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Jana Hilding

Ordförande

……………………………………………
Britta Bergström

Justerande
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Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden

2021-12-13

Un § 72

Dnr UN.2021.57

Budget och verksamhetsplan 2022
Utbildningsnämndens beslut
·
·
·

Anta budget för Utbildningsnämnden 2022–2024
Anta verksamhetsplan för Utbildningsnämnden 2022-2024
Anta satsningarna inom ram 2022.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (M&B) 2022–2024 vilken
innehåller fullmäktiges styrning av koncernen. Enligt budgetreglerna ska
nämnderna sedan anta en verksamhetsplan.
Utbildningsnämnden har fastställt fyra övergripande målområden för budget och
verksamhetsplanen 2022 - 2024: Hållbar arbetsmiljö, Hög kvalitet, Höga resultat
samt Hållbar ekonomi. Utifrån dessa bidrar nämnden med att uppfylla
kommunfullmäktiges mål inom givna områden.
Budget och verksamhetsplanen innehåller internbudget, investeringsbudget,
nämndens mål och mått utifrån kommunmålen samt verksamhetsbeskrivning med
tillhörande verksamhetsutveckling.
Satsning inom ram 2022
Utökning av Kulturskolan +200 utifrån Musikskola till Kulturskola, effektivisering
inom verksamhetskontor IT.
Erbjuda alla förskolebarn förskola 20 tim / vecka med avgift över 15 tim/vecka.
Utökning av timmar SFI senast från ht 22 till 20 tim/vecka – utveckla
undervisningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Un - Mål och budget 2022 - 2024
Budget och verksamhetsplan 2022-2024

Utdragsbestyrkande
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2021-12-13

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
·
·
·

Anta budget för Utbildningsnämnden 2022–2024
Anta verksamhetsplan för Utbildningsnämnden 2022-2024
Anta satsningarna inom ram 2022.

______
Beslut till:
Förvaltningschef (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden
Un § 73

2021-12-13
Dnr UN.2021.51

Motion om anpassning av köken i kommunens skolor och förskolor
från mottagningskök till tillagningskök
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämndens förslag till beslut till kommunfullmäktige
Motionen anses vara besvarad.
Sammanfattning
En motion har ställts av Björn Johansson (MP) till kommunfullmäktige gällande en
utredning om anpassning av köken i kommunens skolor och förskolor från
mottagningskök till tillagningskök, 2021-06-16 § 70.
Utifrån utredningen våren 2021 [UN.2021.36] om måltidernas betydelse för det
livslånga lärandet rekommenderar Kommunstyrelsen och Utbildningsförvaltningen
”… en enhet ska ha tillagningskök eller mottagningskök beslutas vid varje
nybyggnations-eller ombyggnationsbeslut”. Sedan september 2021 har
tillagningskök på Oxelöskolan varit i gång. Ramdalsskolans nya kök är förberett för
tillagningskök och gällande Peterslundsskolans tänkta ombyggnation tas beslut om
köket vid projektering, enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen och
utbildningsförvaltningen.
Utbildningsnämnden har därmed utrett frågan och anser att den i motionen
efterfrågade funktionen redan är uppfyllda.
Motionen anses därmed vara besvarad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Un - Svar på motion om anpassning av köken i kommunens skolor och
förskolor från mottagningskök till tillagningskök
Utredning gällande måltidens betydelse
Protokollsutdrag - Motion om mottagningskök och tillagningskök i kommunnens förskolor
och skolor KF 2021-06-16 § 70

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

2021-12-13

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Utbildningsnämndens förslag till beslut till kommunfullmäktige
Motionen anses vara besvarad.
______
Beslut till:
Kommunfullmäktige (för åtgärd)
Utbildningschefen (för kännedom)
Kostenhetens chef (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden
Un § 74

2021-12-13
Dnr UN.2021.1

Information och rapporter 2021

Dagens sammanträde
Förvaltningschef utbildning Eva Svensson informerar om:
- Öppet Hus på Oxelöskolan, SSAM-resultat, fastställd KAA-plan, planering
studiedag 10/1 2022
- Ramjustering av budget 2022 om -3,5 miljoner
- Satsning inom ram 2022:
- utökning av Kulturskolan om + 200 000 kr utifrån Musikskola till Kulturskola:
erbjuda fler aktiviteter vid lov och kvällar, utveckla dans för hälsa, nå fler elever även de som vanligtvis inte väljer Kulturskolan aktiviteter.
- erbjuda alla förskolebarn förskola 20 h/vecka med avgift över 15 h/vecka, alla
barns rätt till minst fyra veckors semester, lägga till tydligare tider för
skiftarbetande föräldrar
- utökning av timmar SFI senast från HT 22 till 20 h/vecka och utveckla
undervisningen: se möjligheterna i statligt bidrag SFI - yrkesinriktning och under
våren se över vad som behöver kompletteras
Under 2022: fokusområden, trygghet och studiero, bättre resultat, skolorganisation
och byggnader
Statsbidra 2022: förskolan - för kvalitetshöjande åtgärder, 2 203 503 kr
Statsbidrag likvärdighet - 8 613 000 kr
Ordförande Britta Bergström (S) informerar om:
- gemensamt informationstillfälle mellan vård- och omsorgsnämnden och
utbildningsnämnden sker 2022-01-25.
______

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden

2021-12-13

Un § 75

Dnr UN.2021.55

Internkontrollplan 2022
Utbildningsnämndens beslut
1. Följande kontrollpunkter fastställs:
1. Upphandling
2. Semesterskuld
3. Uppföljning av kunskapsavstämning
4. Placering av barn förskola fritidshem
5. Uppföljning KAA (kommunalt aktivitetsansvar)
6. Klagomålshantering
7. Skyddad identitet
2. Uppföljning av åk 2 läsförmåga informeras om på utbildningsnämndens
sammanträde i februari 2022.
Sammanfattning
Utbildningsnämndens process för att fastställa en årlig internkontrollplan innebär att
utbildningsförvaltningen gör en risk- och väsentlighetsanalys över ett antal rutiner
som är möjliga att granska vid internkontroll.
Därefter väljer utbildningsnämnden de rutiner som ska ingå i den kommande
internkontrollplanen.
Syftet med processen är att den som utför verksamheten inte ska välja och föra
fram förslag till rutiner och kontrollmoment.
Utbildningsförvaltningen har, i en bruttolista, sammanställt och riskbedömt ett antal
rutiner som kan utgöra underlag till internkontrollplan 2022. Bruttolistan redovisas
nedan.
Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden ser över och bedömer vilka rutiner
och kontrollmoment som är relevanta att ta med i internkontrollplanen för 2022.
Beslutsunderlag
Handlingar delas ut under sammanträdet.
Dagens sammanträde
Följande kontrollmoment föreslås utgöra utbildningsnämndens internkontrollplan för
2022:
1. Upphandling
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden

2021-12-13

2. Semesterskuld
3. Uppföljning av kunskapsavstämning
4. Placering av barn förskola fritidshem
5. Uppföljning KAA (kommunalt aktivitetsansvar)
6. Klagomålshantering
Förslag
Claes-Göran Borrman (S) yrkar på att internkontrollplanen ska utökas med en
punkt om skyddad identitet.
Karin Paulsson (L) yrkar på att uppföljning av åk 2 läsförmåga ska informeras om
på utbildningsnämndens sammanträde i februari 2022.
Ordförande Britta bergström (S) finner att det finns ett förslag till beslut, och det är
förvaltningens. Ordföranden finner vidare att det finns två tilläggsyrkanden, ClaesGöran Borrmans (S) och Karin Paulssons (L). Ordföranden ställer förvaltningens
förslag till beslut mot avslag och finner att utbildningsnämnden antar förvaltningens
förslag. Ordföranden finner därefter att utbildningsnämnden antar Claes-Göran
Borrmans (S) och Karin Pålssons (L) tilläggsyrkanden.
______
Beslut till:
Kvalitets/nämndsamordnare UF (för åtgärd)
Förvaltningschef UF (för kännedom)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden

2021-12-13

Un § 76

Dnr UN.2021.3

Redovisning av delegationsbeslut
Utbildningsnämndens beslut
Redovisning av delegationsbeslut godkänns.
Sammanfattning
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän enligt en av utbildningsnämnden antagen delegationsordning. Dessa
beslut skall redovisas till utbildningsnämnden.Redovisningen innebär inte att
utbildningsnämndenfår ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står
det utbildningsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

Redovisning av delegationsbeslut utbildningsnämnden
2021-12-13
Beslutsfattare

Beslutsdatum

Eva Svensson

211203

Punkt i
del. ordn
H.21

Beslutets innehåll i korthet
Beslut om att avslå skolskjuts i
hemkommunen efter individuell
prövning

______

Utdragsbestyrkande

Beslutet
hittas
Pärm i
låsbart arkiv
UF

