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Se nästa sida 
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Utses att justera:                  Rune Månsson (S)             

Justeringsplats och tid:   Kommunkontoret 29 juni 2020 Paragrafer 61-70 

Underskrifter 

Ordförande: 
Sandra Hallberg 

Justerare: 
Rune Månsson (S)         Namn 

Sekreterare: 
Marianne Martinsson 
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Utbildningsnämnden 

Justering   Utdragsbestyrkande 

Beslutande 
Sandra Hallberg (C) Ordf. 
Marianne Olsson (C)  
Hans Göran Palmqvist (M)  
Birger Byström (L)  
Tommy Larsson (S) Vice ordf. 
Rune Månsson (S) ers för Peter Höög (S)  
Hanna Clemens (SD) ers för Hans Johansson (SD) 
 
 
Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Elisabeth Örn (C)  
Astrid Berggren (L)  
 
 
Övriga närvarande 
Anna Gunnervik, utbildningschef 
Marianne Martinsson, sekreterare 
Lars Bäcker, ekonom 
Pär Allvin, personalrepresentant 
Tobias Berrnhardsson (C), kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd 
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Utbildningsnämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning 

§ 61
§ 62 2020/4 

§ 63 2020/5 

§ 64 2020/38 

§ 65 2020/39 

§ 66 2020/77 

§ 67
§ 68

§ 69 2020/106 

§ 70

Ekonomisk uppföljning 
Genomlysning av 
utbildningsnämndens ekonomiska 
förutsättningar 
Åtgärder i syfte att nå ekonomisk 
balans 2020 och 2021 
Beslut avsluta  tillsyn av 
huvudmannen Järbo Friskola 
Ideell förening och Förskolan 
Vitsippan 
Beslut avsluta regelbunden tillsyn 
av huvudmannen Stigens Friskola 
AB och Förskolan Fantasiresan 
Nytt övervägande avseende 
Utredning avseende hur en 
alternativ Fritidsgård i 
Valboskolans lokaler 
Förvaltningens information 
Fler sammanträden under hösten 
för att följa ekonomin ? 
Utökning av utbildningsnämndens 
presidium genom adjungerad 
ledamot 
Avslutning 
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Utbildningsnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 61  Dnr 2020/5 
Ekonomisk uppföljning 

 
Utbildningsnämnd förslag/beslut 

 
Utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna 

 
Ärendebeskrivning 
 
Utbildningschefen och sektorns ekonom redovisar nämndens resultat efter 5 
månaders verksamhet. 
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Utbildningsnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 62  Dnr 2020/4 
Genomlysning av utbildningsnämndens ekonomiska förutsättningar 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden lägger kommunstyrelsens besked att avslå nämndens 
begäran om ekonomiska medel för externt stöd vid genomlysning av sektor 
Utbildnings ekonomiredovisning 2019 till handlingarna.  
Ärendet om externt stöd för en ekonomisk genomlysning avslutas men 
nämnden arbetar vidare med stöd av förvaltningens egna resurser för att nå 
ekonomisk balans. 
 

 
Ärendebeskrivning 

 
Utbildningsnämndens ekonomiska resultat för 2019 visar ett betydande 
underskott (ca 14 mkr) och nämnden har sett ett behov av att göra en 
ekonomisk genomlysning/analys.  Nämnden har 2020-05-20, § 42 begärt att 
kommunstyrelsen beviljar ekonomiska  medel för externt stöd vid en 
genomlysning av sektorns resultat 2019.  Kommunstyrelsen har 2020-06-04, 
§ 89 beslutat att avslå nämndens begäran.   
 

 
 

 
 

 
 
Beslutet skickas till 
Utbildningschefen 
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Utbildningsnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 63  Dnr 2020/5 
Åtgärder i syfte att nå ekonomisk balans 2020 och 2021 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
År 2020 
Utbildningsnämnden beslutar uppdra till förvaltningen att fortsätta iaktta 
mycket stor återhållsamhet med kostnader i verksamheten. 
 
Nämnden gör bedömningen att den inte kan vidta några ytterligare åtgärder 
utöver redan gjorda som ger sådan effekt att nämnden når ett 0-resultat 
2020. 
  
Utbildningsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att förfina 
prognosverktygen för att bättre kunna följa den ekonomiska utvecklingen. 
  
År 2021 
De åtgärder som nämnden har genomfört och planerar att genomföra under 
2020 bedöms inte räcka för att nå en ekonomi i balans inför 2021.  
 
Nämnden konstaterar att tidigare förslag att avveckla musikskolan och 
nämndens del av verksamheten vid familjecentralen, öppna förskolan, skulle 
ge en beräknad kostnadsminskning på ytterligare 2,2 mkr på helår och 
tillsammans med de redan verkställda och planerade åtgärderna innebär det 
en effektivisering motsvarande 10,8 mkr.  
 
Dock avser nämnden att få kontroll på sina utgifter innan avveckling av 
verksamhet återigen diskuteras. 
 
Nämnden uppdrar till barn och utbildningschefen att till nämndens 
sammanträde i september upprätta tre alternativ till effektiviseringar som 
bedöms ge en budget i balans i nämndens verksamheter med förbehållet att 
ingen av nuvarande verksamhet eller enhet avvecklas. 
  
Utbildningsnämnden beslutar också föreslå kommunstyrelsen att överväga 
ett annat system för fördelning av lokalkostnader. Nuvarande system med 
interndebitering utan kompensation för högre lokalhyreskostnader t ex vid 
ombyggnader/nybyggnad av lokaler innebär minskade resurser för 
verksamhetskostnader. (ex Höjdensskolans ombyggnad) 
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Utbildningsnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen har 2020-06-04 § 87, i samband med behandlingen av 
den ekonomiska kvartalsrapporten med prognos för helåret, Q1, beslutat 
”uppdra åt respektive nämnd samt kommunstyrelsens egna verksamheter att 
arbeta med åtgärder för att nå en ekonomi i balans vid utgången av 2020. 
Åtgärderna ska redovisas för kommunstyrelsen senast 18 september 2020.” 
 
Efter ett kvartal pekar prognosen för helåret 2020 mot ett underskott för 
kommunen som helhet på ca 13,8 mkr. För utbildningsnämnden är 
prognosen ett negativt resultat på ca 5 mkr.  Det är framför allt kostnaderna 
för ”köpt verksamhet” dvs kostnader för barn/elever i andra huvudmäns 
förskola, grundskola, gymnasium och specialplatser som har kostat mer än 
budgeterat. (ca 4 mkr)  Detta är poster som är svåra att påverka på kort sikt  
såväl  som att förutsäga. Barn och elever har lagstadgad rätt att välja skola.  
 
Under 2020 har följande åtgärder redan vidtagits/planerats för att minska 
nämndens kostnader i år och inför 2021. 
 

Planerade/genomförda åtgärder 
Förändringar i organisationen Helårseffekt 2020 effekt 
Grundskola 5773080 3607140 
Förskola/barnomsorg 1050000 1050000 
VUX 513600 483600 
Gemensamt grundskola/förskola 1300000 900000 
Totalt 8636680 6040740 

 
 

 
Beslutsunderlag 
Sektorns tjänsteskrivelse 2020-06-15 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Barn och utbildningschefen 
Skolans ekonom 
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Utbildningsnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 64  Dnr 2020/38 
Beslut avsluta  tillsyn av huvudmannen Järbo Friskola Ideell förening 
och Förskolan Vitsippan 

 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar att avsluta tillsynen av Järbo Friskola Ideell 
förening och Förskolan Vitsippan. Inkomna kompletteringar redovisar 
åtgärder för tidigare påtalade brister. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen utöver tillsyn över sådan utbildningsverksamhet som den 
har beviljat godkännande för. 
 
Utbildningsnämnden behandlade vid sitt sammanträde 3 februari, 
genomförd tillsyn av verksamheten Järbo Friskola Ideell förening och 
Förskolan Vitsippan I tre granskningsområden hade tillsynen noterat brister 
Barnkonsekvensanalys, 
Systematiskt kvalitetsarbete och  
Rutiner för klagomål) 
 
Nämnden har med stöd av 26 kap 10 § Skollagen (2010:800) huvudmannen 
att senast 15 juni 2020 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade bristerna  
 
Huvudmannen har i tid skriftligen redovisat åtgärder för att avhjälpa de 
noterade bristerna.  
Förvaltningen har granskat dem och finner att de påtalade bristerna är 
åtgärdade. Ärendet kan med detta avslutas. 
 
 
Beslutsunderlag 
Sektorns tjänsteskrivelse 2020-06-17 

 
 
Beslutet skickas till 
Huvudmannen 
Diariet 
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Utbildningsnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 65  Dnr 2020/39 
Beslut avsluta regelbunden tillsyn av huvudmannen Stigens Friskola 
AB och Förskolan Fantasiresan 

 
Utbildningsnämndens beslut 
 
Utbildningsnämnden beslutar att avsluta tillsynen av Stigens Friskola AB 
och Förskolan Fantasiresan Inkomna kompletteringar redovisar åtgärder för 
tidigare påtalade brister. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunen utöver tillsyn över sådan utbildningsverksamhet som den har 
beviljat godkännande för. 
 
Utbildningsnämnden behandlade vid sitt sammanträde 3 februari, 
genomförd tillsyn av verksamheten Stigens Friskola AB och Förskolan 
Fantasiresan I tre granskningsområden hade tillsynen noterat brister 
Barnkonsekvensanalys, 
Systematiskt kvalitetsarbete och  
Rutiner för klagomål) 
 
Nämnden har med stöd av 26 kap 10 § Skollagen (2010:800) huvudmannen 
att senast 15 juni 2020 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade bristerna  
 
Huvudmannen har i tid skriftligen redovisat åtgärder för att avhjälpa de 
noterade bristerna.  
Förvaltningen har granskat dem och finner att de påtalade bristerna är 
åtgärdade. Ärendet kan med detta avslutas. 
 
 
Beslutsunderlag 

 
Sektorns tjänsteskrivles 2020-06-17 

 
 
Beslutet skickas till 
Huvudmannen 
Diariet 
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Utbildningsnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 66  Dnr 2020/77 
Nytt övervägande avseende Utredning avseende hur en alternativ 
Fritidsgård i Valboskolans lokaler 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Ärendet behandlas inte idag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till 
Utbildningsnämnden september 2020 
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Utbildningsnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 67   
Förvaltningens information 

 
Utbildningsnämndens beslut  
 
Informationen läggs till handlingarna 

 
Barn och utbildningschefen informerar om  
 

• Skolavslutningar som blev lyckade trots Coronapandemin 
• Meritvärdena pekar försiktigt uppåt. Mer information lämnas till  

hösten 
• Skolinspektionen har svarat på ärendet i Högsäter –  
• Föreläggande: Efterlyser tydligare utredning för ev kränkning och 

utredning av elevers stödbehov mot kunskapskraven  
• Skolinspektionen kartläggning av lovskola och dess effekter.  
• Vikariat under Semesterperioden. Kontaktuppgifter finns i växeln 
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Utbildningsnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 68  Dnr Dnr 
Fler sammanträden under hösten för att följa ekonomin  ? 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Nämnden gör inga förändringar i sammanträdeschemat för hösten men 
håller öppet för att hålla extra sammanträde om det något inträffar som gör 
att det behövs. 

 
Höstens sammanträdesdagar med start kl 13.30: 
 
17 september 
6 oktober 
3 november 
1 december 
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Utbildningsnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 69  Dnr 2020/106 
Utökning av utbildningsnämndens presidium genom adjungerad 
ledamot 

 
Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden beslutar att adjungera Hans-Göran Palmquist (M) till 
nämndens presidium 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Nämndsekreterare  
Utbildningschefen 
Ordf 
V ordf  
Vald 
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Utbildningsnämnd 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 
UN § 70   
Avslutning 

 
Utbildningsnämndens  ordförande tackar alla för arbetet under våren 2020 
och tillönskar en trevlig sommar. Vice ordföranden gör detsamma till 
ordföranden och övriga. 
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