
  
 

 Utdragsbestyrkande 
  

Protokoll för Utbildningsnämnden 
Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär 
Datum och tid: 2021-10-12 09:00-12:00 mötet ajourneras för fika 10:10-10:15 

Justering  

Plats: Kommunhuset, Skutskär 
Datum och tid:  2021-10-18 09:00 
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Sekreterare:   

 Amal Khalilova  

Ordförande:   

 Jan-Åke Olsson  

Justerare:   

 Maj-Britt Jakobsson   

 

 

ANSLAG / BEVIS 
Utbildningsnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras i kommunhuset. 
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 Utbildningsnämnden Sida 
 2021-10-12 2 
   
 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 

Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Jan-Åke Olsson (S)  
Katrin Jakobsson (S)  
Pernilla Friman (S) (zoom)  
Birgitta Thunholm (C)  
Sandra Andersson (SD)  
Mona Hansson (KV)  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Anett Aulin (V)  Michaela Steadson (V) 
Martin Sahlberg (M)  Monica Lindeberg (M) 
Maj-Britt Jakobsson (SD)   Glenn Grylin (SD)  

Övriga närvarande 
Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Inga-Lil Tegelberg (S) 1-10 
Shaher Al-Saghbini (S)  
Hans Henriksson (KV)  

Övriga deltagare 
Namn Paragrafer Befattning 
Per-Anders Olsson  Förvaltningschef 
Amal Khalilova  Nämndsekreterare 
Anna Wenngren Muhr 104-112 Verksamhetsutvecklare 
Maria Matsson  104-108 Förvaltningsekonom 
Helene Lindström  112 Rektor på Kulturskolan 
Roger Petrini (M) 104-110 Oppositionsråd 
Per Gräntz 109 Administratör 

Bert-Ola Dahlgren 110 Förvaltningschef 
samhällsbyggnad 

Representanter från elevrådet 
Rotskär 105  

Lena Hållqvist 105 Skolvärd åk 7-9 Rotskär 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-10-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 104 Godkännande av dagordning 
  

Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner dagordningen.  

 
 
 

3



 Utbildningsnämnden 
 2021-10-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 105 Elevrådet 09.00-09.30 
   

Representanter från elevrådet på Rotskär träffar Utbildningsnämnden. De 
berättar att den största frågan som de jobbar med just nu är matsvinn. 
Utbildningsnämnden berättar att de gärna kommer förbi Rotskärsskolan och 
besöker diverse lektioner etc.  
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 Utbildningsnämnden 
 2021-10-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 106 Delårsredovisning Utbildningsförvaltningen 2021 
Diarienr 
2021/62 Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner delårsredovisningen för 
utbildningsförvaltningen 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen redovisar en avvikelse för perioden på -7 009 tkr. 
Huvuddelen av avvikelsen utgörs av personalkostnader samt köp av tjänst. 
Nettokostnadsminskningen i förvaltningen är -5618 tkr vilket är en 
förbättring med 487 tkr från juli månad. Avvikelsen för interkommunala är 
på årsbasis -2098 tkr.  
Resultat på verksamhetsområde gemensam förskola har en periodiserad 
avvikelse på -689 tkr. Avvikelse mot årsbudget är -26 tkr. Prognosen visar 
att verksamheten i det närmaste har budget i balans.  
Resultat på verksamhetsområde gemensam grundskola har en periodiserad 
avvikelse på -5 429 tkr. Avvikelse mot årsbudget är -4 928 tkr.  
De åtgärder som verksamheterna angett/planerat är till viss del i prognos 
och under genomförande. 

 
Beslutsunderlag 
 Delårsredovisning Utbildningsförvaltningen 2021 

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson  
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 Utbildningsnämnden 
 2021-10-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 107 Information om internbudget 
  

Förvaltningsekonom Maria Matsson ger kort information om arbetet med 
internbudget.  
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 Utbildningsnämnden 
 2021-10-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 108 Redovisning av internkontrollplan 2021 UN 
Diarienr 
2021/50 Beslut 

Utbildningsnämndens godkänner redovisningen av Internkontrollplan 2021 
UN. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Grunden för den interna kontrollen är det dagliga arbetet som görs i 
verksamheterna med välfungerande processer, medvetenhet om de risker 
som finns och åtgärder för att minska riskerna. Intern kontroll handlar om 
tydlighet, ordning och reda.  
Ur ett större perspektiv har nämnderna och kommunstyrelsen, enligt 
kommunallagen, ett särskilt ansvar att ”den interna kontrollen är tillräcklig”. 
Chefer i respektive förvaltning och ytterst förvaltningschef har ett ansvar för 
verkställigheten av de beslut om den interna kontrollen som nämnden tagit.  

 
Beslutsunderlag 
 Internkontrollplan 2021 UN 

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-10-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 109 Redovisning över system och databaser 
 Administratör Per Gräntz håller en föredragning om system och databaser. 

En databas är en samling information som är organiserad på ett sådant sätt 
att det är lätt att söka efter och hämta enskilda bitar information, samt ofta 
även att ändra informationen.  
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 Utbildningsnämnden 
 2021-10-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 110 Information från Bert-Ola Dahlgren 
  

Förvaltningschef för samhällsbyggnad Bert-Ola Dahlgren håller en 
föredragning om internhyror. ¨ 
Internhyresmodell innebär att hyran är fast oavsett vad de verkliga 
kostnaderna blir. Ingen extra kostnad tillkommer för exempelvis 
vattenskada eller andra avvikelser. Hyrorna har blivit beslutade om för tre år 
sedan och indexregleras. 
Det som ingår i hyran är: lokalens driftkostnader (el, vatten, värme etc.) 
samt inre och yttre fastighetsskötsel, avskrivningar och räntor som finns på 
fastigheten och kostnader för planerat underhåll samt planerade 
investeringar. 
Om verkliga kostnader avviker mot betald hyra förs avvikelsen med i 
kommunens balansräkning. Tidigare års överskott kan alltså begäras tillbaka 
av fullmäktige för att användas till kommunens fastigheter.  
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 Utbildningsnämnden 
 2021-10-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 111 Barnantalet per avdelning - planering inför 2022 
  

Beslut 
Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till och med 2021-12-
06 ta fram underlag avseende antalet barn per förskoleavdelning till år 2022 
utifrån Kommunfullmäktiges beslut om att Utbildningsnämnden har 
beslutanderätten. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Den 23 juni 2021 beslutade Kommunfullmäktige att ge beslutanderätten 
avseende antalet barn per förskoleavdelning till Utbildningsnämnden.  

 
Beslutet lämnas till 
 Förvaltningschef Per-Anders Olsson 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-10-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 112 Kulturskolan beskriver sin verksamhet 11.00-11.30 
  

Rektor för Kulturskolan Helene Lindström beskriver sin verksamhet. Varje 
vecka möter Kulturskolan 417 elever (HT-21). Kulturskolan erbjuder bland 
annat kurser i blockflöjt, fiol, piano, barndans samt drama.  
Kulturskolan bidrar med aspekter som: 

 Integrerad undervisning 
 Olika inlärningsstilar – olika behov 
 Integration  
 Kreativitet, fantasi och eget skapande 
 Förebyggande av utanförskap  
 Elevers inflytande och delaktighet  

Kulturskolan erbjuder tillgänglig, god kvalitet samt trygg miljö. 
De behov som kulturskolan har är en utökad budget, fast verksamhet istället 
för projekt samt ändamålsenliga lokaler.  
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 Utbildningsnämnden 
 2021-10-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 113   Information om Skolinspektionen 
  

Förvaltningschef Per-Anders Olsson informerar om Skolinspektionen 
regelbundna kvalitetsgranskning som pågår under höstterminen 2021. 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-10-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 114 Årsplanering 
  

Utbildningsnämnden tar del av årsplaneringen 2021.  
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 Utbildningsnämnden 
 2021-10-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 115 Uppdragslista 
 
 

 
Utbildningsnämnden tar del av uppdragslistan.  
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 Utbildningsnämnden 
 2021-10-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 116 Meddelanden och rapporter 
 
 

 
Följande meddelanden och rapporter redovisas: 

 Statsbidrag gällande maxtaxa 2022 
 Riktlinje för hantering av allmänna handlingar och 

sekretessbedömning 
 Beslut från KF 2021-09-22 gällande revidering av riktlinje för 

hantering av allmänna handlingar och sekretessbedömning 
 Beslut från KF 2021-09-22 gällande valärenden 
 Beslut från KS 2021-09-08 gällande digitala sammanträden 
 Körapport 202109 
 Protokoll från Utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-09-28 
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 Utbildningsnämnden 
 2021-10-12  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

UN § 117 Övriga frågor 
  

Följande frågor diskuteras: 
1. Lägga till i årsplaneringen redovisning av statistik gällande betyg och resultat från 

nationella prov 
2. Lägga till i årsplaneringen resultat från medarbetarenkät 
3. Hur funkar simundervisningen i kommunen? Frågan kommer att tas upp på 

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-10-26 
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