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§ 51  

Val av justerare 

Utbildningsnämndens beslut 

1. Mikael Sundén utses att justera dagens protokoll.  

_____ 

 

 

 

 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(16) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-08-21  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 52  

Godkännande av dagordning 

Utbildningsnämndens beslut 

1. Utsänd kallelse godkänns som dagordning för mötet.  

_____ 
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§ 53 Dnr UN 2019/000078  

Ekonomisk uppföljning för utbildningsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen lämnar en ekonomisk uppföljning och prognos för resultatet 

vid årets slut. Prognosen är baserad på senast kända förutsättningar. 

David Idermark föredrar ärendet.    

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning efter juli 2019.  

Tjänsteskrivelse daterad 13 augusti 2019.    

Utbildningsnämndens beslut 

1. Informationen om den ekonomiska prognosen efter juli godkänns.    

_____ 
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§ 54  

Introduktion - Skolskjuts, kompetensutveckling, IKT 
satsningen 

Skolskjuts 

Susanne Rydqvist, informerar om arbetet och hanteringen av linjelagd 

skolskjuts och taxi.  

Ansökan om skolskjuts sker vid varje läsårsstart för de elever som inte är 

berättigade till skolskjuts. Våren 2019 startades E-tjänst som underlättar 

hanteringen, beslut och arkivering av ansökan. Organisationen har förändrats 

genom förbättrat flöde till skolorna och nya starttider på skolorna. Vi har 

kunnat minska med en buss som ger 500 000 kronor/år. Vi har även inrättat 

en karttjänst på vår webbplats där föräldrar kan se upptagningsområden för 

elever. 

Kompetensutveckling 

Ylva Tinnert Gelebo informerade om kompetensutvecklingen 2016-2020.  

Ett utvecklingsarbete som ska få genomslag i hela organisationen bör hålla 

på under minst 3-5 år. Vi har jobbat efter principen ”Håll i och håll ut” samt 

”Hellre små steg än stora kliv.” Ett tydligt mål som genomsyrat vårt 

agerande är att skapa en inkluderande undervisning och lärande, att bredda 

undervisningen så att den passar alla elever. 

Det kollegiala lärandet är en framgångsfaktor för att skapa en samsyn på 

enheten och i kommunen. För det kollegiala lärandet finns en tydlig 

planering och tid avsatt varje måndag på alla skolor 

Kooperativt lärande 

Kooperativt lärande är ett sätt att organisera samarbete och lärande mellan 

elever. I det kooperativa lärandet har läraren en ytterst viktigt och styrande 

roll. KL kan ses utifrån två perspektiv: ett förhållningssätt och en metodik. 

IKT strategi 

David Idermark informerade om varför och mål för IKT-satsning. Målet är 

att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan 

använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, 

informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och 

lärande. 
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Organisation för IKT-användning 

- 1:1-datorer år 4-9 sedan år 2012 

- I-pads på förskola 1-2 per avdelning 

- Personliga chrombooks/PC till personal 

- Tjänstetelefoner till alla lärare 

- IKT-pedagoger centralt 2 x 0,5 tjänst 

- IKT-coacher på förskolor och skolor 

Presentationerna tilldelas nämnden.     

_____ 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 10.10-10.20 
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§ 55  

Diskussion - Skansenskolan 

David Idermark informerade om att vi har fått elevminskning på 

Skansenskolan då elever valt att gå på Östra skolan. 

Då terminen precis har startat så kommer information till nästa nämndsmöte 

om nysatsning på skolan. 

Högstadium i Färjestaden 

David informerar att uppstartsmöte är på fredag och i slutet av september 

kommer markarbetet att starta. Skolan väntas vara färdigbyggd 2021.      

_____ 
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§ 56 Dnr UN 2019/000091  

Förvaltningens information 

David Idermark informerar att lärarna har jobbat en vecka med skolstart den 

20 augusti. Personalläget är under kontroll. Alunskolans personal känner sig 

lugna inför skolstart då lösningar har gjorts. Skolstarten har varit ovanligt 

lugn. 

Skolinspektionen kommer att kvalitetsgranska Smaragdskolan på huvud-

mannanivå. Den 6 november kommer de att träffa nämndens presidium, 

personal, förvaltningsledning och kommunstyrelsens presidium.  

Statsbidrag för likvärdig skola har vi fått betala tillbaka för bidragsåret 2018, 

1,3 miljoner kronor. 

Läraravtalet – arbetsbelastning; kompetensförsörjning; löneprocess. Vi 

kommer att se på lösningar vad gäller arbetsbelastning. Rätt person på rätt 

plats. Förtydliga uppdraget. Varje enhet ska jobba med detta i cirka två år.     

_____ 

 

 

 

 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(16) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-08-21  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 57 Dnr UN 2019/000003  

Meddelanden 

Beslutsunderlag 

Rapport daterad den 12 augusti 2019.  

Utbildningsnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av rapporten.     

_____ 
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§ 58 Dnr UN 2019/000006  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 19:5-19:6.  

Utbildningsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbeslut godkänns.  

_____ 
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§ 59 Dnr UN 2019/000236  

Preliminär investeringsbudget 2020 
utbildningsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har fått uppdraget att redovisa förslag på investeringsprojekt 

inför budget 2020. Inför budget 2020 äskar Utbildning 3 500 tkr. 

David Idermark föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Uppdrag från kommunfullmäktige efter den 17 juni 2019. 

Investeringsbudget arbetsdokument per projekt, daterad den 8 juli 2019.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 10 juli 2019.         

Utbildningsnämndens beslut 

1. Preliminär investeringsbudget 2020 för utbildningsnämnden godkänns 

och överlämnas till budgetberedningen.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Budgetberedningen 
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§ 60 Dnr UN 2019/000235  

Plan för återställande av underskott 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Delårsbokslut 1 2019 visar på ett preliminärt underskott motsvarande 4,3 

miljoner för Utbildningsnämnden. Plan för återställande av underskott har 

tagits fram. 

David Idermark föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Plan för återställande av underskott 2019, daterad 27 maj 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad 3 juli 2019.     

Utbildningsnämndens beslut 

1. Plan för återställande av underskott 2019 godkänns och överlämnas till 

kommunstyrelsen. 

Reservation 

Agneta Stjärnlöv (M) reserverar sig mot beslutet då utbildning inte kan spara 

mer utan vi borde äska mer pengar från kommunstyrelsen. 

Protokollsanteckning 

Kristdemokraterna anser fortfarande att utbildningsnämnden är 

felbudgeterad. En redan ansträngd organisation klarar inte de besparingar 

som lyfts fram för att helt återställa underskottet. Vi ska satsa mer, inte 

mindre, på barn och utbildning i vår kommun. Utbildningsnämnden bör 

därför äska om mer pengar från kommunstyrelsen för att täcka underskottet 

för 2019. 

Hanna Dicksson (KD)     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 61 Dnr UN 2019/000217  

Budget 2020 - Konsekvenser av preliminära 
budgetramar 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 om nämndernas preliminära 

budgetramar. I samband med beslutet uppdrogs till nämnderna att genomföra 

konsekvensanalyser av den preliminära budgetramen samt återkomma med 

förslag på åtgärder för att nå ett resultat som motsvarar 1 % av skatteintäkter 

och generella bidrag. 

David Idermark föredrar ärendet 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 3 juli 2019. 

Förslag till beslut på mötet 

Håkan Lindqvist (S) yrkar på att i förvaltningens förslag till beslut stryks 

orden ”godkänns och”. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag med 

föreslagen ändring i beslutet och finner att nämnden beslutar detsamma.  

Utbildningsnämndens beslut 

1. Konsekvensbeskrivningen av de preliminära budgetramarna för 2020 

överlämnas till budgetberedningen. 

Reservation 

Agneta Stjärnlöv (M) reserverar sig mot beslutet.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Budgetberedningen 
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§ 62 Dnr UN 2019/000060  

Motion av Agneta Stjärnlöf (M) - Införa Studion på 
samtliga skolor i Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har inkommit med förslag om att införa Studion på samtliga 

skolor i Mörbylånga kommun. Förslagsställaren önskar att förvaltningen 

skapar förutsättningar för detta i samband med utbyggnad av lokaler på 

Glömminge, Torslunda och Gårdby skolor.    

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 18 februari 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 2 juli 2019. 

Förslag till beslut på mötet 

Agneta Stjärnlöv (M) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Agneta Stjärnlövs yrkande 

och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.    

Utbildningsnämndens förslag till beslut 

1. Motionen avslås. 

Reservation 

Agneta Stjärnlöv (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.   

_____ 
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Kommunstyrelsen 
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§ 63 Dnr UN 2019/000075  

Revidering av resursfördelningsmodell Utbildning 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsområde Utbildning har sedan budget 2017 en modell för 

resursfördelning för att säkerställa en likvärdig skola i hela kommunen. 

Modellen utvärderas varje år och vid behov behöver modellen revideras. 

David Idermark föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Revidering resursfördelningsmodell för verksamhetsområde Utbildning 

2019, daterad den 26 mars 2019. 

Förändring av strukturbelopp till budget 2020, daterad den 1 april 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad den 1 april 2019. 

Utbildningsnämndens § 44, ärendet bordlagt. 

Förslag till beslut på mötet 

Agneta Stjärnlöv (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Agneta Stjärnlövs yrkande 

och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.      

Utbildningsnämndens förslag till beslut 

1. Reviderad resursfördelningsmodell Utbildning 2019 antas.  

Reservation 

Agneta Stjärnlöv (M) reserverar sig mot beslutet.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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