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§ 1 Dnr 11731  

Val av ledamot att justera protokoll 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att utse Bengt Jansson (L) till justerare, 

att protokollet justeras den 27 januari 2022 klockan 15:30.  

______  
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§ 2 Dnr 11734  

Fastställande av föredragningslista 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan.  

______  
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§ 3 Dnr 2021-000086 1.1.3.1 

Budgetuppföljning 2021 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga budgetuppföljningen för november 2021 till handlingarna.      

Bakgrund 

För perioden januari till november uppvisar skolnämnden ett negativt 

resultat på 6,2 mnkr. Budgeten för samma period är -0,1 mnkr. Detta betyder 

då att skolnämnden har ett underskott jämfört med budget på 6,1 mnkr. 

Intäkterna är 4,6 mnkr högre än budgeterat och kostnaderna är 10,8 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. 

Underskottet mildras dock av att posten för övriga kostnader är lägre än 

budget för perioden. 

 

Vid årets andra prognos beräknas underskottet bli 19,9 mnkr vid årets slut. 

En handlingsplan upprättas och en organisationsöversyn genomförs inom 

samtliga verksamhetsformer gällande såväl organisation som struktur. 

Sammantaget beräknas dessa åtgärder minska kostnaderna med det 

prognostiserade underskottet, det vill säga 19,9 mnkr, vid december månads 

utgång år 2021. En handlingsplan presenterades för nämnden i oktober men 

återremitterades till att hanteras i nämnden under 2022.  

 

Skolnämndens helårsprognos uppdaterades per den sista oktober, 

underskottet beräknades då till 16,3 mnkr. Den största förändringen står 

ökade intäkter från skolverket för samt en beräkning om att 

personalkostnaderna minskar med 3,3 mnkr jämfört med prognosen som 

upprättades per den sista augusti.  
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Ytterligare en prognos har beräknats per den sista november och pekar nu på 

att underskottet blir 15,8 mnkr och beror bland annat på att kostnaderna för 

personal ser ut att närma sig budgeterad nivå. 

      

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-12 samt Budgetuppföljning 

november.      

______  
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§ 4 Dnr 2021-000830 3.5.0.1 

Överenskommelse mellan Social- och Skolförvaltning 
rörande rambudget för korttidstillsyn enligt 9 § punkt 7 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att fastställa föreslagen budgetöverenskommelse med socialförvaltningen.  

Bakgrund 

Enligt 9 § 7 LSS har barn över 12 år med funktionshinder rätt till 

korttidstillsyn utanför det egna hemmet, i anslutning till skoldagen samt 

under lov och studiedagar.  Detta gäller alltså högstadiet och gymnasiet och 

gäller samtliga elever som omfattas av LSS oavsett diagnos.  

Socialnämnden köper plats avseende korttidstillsyn av skolförvaltningen, i 

dagligt tal kallat fritids. Verksamheten har fram till dags datum bedrivits i 

Villan/Stugan för elever inom grundsärskolan och gymnasiesärskolan. 

Inför våren 2022 har behovet av fritidsplats bedömts gälla 20 barn och 

ungdomar med rätt till insats enligt ovan. Det är samma antal som för 

tidigare verksamhetsår, 2021 och 2020.  

  

Beslutsunderlag 

Skol- och socialförvaltningens tjänsteskrivelser 2022-01-17 respektive 2021-

11-09 samt socialnämndens protokollsutdrag 2021-12-16 § 147.  

______  
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§ 5 Dnr 2022-000033 3.5.0.1 

Förskolor - Översyn  

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att godkänna förslaget om att avyttra Kullens och Villans förskolor genom 

att verksamheterna flyttar in i Solstrålens förskolas lokaler 

 

att i övrigt lägga informationen till handlingarna.      

Yrkanden 

Ordföranden yrkar på en ytterligare att-sats som lyder:  

att godkänna förslaget om att avyttra Kullens och Villans förskolor genom 

att verksamheterna flyttar in i Solstrålens förskolas lokaler.       

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag med ordförandes komplettering.  

Ordförande frågar om skolnämnden avser att besluta i enlighet med liggande 

förslag med ordförandes komplettering.  

Ordförande finner att skolnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag med ordförandes komplettering.       

Bakgrund 

I nuläget råder det en obalans mellan behovet av förskoleplatser och antalet 

förskoleplatser det finns lokaler för: 

 
Antal barn i 

jämförelse med 

lokalyta 

Totalt antal barn 

inskrivna vid de 

kommunala 

förskolorna 15 

jan 2022 

Antal 

barn arbetskraften 

är justerad för  

Jan 2022 

Maxantal barn i 

lokaler utifrån 

hyreskontrakt 

Kommunala 

Förskolorna  

890 910 980 

Antal barn i jämförelse med lokalyta januari 2022 

 

Arbetskraften har justerats under hösten 2021 och står nu i paritet med 

barnantal för våren 2022 (inskrivna barn 15 januari 2022 och kommande 

placeringar närmaste tiden). Barnantalet har vikit nedåt sedan 2018 och 
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prognosen för de närmaste åren är en fortsatt vikning nedåt. 

d B  
 Barnprognos 2020-2040 SCB  

 

Januari 2022 är antal barn inskrivna vid fristående enheter 325, antalet barn 

inskriva vid de kommunala förskolorna är 890. Procentuellt ökar antalet barn 

inom fristående förskolor i jämförelse med antalet barn i de kommunala 

förskolorna. När det totala antalet förskoleplatser (fristående och 

kommunala) minskar och de fristående enheterna fortsätter att fylla sina 

förskoleplatser, ökar andelen barn som återfinns i de fristående enheterna 

procentuellt sett. 

 

Vidare beskrivs detta utifrån lokaler, anpassning av antalet förskoleplatser, 

verksamhetsperspektiv, barnrättsperspektiv samt fysisk och psykosocial 

arbetsmiljö och personalperspektiv. 

      

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-21.      

______  
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§ 6 Dnr 2022-000029 1.1.3.1 

Verksamhetsberättelse med årsbokslut 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att godkänna skolnämndens verksamhetsberättelse 2021, samt 

att delge kommunstyrelsen skolnämndens verksamhetsberättelse 2021.  

Yrkanden 

Thomas Flank (M) yrkar att det under avsnittet Väsentliga händelser 

återkopplas till vår måluppfyllelse av de tre kommunfullmäktige-målen och 

tydliggörs att vi inte når kommunfullmäktiges mål för gymnasieelevers 

examen inom 4 år med en förklaring till detta.     

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag med Thomas Flanks (M) yrkande.  

Ordförande frågar om skolnämnden avser att besluta i enlighet med liggande 

förslag med Thomas Flanks (M) yrkande.  

Ordförande finner att skolnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag med Thomas Flanks (M) yrkande.      

Bakgrund 

Skolnämndens verksamhetsberättelse för 2021 har upprättats i 

ledningssystemet Hypergene enligt anvisningar från kommunstyrelsens 

ekonomiavdelning. I verksamhetsberättelsen presenteras verksamheten, 

händelser av väsentlig betydelse, resultatuppdrag och nämndspecifika mål, 

uppföljning av planerad verksamhet, ekonomisk uppföljning, internkontroll 

samt förväntad utveckling.  

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse med årsbokslut 

2021 och Verksamhetsberättelse 2021.  

______  
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§ 7 Dnr 2021-000547 1.1.3.1 

Verksamhetsplan med mål och internkontrollplan 2022 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar  

att anta skolnämndens verksamhetsplan med tillhörande internkontrollplan 

för 2022 

att delge kommunfullmäktige skolnämndens verksamhetsplan 2022 

Yrkanden 

Thomas Flank (M) yrkar att det under avsnittet Planerade händelser 

återkopplas till Kommunfullmäktige-målen och då i synnerhet det mål vi inte 

når och vilka åtgärder man har planerat att vidta för att förbättra resultatet, 

samt att det framgår mer om nämndens systematiska kvalitetsarbete med 

våra kvalitetsnämnder och vilka effekter vi tror att det kommer att ge.      

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag med Thomas Flanks (M) yrkande.  

Ordförande frågar om skolnämnden avser att besluta i enlighet med liggande 

förslag med Thomas Flanks (M) yrkande.  

Ordförande finner att skolnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag med Thomas Flanks (M) yrkande      

Bakgrund 

Verksamhetsplanen är ett styrande dokument för hur verksamheten ska 

kunna nå de mål som skolnämnden har fattat beslut om. Dokumentet är 

således en plan för måluppfyllelse.  

Verksamhetsplanen består av skolnämndens resultatuppdrag, skolnämndens 

mål med fokusområden som verksamheten ska arbeta med för att nå målen.  

Verksamhetsplanen avslutas med förslag på internkontrollplan för år 2022. 

Skolförvaltningen föreslår i verksamhetsplanen tre processer för intern 

kontroll 2022.  

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse Verksamhetsplan 2022 och 

Verksamhetsplan inklusive plan för internkontroll 2022.  

______  
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§ 8 Dnr 2022-000028 1.1.3.1 

Attestantförteckning 2022 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att fastställa attestantförteckningen enligt bilaga, 

att delegera till förvaltningschef för skolförvaltningen att löpande besluta 

om förändringar i attestantförteckningen i samband med personal- och 

organisationsförändringar.  

Bakgrund 

Enligt kommunfullmäktige ska nämnden utse beslutsattestanter enligt 

attestreglementet och dess tillämpningsanvisningar. Nämnden ska besluta 

om beslutsattestanter och ersättare för 2021. 

I samband med att nämnden utser beslutsattestanter bör förvaltningschefen 

få delegation att ändra i attestförteckningen i samband med personal- och 

organisationsförändringar.  

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse attestantförteckning 2022 och 

Attestantförteckning SKN 2022-01-01.  

______  
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§ 9 Dnr 2021-000824 1.1.3.1 

Skolnämndens delegationsordning 2022 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att anta den av skolförvaltningen föreslagna uppdateringen av 

delegationsordningen, 

att fullgöra sitt tillsynsansvar genom att delegaterna redovisar de beslut de 

fattat på delegation vid varje sammanträde,  

att till förvaltningschefen delegera rätten att besluta om mindre strukturella 

förändringar i delegationsordningen om behov uppstår.   

Bakgrund 

Skolnämnden fullgör kommunens uppgifter inom skolväsendet, särskilda 

utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet. Nämnden får uppdra 

åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare eller en anställd i 

kommunen att besluta å nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss 

grupp av ärenden enligt 6 kap. 37 § KL. 

Skolnämndens delegationsordning gås varje år igenom och ses över för att 

korrigeras enligt nya lagändringar. I enlighet med detta lämnar 

skolförvaltningen förslag till skolnämnden enligt bilagda Skolnämndens 

delegationsordning 2021.  

  

Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-29 och Skolnämndens 

delegationsordning 2022 reviderad 2022-01-21.      

______  
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§ 10 Dnr 11820  

Uppdrag 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga uppdraglistan över de pågående uppdragen till handlingarna, samt 

att återuppta uppdragslistan vid nästa sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Uppdragslistan, senast uppdaterad 2021-11-25.  

______  
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§ 11 Dnr 11821  

Nya uppdrag 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att styrdokumenten Regler och riktlinjer för förskola, fritidshem och 

pedagogisk omsorg, Regler och riktlinjer för fristående förskola, fritids, 

pedagogisk omsorg samt Riktlinje för barnomsorg på obekväm arbetstid ses 

över och revideras, samt 

att revideringen också görs med riktningen att ändra vistelsetiden till att 

följa skolårets lovveckor.  

Yrkanden 

Ordförande yrkar på en ändrad första att-sats som lyder: 

att styrdokumenten Regler och riktlinjer för förskola, fritidshem och 

pedagogisk omsorg, Regler och riktlinjer för fristående förskola, fritids, 

pedagogisk omsorg samt Riktlinje för barnomsorg på obekväm arbetstid ses 

över och revideras.      

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag med ordförandes ändring.  

Ordförande frågar om skolnämnden avser att besluta i enlighet med liggande 

förslag med ordförandes ändring.  

Ordförande finner att skolnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag med ordförandes ändring.      

Beslutsunderlag 

Skolnämndens presidiums förslag till nytt uppdrag 2022-01-20.      

______  
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§ 12 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 

2022-01-21.  

______  
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§ 13 Dnr 11823  

Information och rapporter 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.  

Bakgrund 

Petra Oldenmark, ny controller, hälsas välkommen och presenterar sig för 

nämnden. 

Anna-Karin Norell, controller, ger information om budget 2022 och 

planeringsförutsättningarna, investeringsbudget, minskade bidrag och 

elevprognos.  

Monica Fällström, ordförande, informerar att presidiets samtal med 

kommunledning och politisk ledning har gjorts enligt uppdrag och mynnat ut 

i signaler att kompensation för minskade statsbidrag kan vara att vänta.  

 

Förvaltningschef, verksamhetschefer och strateger ger information om 

Skolverkets stödinsats nyanländas lärande och dess arbetsprocess, 

tillbakablick och nuläge och insatserna handlingsplan för mottagande och 

läslyftet i förskolan, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt gås igenom. 

Tillgång till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål. 

Traumamedveten omsorg som insats och dess effekter. Studie- och 

yrkesvägledning i mottagningsprocessen. Vår långsiktighet för likvärdiga 

förutsättningar för lärande oavsett språklig bakgrund. 

Uppföljningsområdet undervisning och lärande. Vilket stöd som ges och hur 

det mäts, vilken undervisning som erbjuds, de utmaningar vi har och vilka 

insatser som krävs utifrån det.  

Undervisningsbegreppet i förskolan som ändrades mycket i och med den nya 

läroplanen 2018. Språket som en bärande del i det. Resultat utifrån 

uppföljningar i rektorsnätverket gås igenom.    

Grundskolans arbete sett till nämndens resultatuppdrag att andel elever i åk 3 

nationella prov i svenska och svenska som andraspråk ska öka samt att 

gymnasiebehörighet ska öka. Resultat för grundskolan sett till betyg och 

annat gås igenom. Framgångsfaktorer och utmaningar, vikten av 

långsiktighet betonas. 

Gymnasieskolans studieresultat de senaste fyra åren visas. Avgångselever 

nationella program, siffror redovisas och gås igenom. Gymnasiesärskolans 
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resultat från 2021 samt musik- och kulturskolans. Framgångsfaktorer, 

utmaningar och behov gås igenom.  

Elevhälsan ur ett helikopterperspektiv och det långsiktiga arbetet med 

närvaro. Kartläggningsmaterial för att fånga åtgärder. Elevhälsomodulen och 

dess dokumentation som framgångsfaktor. 

 

Markus Nordenberg informerar utifrån ekonomiska förutsättningar och vad 

vi kan göra, där en del i det är att se till våra strukturer. Från rektorer 

framkommit att det finns ofördelaktiga delningstal sett till elevantal. Sett till 

de skolor som ligger nära varandra och om vi kan få mer jämna delningstal. 

Gav tanke att kunna förändra upptagningsområden sett till besparingar, men 

kan ge ökade kostnader på annat håll i form av skolskjuts. Gör ingen 

förändring i upptagningsområden, men att ha en större flexibilitet i 

gränsområden från år till år och göra bättre fördelning utifrån det. Gäller för 

förskoleklass med start till hösten 2022. 

.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Pia Liljeström, utvecklingsstrateg. 

Skriftlig information från Monica Fällström, ordförande. 

Muntlig information från Marie Blomberg, förvaltningschef. 

Muntlig information från Markus Nordenberg, Jonas Albonius, Eva 

Claesson, verksamhetschefer. 

Muntlig information från Anna-Karin Norell, controller. 

______  
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§ 14 Dnr 1037  

Redovisning av delegationsbeslut 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga redovisningen över fattade delegationsbeslut till handlingarna.      

Beslutsunderlag 

Rektor gymnasieskolans elevärende, lönesättning,  

Förvaltningschefs förhandling MBL § 11, beslut om att fullgöra skolplikt på 

annat sätt, 

Rektor Bondsjöhöjden och Murbergets skolors anställningsärenden, 

Rektor Brännaskolans anställningsärenden, 

Rektor Hälledals skolas anställningsärende.      

______  
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§ 15 Dnr 11841  

Delgivningar 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att lägga delgivningar till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Dom i mål 2078-20 samt dom i mål nr 1797-20, Skolverkets beslut dnr 

2021:2654, hyresavtal R/V Skagerak, skolpliktsbevakning.   

______  
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§ 16 Dnr 11825  

Övrigt 

Skolnämndens beslut 

Inga övriga ärenden.   

______  

 


