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§ 124 Dnr 11731  

Val av ledamot att justera protokoll 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att utse Bengt Jansson (L) till justerare, 

att protokollet justeras den 25 november 2021 klockan 15:15.  

______  
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§ 125 Dnr 11734  

Fastställande av föredragningslista 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan.  

______  
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§ 126 Dnr 2021-000086 1.1.3.1 

Budgetuppföljning 2021 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att notera eventuell påverkan kan finnas under socialt perspektiv i 

budgetuppföljningen, samt 

att lägga budgetuppföljningen för oktober 2021 till handlingarna.  

Yrkanden 

Bengt Jansson (L) yrkar på en ytterligare att-sats som lyder:  

att notera eventuell påverkan kan finnas under socialt perspektiv i 

budgetuppföljningen.      

Propositionsordning 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag med 

Bengt Janssons tillägg.  

Ordförande frågar om nämnden avser besluta enligt liggande förslag med 

Bengt Janssons tillägg.  

Ordförande finner att nämnden beslutat enligt liggande förslag med Bengt 

Janssons tillägg.      

Bakgrund 

För perioden januari till oktober uppvisar skolnämnden ett negativt resultat 

på 7,6 mnkr. Budgeten för samma period är -0,4 mnkr. Detta betyder då att 

skolnämnden har ett underskott jämfört med budget på 7,2 mnkr. Skillnaden 

i utfall mellan september och oktober förklaras av att bidrag som tillhör 2020 

har resultatförts under oktober månad efter att skolverket godkänt 

redovisningarna för dessa.  

Intäkterna är 2,7 mnkr högre än budgeterat och kostnaderna är 9,9 mnkr 

högre än budget. Att intäkterna för perioden är högre beror på flera orsaker. 

Den största positiva avvikelsen står intäkter från Skolverket för. Detta beror 

bland annat på att bidrag blivit kända, beviljade och godkända först efter att 

budget för 2021 lagts. Från Försäkringskassan utbetalats bidrag som ej 

budgeterats för. Dock är bidragen från Migrationsverket lägre än vad som 

budgeterats för perioden.  

De högre kostnaderna för perioden förklaras till stor del av att 

personalkostnader liksom köp av verksamhet överstiger periodens budget. 
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Underskottet mildras dock av att posten för övriga kostnader är lägre än 

budget för perioden. 

Skolnämndens helårsprognos har per den sista oktober uppdaterats och 

underskottet summerar nu till 16,3 mnkr. Den största förändringen står 

resultatförda intäkter från Skolverket för samt en beräkning om att 

personalkostnaderna minskar med 3,3 mnkr jämfört med prognosen som 

upprättades per den sista augusti.  

  

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning oktober 2021.  

______  
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§ 127 Dnr 2021-000039 1.1.3.1 

Skolnämndens delegationsordning 2021 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att delegationsordningen revideras med föreslagna tillägg för rätten att 

teckna avtal samt för att anmäla beslut om fjärrundervisning till 

Skolinspektionen.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige antog 2021-10-25 § 97 förändringar i det gemensamma 

reglementet för kommunstyrelsen och nämnder vad gäller hantering av 

hyresavtal och lokalanpassning. Genom dessa förändringar och i 

kombination med förändring av respektive nämnds delegationsordning så 

skapas en tydligare ordning för tecknandet av olika avtal i kommunen.  

Förvaltningschef får delegation att teckna avtal upp till tre år eller en årlig 

hyra motsvarande maximalt tio prisbasbelopp.  

Nämnd får rätt att teckna avtal upp till sex år eller en årlig hyra på maximalt 

20 prisbasbelopp.  

För avtal som överstiger sex år eller har en årlig hyra överstigande 20 

prisbasbelopp beslutar kommunstyrelsen.  

Utifrån det föreslås ett avsnitt läggas till i delegationsordningen som ger 

förvaltningschef denna delegation. 

Nya bestämmelser finns om fjärrundervisning ska tillämpas på utbildning 

som påbörjas efter den 30 juni 2021. 

Lagändringen finns i skolförordningens (2011:185) 5a kap. 6 § samt 

gymnasieförordningens (2010:2039) 4a kap. 6§ som säger att huvudmannen 

ska till Statens skolinspektion anmäla ett beslut om att använda 

fjärrundervisning. Om huvudmannen utför fjärrundervisning åt någon annan 

huvudman ska det också anmälas. 

Utifrån detta föreslås tillägg i delegationsordningen som ger 

verksamhetscheferna denna delegation.  

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-29.  

______  
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§ 128 Dnr 11820  

Uppdrag 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att uppdraget om pedagogisk omsorg och andrumsskola tas bort från 

uppdragslistan i och med den redovisning nämnden gavs 2021-10-21 § 108, 

att uppdraget om Gerestaskolans matsal tas bort från uppdragslistan utifrån 

nämndens beslut 2021-10-21 § 113, samt 

att återuppta uppdragslistan vid nästa sammanträde.  

Yrkanden 

Ordförande yrkar på tre att-satser som lyder: 

att uppdraget om pedagogisk omsorg och andrumsskola tas bort från 

uppdragslistan i och med den redovisning nämnden gavs 2021-10-21 § 108, 

att uppdraget om Gerestaskolans matsal tas bort från uppdragslistan utifrån 

nämndens beslut 2021-10-21 § 113, samt 

att återuppta uppdragslistan vid nästa sammanträde.      

Propositionsordning 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, ordförandes förslag. 

Ordförande frågar om nämnden avser besluta enligt ordförandes förslag.  

Ordförande finner att nämnden beslutat enligt ordförandes förslag.      

Beslutsunderlag 

Uppdragslistan, senast uppdaterad 2021-09-28.  

______  
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§ 129 Dnr 11821  

Nya uppdrag 

Skolnämndens beslut 

Inga nya uppdrag är föreslagna från presidiet.  

______  
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§ 130 Dnr 11822  

Ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och 
Elevombudet 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga informationen om pågående och avslutade ärenden hos 

skolinspektionen och barn- och elevombudet till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Förteckning över ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 

2021-11-10.  

______  
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§ 131 Dnr 11823  

Information och rapporter 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.  

Bakgrund 

Karl Brunn, kvalitetsstrateg, ger information om bakgrund och tillbakablick 

från tidigare kvalitetsnämnd. Målarbetet, att hämta stöd i vårt ändamål som 

är den tillitsbaserade uppföljningen. Övergripande för utvecklings- och 

kvalitetsarbetet. Metodik, resultat, analys. Uppföljning är en del av 

styrningen.  

Systematiskt kvalitetsarbete, tillitsbaserad uppföljning och uppföljningens 

utformning. Kunskaper om nationella uppdraget, läroplan och skollag 

mynnar ut i tre områden att följa upp. 

Metoden; hur vi har gått tillväga för att fånga in barn, elever, lärare, rektorer. 

Arbetsgången, säkerställer den att nämnden får rätt kunskaper om 

verksamheterna. Samtal om metod och tankar om att ha det här arbetssättet. 

Om det är rätt sätt för hur förvaltningen presenterar material till nämnd 

diskuteras.  

Frågeställningar gick till rektorer som gav brett underlag tillbaka. 

Verksamhetschefer gjorde första analys i sitt material från sina rektorer med 

gemensamma nämnare och mönster. Mönster till grund för analysmöten som 

hållits i ledningsgruppen. Resultat och analys, bild på huvudmannanivå som 

gett en första insikt om var vi befinner oss inom området.  

Övergripande resultat som framträder sett till rektorer, enheter, former för 

elevhälsa att prata om helhet där alla professioner deltar. Dialog med 

vårdnadshavare, lektionsdesign som framgångsfaktor.  

Forskningen och vår omvärld. Skolinspektionens tidigare granskningar av 

studiero som gjorts för många gymnasieskolor. Skolor som lyckas väl och 

där det inte fungerar, lyfts exempel utifrån det. Forskningssammanställning 

om att främja studiero i klassrummet. Komplext, kräver olika arbetssätt och 

kompetens.  

Hur kan nämnden använda detta i fortsatt arbete diskuteras, och vad man vill 

skicka tillbaka till rektorer utifrån den analys som har gjorts.  
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Anna-Karin Norell, controller, informerar om ordinarie månadsrapport till 

nämnd och uppdraget från kommunstyrelsens arbetsutskott med utfall och 

uppdaterad prognos som givits från dem utifrån kommunstyrelsens 

tillsynsplikt.  

Extra rapport i och med att det i budgetuppföljningen finns budgetavvikelse 

för januari till oktober, det som har hänt efter september är att vi har fått 

bidrag från Skolverket godkända som tagits in i resultatet för oktober.  

Lönekostnader väntas plana ut. Förbättrad prognos för grundskolans 

underskott i och med bidragen. Lönekostnaderna sjunker då förskolans 

fördelning och tjänsteinventering har gjorts och görs nu också för 

grundskolan.  

Prognos varje månad på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Rapporten till dem går också till nämnd för kännedom.  

  

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Lena Albonius, Karl Brunn, Pia Liljeström, 

strateger. 

Skriftlig information från Monica Fällström, ordförande. 

Muntlig information från Anna-Karin Norell, controller. 

 

______  

 



 

Skolnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(15) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 132 Dnr 1037  

Redovisning av delegationsbeslut 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga redovisningen över fattade delegationsbeslut till handlingarna.     

Beslutsunderlag 

Ordförandebeslut om stängning av Gerestaskolans Jordens hus. 

Rektor Brännaskolans anställningsärenden. 

Förvaltningschefs förhandling enligt MBL § 11. 

Rektor Bondsjöhöjdens/Murbergsskolans anställningsärenden. 

      

______  
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§ 133 Dnr 11841  

Delgivningar 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga delgivningar till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Skolpliktsbevakning för Bondsjöhöjdens, Murbergets och Hälledals skola.   

______  
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§ 134 Dnr 11825  

Övrigt 

Skolnämndens beslut 

Inga övriga ärenden.   

______  

 


