever och medarbetare 

har fått hitta nya sätt att mötas på i undervisningssituationer. 

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att det är viktigt att elever i 

åk 7–9 samt gymnasieskolan ges bästa möjliga förutsättningar att nå 

behörighet till gymnasiet respektive kunna avsluta sin gymnasietid 

med en gymnasieexamen. 

Det extra statsbidraget ger verksamheterna resursförstärkning under 

2021 för att hantera pandemin och ger möjlighet att förstärka 

resurserna samt mildra effekterna av pandemin med syfte att barn 

och elever ska nå kunskapsmålen. 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Fristående förskolor och skolor  
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§ 34 BUN 119/2021-008 

Kriterier och process för tilläggsbelopp 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår Barn- och 

utbildningsnämnden att besluta att kriterier för tilläggsbelopp antas 

Sammanfattning 

Verksamheten i förskola och skola ska anpassas till alla barn. Barn 

och elever i behov av särskilt stöd skall ha stöd som utformas med 

hänsyn till barnets/elevens egna behov och förutsättningar, så att de 

utvecklas så långt som möjligt. För många barn är en generell god 

kvalitet i förskola och skola den viktigaste. 

Rektor har ett särskilt ansvar för att verksamheten utformas så att 

barn och elever i behov av särskilt stöd får det stöd, den hjälp och de 

utmaningar de behöver. För att säkerställa att insatserna är 

tillräckliga och fungerar behöver de dokumenteras och kontinuerligt 

följas upp och utvärderas. 

Utifrån skollagen ska resurserna till förskolor och skolor fördelas 

genom grundbelopp och i vissa fall tilläggsbelopp, på lika villkor till 

kommunala och fristående verksamheter.  
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§ 35  

Skolchefen informerar 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott tackar för 

informationen 

Sammanfattning 

• Information kring kompanjonlärare och dess framtid 

• Coronaläget 

  


