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Utbildningsnämndens protokoll 2021-06-21  
Tid och plats  
2021-06-21 klockan 16:35-17:40, presidiet i konferenssal Yngern, övriga ledamöter och ersättare 
digitalt via Teams, ajournering klockan 17:09-17:15. 

Beslutande ledamöter 
Per Salberg (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 
Peter Palmér (M), Kent Jansson (SD), Malin Westergren (NP).  

Övriga närvarande 
Susanne Englund, utbildningschef, Josefine Alan, ekonom, och Ibrahim Abdallah, nämndsekreterare, 
närvarar i konferenssal Yngern. 

Tid och plats för justering 
2021-06-21 i anslutning till sammanträdet i Kommunhuset. 

Justerade paragrafer 
§70-§74  

Underskrift 

 __________________________________________  
Ibrahim Abdallah, Sekreterare 

 __________________________________________  
Per Salberg (NP), Ordförande 

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

Organ 
Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-06-21 

Datum då anslaget sätts upp 
2021-06-22 

Datum då anslaget tas ned 
2021-07-14 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunhuset 

Underskrift 

 _________________________________  
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Innehållsförteckning 
§ 70 Mötets öppnande, upprop samt val av justerare ..................................................................................... 4 

§ 71 Fastställande av dagordning ....................................................................................................................... 5 

§ 72 Beslutsuppföljning ....................................................................................................................................... 6 

§ 73 Utbildningsnämndens åtgärdsplan för budget i balans 2021 enligt uppdrag från 
kommunfullmäktige 2021-06-17 ........................................................................................................................ 7 

§ 74 Övriga frågor ................................................................................................................................................ 9 
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§ 70 
Mötets öppnande, upprop samt val av justerare 
Beslut 
Ann-Christine Dantoft (S) väljs att justera protokollet jämte ordförande i direkt anslutning till 
sammanträdet. 

Beskrivning av ärendet 
Ordförande förklarar dagens sammanträde öppnat. 

Upprop genomförs. Ann-Christine Dantoft (S) föreslås att justera protokollet jämte ordförande i 
direkt anslutning till sammanträdet. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 71 
Fastställande av dagordning 
Beslut 
Dagordningen fastställs. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 72 
Beslutsuppföljning 
Diarienummer: UN/2021:2 

Beslut 
Beslutsuppföljningen godkänns. 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden. 

Beskrivning av ärendet 
Utbildningsnämnden går igenom Beslutsuppföljning 2021-06-21 och Informationsuppföljning 2021-
06-21. 

2021-06-08 återremitterades § 61 ”Upphandling av förskola i Bergtorp” (UN/2020:47) till 
förvaltningen för att utreda andra mer kostnadseffektiva alternativ för byggnation. Utbildningschef 
Susanne Englund informerar att ärendet kommer att behandlas vid utbildningsnämndens 
sammanträde i september 2021.  

Handlingar i ärendet 
Beslutsuppföljning 2021-06-21 
Informationsuppföljning 2021-06-21 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 73 
Utbildningsnämndens åtgärdsplan för budget i balans 
2021 enligt uppdrag från kommunfullmäktige 2021-06-
17 
Diarienummer: UN/2021:105 

Beslut 
1. Åtgärdsplan för budget i balans 2021 godkänns. 
2. Åtgärdsplan för budget i balans 2021 överlämnas till kommunstyrelsen. 

Beslutsnivå 
Utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-17 (KS/2021:291) att ge utbildningsnämnden i uppdrag att ta 
fram en åtgärdsplan för att få en budget i balans 2021, samt att till kommunstyrelsens sammanträde i 
september redovisa åtgärder som genomförts för att få ekonomin i balans 2021. 

Förvaltningens förslag till åtgärdsplan redogör för genomförda, pågående och planerade åtgärder för 
budget i balans. Effektiviseringar görs på verksamheter i egen regi samtidigt som utbildningskontoret, 
på strategisk nivå, gör övergripande bedömningar av åtgärder som medför minskade kostnader, 
exempelvis genom minskade personalkostnader, översyn av lokalkostnader och effektivare 
lokalanvändning i både förskolan och grundskolan samt genomlysning av avtal. 

Planerade åtgärder medför en prognos som är i balans jämfört med budget för utbildningsnämnden. 
Åtgärder finns på både strategisk nivå och enhetsnivå för ett långsiktigt stabilt ekonomiskt läge. 
Enheterna genomför förändrade arbetssätt och balanserar alla beslut i relation till utbilningsuppdraget 
och en budget i balans. 

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar att godkänna åtgärdsplanen för budget i 
balans 2021 samt överlämna denna till kommunstyrelsen. 

Ajournering 
Klockan 17:09-17:15. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2021-06-21 – Åtgärdsplan för budget i balans. 
Åtgärdsplan för budget i balans 2021-06-21. 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Ekonomikontoret 
Akten 
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§ 74 
Övriga frågor 
Diarienummer: UN/2021:6 

Beslut 
Övriga frågor anses besvarade. 

Beskrivning av ärendet 
Malin Westergren (NP) frågar när riktlinjer för placering på förskola, fritidshem och fritidsklubb ska 
revideras. Utbildningschef Susanne Englund besvarar frågan med att riktlinjerna kommer att revideras 
under sommaren. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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