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Underskrift   
   
 

 

Plats och tid Kommunfullmäktigesalen/ Kommunstyrelsesalen, kl 08:00–11:40 
  
Ledamöter Richard Fallqvist (L) Ordförande, Bo Molander (S) 2:e vice ordförande, 

Ann Louise Fallqvist (M), Harmen Rebel (M), Ronja Lundh (SD), Håkan 
Sandberg (L), Eddy Nzeyimana (KD), Joakim Sparv (S), Åsa Göransson (S), 
Eva Aldén Luthman (V) 

 
  

Tjänstgörande 
ersättare 

Tony Pehrsson (SD), Birgitta Nilsson (S), Gunnar Björndahl (MP) 
  

Övriga Shaista Bergenbrant (KD), Anna Sofia Ivarsson (C), Anneli Waern 
kvalitetsutvecklare, Anu Enehöjd Verksamhetschef 
grundskola/grundsärskola, Britt-Marie Deubler verksamhetschef 
förskolan, Emma Ryberg-Mårtensson ekonom, Per Gamalielsson rektor 
Vasagymnasiet, Pernilla Larsson nämndsekreterare, Ulrika Hansson 
skolchef, Anders Neuman ommundirektör § 12 
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§ 8  

Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Till justerare väljs Bo Molander med Eva Aldén Luthman som 

ersättare.  
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§ 9  

Fastställande av föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Föredragningslistan fastställs.  
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§ 10 BUN 23/2023-041 

Strategisk- och ekonomiskplan 2023 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Budget för 2023 godkänns med följande justeringar och tillägg 

och överlämnas till kommunfullmäktige 
• Förslaget om flytt av mellanstadiet i Götlunda skola och 

förskolan Fasanen ej verkställs. 
• Förslaget om flytt av Bofinkens förskola till Tåbygläntan ej 

verkställs. 
• Förvaltningen får i uppdrag att se över hyresnivån för 

Bofinken. 
• Förslaget om nedskärning av elevresurser ej verkställs. 
• Förvaltningen får i uppdrag att se över att minska antalet 

platser i förskolan. 
• Förvaltningen får i uppdrag att se över ledning & 

administration tillsammans med övriga förvaltningar 
• Delegera till skolchef att göra nödvändiga inom ramen för 

verksamhetsområdet för återstående besparingar. 
1. Delegera till skolchef att vid behov göra nödvändiga 

omfördelningar inom ramen för verksamhetsområdet. 
2. Omfördelning inom ram redovisas fortlöpande för nämnden. 
3. Investeringsbudget för 2023 godkänns och överlämnas till 

kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
10 stycken åhörare deltog. 

Barn- och utbildningsnämnden fullgör, genom att själv anordna eller 
genom att köpa skolplatser, kommunens uppgifter inom 
utbildningsområdet. Nämndens ansvar omfattar förskola, 
fritidshem, förskoleklass, grund- och grundsärskola samt 
gymnasium. 

Nämnden ansvarar vidare för det kommunala aktivitetsansvaret 
KAA (ungdomar under 20 år, som gått ut grundskolan och inte 
fullföljt en utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan) 
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samt elevhemsverksamhet för gymnasieelever på RIG brottning 
(Riksidrottsgymnasium). 

Ny Barn- och utbildningsnämnd tillträdde den 1 januari efter valet i 
september 2022. För att nya nämnd ska få en större delaktighet i 
formulering av mål för den kommande mandatperioden fattas beslut 
om Strategisk- och ekonomisk plan 2023 (SEP 2023) i två delar. Det 
första beslutet rör fördelning av nämnden ram till de olika 
verksamhetsområdena. Det andra beslut fattas under våren och rör 
mål och mått för verksamheten den kommande mandatperioden.  

Kommunfullmäktige antog den 24 november 2022 Strategisk och 
ekonomisk plan, som är Arboga kommuns budget för 2023-2025.  
Planen innehåller ekonomiska driftramar och investeringar. Enligt 
planen behöver flera effektiviseringar och besparingar genomföras 
för att budgeten ska vara i balans. För barn- och 
utbildningsnämndens del innebär Kommunfullmäktiges beslut att 
nämndens verksamheter kommer få 8 256 tkr i minskad budget. 

 Ajournering 09,30-09,42, 09,50-09,51,10,00-10,05 

  

  

Förslag till beslut 
1. Budget för 2023 godkänns och överlämnas till 

kommunfullmäktige 
2. Delegera till skolchef att vid behov göra nödvändiga 

omfördelningar inom ramen för verksamhetsområdet. 
3. Omfördelning inom ram redovisas fortlöpande för nämnden. 
4. Investeringsbudget för 2023 godkänns och överlämnas till 

kommunfullmäktige. 

Yrkande 
Joakim Sparv (S) yrkar på att ärendet ska skickas som en återremiss 
till fullmäktige med en begäran om justering av budgeten så mer 
resurser tillförs. 

Richard Fallqvist (L) yrkar att ärende avgörs idag. 
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Bo Molander (S) yrkar med stöd av Åsa Göransson (S) och Joakim 
Sparv (S) att förslagen på följande besparingar lyfts ur och behandlas 
som separata beslutspunkter 

• Vikarier och minskad sjukfrånvaro i förskola/grundskola 
Solrosen + 2 personal totalt 1 700 000 kronor. 

• Bofinkens förskola (byte av lokal i Medåker) totalt 500 000 
kronor. 

• Elevresurser/personal i skolan totalt 3 500 000 kronor 
• Götlunda 4-6 till Gäddan (lokaler inkl lärare) totalt 2 00 000 

kronor. 
• Fasanen flytt till Götlunda skola, totalt 1 800 000 kronor. 

Tony Pehrsson (SD) yrkar att. 

• Förslaget om flytt av mellanstadiet i Götlunda skola och fsk 
Fasanen ej verkställs. 

• Förslaget om flytt av Bofinkens förskola till Tåbygläntan ej 
verkställs. 

• Förvaltningen får i uppdrag att se över hyresnivån för 
Bofinken. 

• Förslaget om nedskärning av elevresurser ej verkställs. 
• Förvaltningen får i uppdrag att se över att minska antalet 

platser i förskolan. 
• Förvaltningen får i uppdrag att se över ledning & 

administration tillsammans med övriga förvaltningar 
• Delegera till skolchef att göra nödvändiga inom ramen för 

verksamhetsområdet för återstående besparingar. 

  

Propositionsordning 
Vid ställd proposition på Joakim Sparvs (S) yrkande att återremittera 
ärendet ställs mot Richard Fallqvists (L) yrkande om att ärende ska 
avgöras idag, finner ordförande att ärendet ska avgöras idag. 

Vid ställd proposition på Tony Pehrssons (SD) yrkande mot Bo 
Molanders (S) med fleras yrkande, finner ordförande att Barn- och 
utbildningsnämnden beslutar enligt Tony Pehrsson (SD) 
ändringsyrkande. 
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Votering 
Votering  begärs och verkställs. 

Votering 1. 

De som bifaller Richard Fallqvists (L) yrkande om att ärendet ska 
avgöras idag röster Ja. Den som bifaller Joakim Sparv(S) yrkande på 
återremiss röstar nej. 

Ja- röster avger: Richard Fallqvist (L), Ann-Louise Fallqvist (M), 
Harmen Rebel (M), Håkan Sandberg (L) Ronja Lundh (SD), Eddy 
Nzeyimana (KD), Tony Pehrsson (SD). 

Nej- röster avger: Bo Molander (S), Joakim Sparv (S), Åsa Göransson 
(S), Eva Aldén Luthman (V), Birgitta Nilsson (S), Gunnar Björndahl 
(MP). 

Utfallet är 7 ja-röster, 6 nej-röster. Barn- och utbildningsnämnden 
beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Votering 2 

Den som bifaller Tony Pehrsson (SD) yrkande röstar ja. Den som 
röstar på Bo Molander (S) yrkande röstar nej. 

Ja- röster avger: Richard Fallqvist (L), Ann-Louise Fallqvist (M), 
Harmen Rebel (M), Håkan Sandberg (L) Ronja Lundh (SD), Eddy 
Nzeyimana (KD), Tony Pehrsson (SD), 

Nej- röster avger: Bo Molander (S), Joakim Sparv (S), Åsa Göransson 
(S), Eva Aldén Luthman (V), Birgitta Nilsson (S), Gunnar Björndahl 
(MP). 

Utfallet är 7 ja-röster, 6 nej-röster. Barn- och utbildningsnämnden 
beslutar bifalla att Tony Pehrsson (SD) yrkande antas. 

Skriftlig reservation 
Bo Molander (S), Joakim Sparv(S), Åsa Göransson (S), Eva Aldén 
Luthman (V), Birgitta Nilsson (S) och Gunnar Björndahl (MP) 
reserverar sig mot beslutet i inkommer med följande skriftlig 
reservation. 
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Punkt 1. ”Budget för 2023 godkänns och överlämnas till 
kommunfullmäktige.” 
Vi reserverar oss mot samtliga nedskärningar på bemanning och flytt av 
skolor. En flytt av Solrosens förskola skulle innebära stora negativa 
förändringar för alla berörda som personal, barn och vårdnadshavare. 
Förskolan behövs i området samtidigt som Regnbågens förskola inom 
överskådlig framtid kommer med stor sannolikhet att kunna fylla vakanta 
platser med andra barn i behov av förskoleplats i dess närområde. Vi ser 
också ett pågående generationsskifte i Solrosens område, vilket kommer att 
innebära behov av fler platser när unga flyttar in framöver. 
Vad gäller förskolan i Medåker, Bofinkens förskola så ser vi ett direkt och i 
nära framtid behov av att skapa fler platser. Att minska antalet platser inom 
förskolan i Medåker kommer att ge stora negativa aspekter för hela bygden, 
som etablering av nya bostäder, inflytt till Medåker bland mycket annat. 
Hela sparförslaget bör sändas tillbaka till fullmäktige för ett annat förslag 
till beslut. Vi anser också att skolverksamheten måste känna att den 
struktur i skolor och personal som finns idag förblir stabil över tid. Skolan 
behöver trygghet för att kunna med fullt focus jobba med sitt kärnuppdrag. 
 
 

Vi ser heller ingen möjlighet att se över och minska antalet personalresurser 
inom skolan, varken stödresurser, vikariat eller att ej tillsätta vakanser. 
Resurserna inom skolan måste ökas med start nu. 

Även en minskad ledning och administration är fel väg att gå. Vi ser 
rektorer som behöver lägga mer tid på det pedagogiska ledarskapet och 
mindre ägna sig åt administrativa åtgärder. För att personalen inom skolan 
ska kunna mer jobba med sina huvuduppgifter behövs stödresurser i form av 
ledning och administration. 
 
Det finns förslag till åtgärder som inte i dagsläget berör skolans verksamhet 
och som i vissa fall redan påbörjats. Avveckling av svetsverkstaden, Solögat 
och i viss mån en bantning av buffert inom för- och grundskolan som vi kan 
ställa oss bakom. 

Punkt2. ”Delegera till skolchef att vid behov göra nödvändiga 
omfördelningar inom ramen för verksamhetsområdet.” 
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Det är huvudmannen som har det övergripande ansvaret för Barn & 
Utbildningsförvaltningen. Att delegera bort hela det ekonomiska ansvaret 
för fördelning inom ram kan vi inte ställa oss bakom. Nämnden, 
(huvudmannen) med dess ledamöter ska vara delaktiga i beslut som rör 
fördelningen av rambudgeten inom förvaltningen. Det är viktigt för att 
kunna fatta politiska prioriteringar inom förvaltningen. 

  

Punkt 3. ”Omfördelning inom ram redovisas fortlöpande för 
nämnden.” 
Den här punkten faller av eget grepp genom vår reservation i punkt 2. 
Givetvis ska alla omfördelningar om så är redovisas löpande för nämnden. 
 
Punkt 4. ”Investeringsbudget för 2023 godkänns och överlämnas till 
kommunfullmäktige.” 
Vi bifaller den punkten i sin helhet. 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Barn & 
Utbildningsnämnden Arboga. 
2023-02-10 

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Kommunstyrelsen  
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§ 11 BUN 22/2023-042 

Verksamhetsberättelse år 2022 

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

verksamhetsberättelse för 2022 
1. Verksamhetsberättelse för 2022 överlämnas till 

Kommunfullmäktige 

  

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden fullgör, genom att själv anordna eller 
genom att köpa skolplatser, kommunens uppgifter inom 
utbildningsområdet. Nämndens ansvar omfattar förskola, 
fritidshem, förskoleklass, grund- och grundsärskola samt 
gymnasium. 

Nämnden ansvarar vidare för det kommunala aktivitetsansvaret 
KAA (ungdomar under 20 år, som gått ut grundskolan och inte 
fullföljt en utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan) 
samt elevhemsverksamhet för gymnasieelever på RIG brottning 
(Riksidrottsgymnasium). 

Barn- och utbildningsnämnden har egna mål och mätningar som 
stödjer att kommunfullmäktiges övergripande mål uppnås som 
sammanställs i Verksamhetsberättelse för 2022. Barn- och 
utbildningsnämnden har 5 mål. I uppföljningen är målet "Ekonomi i 
balans" uppfyllt, målet ”Alla elever upplever trygghet” är i hög grad 
uppfyllt, ”Alla elever upplever studiero” är delvis uppfyllt och 
”Måluppfyllelsen förbättras i nämndens verksamheter, behörighet 
till nationellt program och examensbevis gymnasiet” och ”Kort 
sjukskrivning ska minska” är inte uppfyllda. Resultatet är en 
försämring från tidigare år. 

Helårsprognosen för 2022 var vid delårsbokslutet 0 kr och årets 
resultat visar + 94 tkr där förskolans resultat på + 1 089 tkr, 
grundskolans resultat på - 1 065 tkr och grundsärskolans resultat 
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på  - 1 035 tkr är det som avviker från budget. Övriga verksamheter 
har små eller inga avvikelser från budget.  

__________ 
 
Skickas till: 
Akten 
Kommunstyrelsen  
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§ 12  

Information om utredningsuppdrag om fritids- och 
kulturförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Kommundirektören redovisar hur arbetet med uppdrag som 
kommunstyrelsen tilldelade kommundirektören tillsammans med 
skolchef, fritids- och kulturchef och och övriga berörda att fortsätta 
utreda med  
inriktningen mot att bilda en ny förvaltning eller en stabil  
förvaltningsorganisation för fritids- och kulturverksamheterna.  

I mars 2022 fick kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda  
framtida uppdrag och omfattning för fritids- och 
kulturförvaltningens verksamheter. Uppdraget återrapporterades till 
kommunstyrelsen i september 2022. Den bestod av en utförlig  
rapport från en extern utredare. 

Rapporten pekar på att fritids- och kulturförvaltningen är sårbar i 
sin  
litenhet. En liten förvaltningsledning skapar en sårbarhet vad gäller  
att säkra rutiner och lagstadgade uppgifter som åligger en nämnd.  
Vidare har en liten verksamhet små möjligheter att arbeta med  
utveckling och stärka samarbetet med andra viktiga aktörer. 
Arbetsgruppen har sedan de fick uppdraget vägt fördelar och  
nackdelar med olika alternativa lösningar och även använt  
kommunledningsgruppen som styrgrupp. Detta arbete, tillsammans  
med tidigare nämnda utredning, har resulterat i ett förslag utifrån 
ett  
verksamhets- och förvaltningsperspektiv till en stabil  
förvaltningsorganisation. Förslaget innebär en kombination av den  
tidigare utredningens olika scenarier. 
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