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Utbildningsnämndens protokoll 2021-01-12  

Tid och plats 

2021-01-12 klockan 16.30-20.00, presidiet i Konferenssal Yngern, övriga ledamöter och ersättare 

digitalt via Teams, ajournering klockan 18.00-18.06 samt 19.44-19.51 

Beslutande ledamöter 

Thomas Wiberg (NP) ordförande, Lembit Vilidu (M) 1:e vice ordförande, Ann-Christine Dantoft (S) 

2:e vice ordförande, Patrick Claesson (SD), Bengt Lindén (NP) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Per Salberg (NP), Peter Palmér (M), Joana Nilsson (S) närvarande i konferenssal Yngern, Kent 

Jansson (SD), Malin Westergren (NP) 

Övriga närvarande 

Susanne Englund, utbildningschef, Josefine Alan, ekonom, Maria Frykegård, nämndsekreterare, 

Ibrahim Abdallah, nämndsekreterare 

Tid och plats för justering 

2021-01-18 klockan 15.30 i kommunhuset 

Justerade paragrafer 

§1- §9  

Underskrift 

 __________________________________________  

Ibrahim Abdallah, Sekreterare 

 __________________________________________  

Thomas Wiberg (NP), Ordförande 

 __________________________________________  

Ann-Christine Dantoft (S), Justerare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2021-01-12 

Datum då anslaget sätts upp 

2021-01-19 

Datum då anslaget tas ned 

2021-02-10 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunkontoret, Skälbyvägen 7A, Nykvarn 

Underskrift 

  

 _________________________________ 
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§ 1 

Mötets öppnande, upprop samt val av justerare 

Beslut 

Ann-Christine Dantoft (S) väljs att justera protokollet jämte ordförande den 18 januari 2021 kl. 15.30. 

Beskrivning av ärendet 

Ordförande förklarar dagens sammanträde öppnat.  

Upprop genomförs. Ann-Christine Dantoft (S) föreslås att justera protokollet jämte ordföranden den 

18 januari 2021, kl 15.30. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 2 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att fastställa dagordningen. 

Övriga frågor:  

Ann-Christine Dantoft (S) anmäler en övrig fråga.  

 Hur fortskrider planen med Bergtorps förskola? 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 3 

Utbildningschefen informerar 
Diarienummer: UN/2021:1 

Beslut 

1. Informationen godkänns. 

2. Utbildningskontoret får i uppdrag att utreda möjligheten att ge delegation till utbildningschef 

att ta beslut om distansundervisning under covid-19, samt att utbildningsnämnden kallas till 

extra sammanträde den 18 januari 2021 kl. 16.00 för beslut. 

Beslutsnivå 

Utbildningsnämnden 

Sammanfattning 

Utbildningschef Susanne Englund informerar om följande: 

 Ibrahim Abdallah börjar som nämndsekreterare. 

 Informerar om läget av covid-19. Sjuksköterskor från skolverksamheterna har lånats ut till 

Lugnets äldreboende där det har varit brist på personal. Information har gått ut till 

vårdnadshavare med önskemål om att minska närvaron av barn i förskolorna under 

mellandagarna. 

 Klubben har öppnat på Björkestaskolan från och med årsskiftet. 

 Regeringen har beslutat om att huvudman kan besluta om distansundervisning för 

högstadieskolorna. Ordförande Thomas Wiberg (NP) har beslutat om delvis 

distansundervisning under perioden 2021-01-11 – 2021-01-24. 

Förslag till beslut 

Thomas Wiberg (NP) yrkar att utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med 

tilläggsyrkande att utbildningskontoret får i uppdrag att utreda möjligheten att ge delegation till 

utbildningschef att ta beslut om distansundervisning under covid-19, samt att utbildningsnämnden 

kallas till extra sammanträde den 18 januari 2021 kl. 16.00 för beslut. 

Beslutsgång 

Det finns bara ett förslag till beslut, utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget med Thomas 

Wibergs (NP) tilläggsyrkande. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Informationen godkänns. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 4 

Beslutsuppföljning 
Diarienummer: UN/2021:2 

Beslut 

Beslutsuppföljningen godkänns. 

Beslutsnivå 

Utbildningsnämnden 

Beskrivning av ärendet 

Utbildningsnämnden går igenom Beslutsuppföljning 2021-01-12 och Informationsuppföljning 2021. 

Malin Westergren (NP) ställer en fråga om förvaltningen besvarat elevers skrivelse som inkommit 

gällande bland annat solceller på skoltak. Förvaltningen ska återkoppla vid senare sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Beslutsuppföljning 2021-01-12 

Informationsuppföljning 2021 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 5 

Ekonomisk uppföljning av utbildningsverksamheten 
Diarienummer: UN/2020:9 

Beslut 

1. Ekonomiska informationen med uppföljning av åtgärdsplan för 2020 godkänns. 

2. Utbildningskontoret får i uppdrag att ta fram en redovisning av vad snittpriset i gymnasiet är, 

baserat på uppgifter i UEDB i oktober 2020, som kan jämföras med snittpriset i budget för 

2020, budget för 2021 samt utfall av kostnader 2020 enligt fakturor. Återrapport görs till 

utbildningsnämndens sammanträde den 16 mars 2021. 

Beslutsnivå 

Utbildningsnämnden 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden har gett Utbildningskontoret i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner och exekvera 
dem för att få budget 2020 i balans. Planerna skulle innehålla åtgärder som planeras inklusive summan 
av besparingar, åtgärder som vidtagits inklusive summa av besparingar och utgifter som tillkommit 
under 2020. Återrapportering ska ske varje månad året ut (exklusive juli) from juni.  
 
Åtgärdsplanen för 2020 presenterades i juni och byggde på uppföljning till och med april. 
Effektiviseringarna görs på verksamheter i egen regi och planen var att sammanlagt minska ca 20 
tjänster i grundskolan och ca 6 tjänster på förskolan. Dessa åtgärder skulle leda till budget i balans i 
verksamheterna om de gick att utföra under året. Underskottet beräknades då till totalt minus 6,2 
miljoner. 
 
Prognosen efter november månad visar på ett totalt underskott på ca 12,5 miljoner vilket är ca 4 % av 
nämndens ram. Hela underskottet ligger centralt på Utbildningskontoret. Prognosen totalt ute på 
enheterna är ett överskott på ca 292 tkr, jämfört med ett underskott på ca ca 2,2 miljoner innan 
åtgärdsprogrammet beslutades. Det är dock stora skillnader mellan enheterna vilket är under 
utredning. Samtliga åtgärder är genomförda och ytterligare åtgärder utöver programmet är under 
genomförande. Kostnader för vissa tjänster kvarstår ändå under resten av året på grund av 
uppsägningstider. 
 
Det underskott som ligger centralt på utbildningskontoret härrör till kostnader som inte direkt går att 
påverka, och då främst köp av huvudverksamhet. Det är också den posten som har ökat sedan 
föregående månad. Utbildningskontoret fortsätter dock att undersöka möjligheter till att minska 
underskottet ytterligare. De flesta åtgärder som undersöks ger dock inte effekt under 2020.  
 
Ajournering kl. 18.00-18.06. 

 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning av utbildningsverksamheten jan-nov 2020 

Ekonomisk uppföljning november 2020 – Utbildningsnämnden 



PROTOKOLL 
2021-01-12 
Utbildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 8(13) 

Förslag till beslut 

Thomas Wiberg (NP) yrkar enligt förvaltningens förslag till beslut med tilläggsyrkande att 

utbildningskontoret får i uppdrag att ta fram en redovisning av vad snittpriset i gymnasiet är, baserat 

på uppgifter i UEDB i oktober 2020, som kan jämföras med snittpriset i budget för 2020, budget för 

2021 samt utfall av kostnader 2020 enligt fakturor. Återrapport görs till utbildningsnämndens 

sammanträde den 16 mars 2021. 

Beslutsgång 

Det finns bara ett förslag till beslut, utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget med Thomas 

Wibergs (NP) tilläggsyrkande. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Godkänna den ekonomiska informationen med uppföljning av åtgärdsplan för 2020 

Beslutet skickas till 

Akten 

Ansvarig ekonom 
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§ 6 

Verksamhetsplan och detaljbudget för 

utbildningsnämnden 2021 
Diarienummer: UN/2020:153 

Beslut 

1. Verksamhetsplan med effektmål och detaljbudget för 2021 fastställs med redaktionella 

ändringar. 

2. Tillägg av ytterligare mått sid 14 för effektmålet 1. Måttet: Elevens nöjdhet med fritidshem. 

Beslutsnivå 

Utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden föreslås fastställa verksamhetsplan med detaljbudget för år 2021, innehållande 
nämndens effektmål som utbildningskontoret tagit fram utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål. 
Inför 2021 är effektmålen reviderade.  
 
Detaljbudgeten baseras på den budgetram som beslutats och tilldelats av kommunfullmäktige. 

Förvaltningens bedömning är att det går att få budget i balans under 2021 med de åtgärder som 

genomförts under 2019 och 2020 samt ytterligare åtgärder som är under genomförande. Effektmålen 

med tillhörande mått är framtagna för att svara till kommunfullmäktiges strategiska mål och den 

gemensamma visionen samt är rimliga i förhållande till det ekonomiska läget. 

Ajournering kl. 19.44-19.51. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse - Verksamhetsplan och detaljbudget för utbildningsnämnden 2021 

Verksamhetsplan med detaljbudget 

Handlingsplan för digitalisering 

Konkurrensprogram 

Lokalplan  

Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare 

Statsbidrag  

Upphandlingsplan 

Förslag till beslut 

Thomas Wiberg (NP) yrkar enligt förvaltningens förslag till beslut med redaktionella ändringar samt 

tillägg av ytterligare mått sid 14 för effektmålet 1. Måttet: Elevens nöjdhet med fritidshem. 
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Reservation 

Ann-Christine Dantoft (S) reserverar sig mot beslutet enligt följande: 

 

”Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet om Utbildningsnämndens detaljbudget för 2021 med 

hänvisning till vår budgetreservation i kommunfullmäktige. Socialdemokraterna föreslog där en 

skattehöjning som skulle ge ökade ekonomiska resurser för nämnd verksamhet med 5 000 000 

kronor.  

Vi anser att budgetramen för utbildningsnämnden är för liten och tror inte att kommunens vision 

”Sveriges bästa skola 2025” kan uppnås med föreslagna besparingar och försämringar inom förskola 

och skola. Vi är på sikt oroliga för den negativa inverkan den snäva budgeten kan få på både barn, 

elever och lärare. Vi är bereda att satsa på lärare, lärarassistenter och andra stödfunktioner inom 

nämndens ansvarsområde.  

Vi kommer under 2021 göra vårt bästa för Nykvarns barn och ungdomar även med de förutsättningar 

som majoriteten i kommunfullmäktige har gett utbildningsnämnden.” 

Förvaltningens förslag till beslut 

Verksamhetsplan med effektmål och detaljbudget för 2021 fastställs. 

Beslutet skickas till 

Akten 

Utbildningskontoret 

Ekonomikontoret 

Kommunstyrelsen  
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§ 7 

Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: UN/2021:4 

Beslut 

Anmälan av delegationsbeslut godkänns. 

Beslutsnivå 

Utbildningsnämnden 

Beskrivning av ärendet 

Utbildningsnämnden tar del av delegationsbeslut för perioden 2020-12-07 – 2021-01-11 

(individärenden). 

Beskrivning av ärendet 

§ B3 Undertecknande av 

generella avtal 

Tillägg till PUB-avtal, Prorenata 2020-12-07 

§ B3 Undertecknande av 

generella avtal 

Uppsägning av avtal Infomentor/PODB 2020-12-18 

§ B3 Undertecknande av 

generella avtal 

Uppsägning av avtal Skola 24, 

Schemaläggningsprogram 

2020-12-18 

§ A1 Brådskande ärende Ordförandebeslut om delvis 

distansundervisning för elever på 

högstadiet för perioden 2021-01-11 – 

2021-01-24 

2021-01-08 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 8 

Inkomna protokoll och skrivelser 
Diarienummer: UN/2021:5 

Beslut 

Redovisningen av inkomna protokoll och skrivelser godkänns. 

Beslutsnivå 

Utbildningsnämnden 

Beskrivning av ärendet 

De protokoll och skrivelser av intresse för utbildningsnämnden som inkommit sedan föregående 

sammanträde, har cirkulerat under mötet. 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-16 § 100 Taxor och avgifter 2021. 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-16 § 97 Antagande av Riktlinjer för 

genomförande och uppföljning av ansvar inom finskt förvaltningsområde. 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-16 § 98 Kommunikationspolicy 

och kommunikationsstrategi. 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-16 § 99 Riktlinje för Service och 

bemötande. 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 9 

Övriga frågor 
Diarienummer: UN/2021:6 

Beslut 

Övriga frågor anses besvarade. 

Beskrivning av ärendet 

Ann-Christine Dantoft (S) frågar om hur planen med Bergtorps förskola fortskrider. 

Utbildningschef Susanne Englund informerar om processen rörande beställning och godkännande av 

projektet om byggnation av Bergtorps förskola. 

Beslutet skickas till 

Akten 

 

 

 


