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UN § 24   

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden fastställer dagordningen. 
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UN § 25 Dnr 2022/000010  

Information, meddelande och kurser 2022 

Sammanfattning 

A) Ny läroplan 
Rektorerna för grundskolan informerar om arbetet kring den nya läroplanen, LGR 22. 

 
B) Covid-19 

Ordföranden informerar om att punkten i och med Utbildningsnämndens sammanträde 
2022-04-26 inte längre kommer att vara med som informationspunkt eftersom COVID-19 
inte klassas som en samhällsfarlig sjukdom. Om läget förändras återkommer punkten igen. 

 
C) Allvarliga incidenter och kommunens förberedelser 

Ordföranden informerar kort om fråga från kommunens lokala revisorer om hur förberedda 
Sotenäs kommuns skolenheter är, med anledning av den senaste tidens allvarliga incidenter 
på skolor i landet. 

 
D) Status Migration Ukraina 

Förvaltningschefen och kvalitetsutvecklaren informerar om aktuellt läge med anledning av 
situationen i Ukraina och mottagande av flyktingar. 

 
E) KKIK 

Lotta Johansson (S) informerar om ett par punkter avseende Utbildningsförvaltningen i 
rapporten KKIK för 2021 som gått ut till Kommunstyrelsen. 

 
F) Investeringar i skolfastigheter 2021 

Lotta Johansson (S) tar upp beloppet avseende investeringar i skolfastigheter 2021. 
Ordföranden och förvaltningschefen informerar muntligen om ansvarsområden kring 
kommunens fastigheter. 

 
G) Kulturlivet 

Kultursekreteraren informerar om aktuellt kulturliv. 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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UN § 26 Dnr 2022/000042  

Ansökan om kulturstöd samt evenemangs- och projektstöd 2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog 2020-09-24 § 103 ett reglemente för kulturstöd som beskriver hur 
kommunen fördelar stöd till kulturföreningar. 2022-02-28 var sista ansökningsdag för den andra 
ansökningsomgången. Totalt kom 18 ansökningar in och sammanlagt har de ansökt om 1 452 500 
kronor. Utbildningsnämnden har 840 000 kronor att fördela. 14 av ansökningarna hanteras på 
delegation inom ramen för kulturföreningsstöd. Fyra ansökningar faller inom ramen för 
evenemangs- och projektstöd. 

Beskrivning av ärendet 

De 18 ansökningarna uppvisar både bredd och kvalitet. För att vara en relativt liten kommun har 
Sotenäs ett rikt föreningsburet kulturliv. Inom konst, teater och musik har vi kvalificerade aktörer 
och verksamheter som Stallebrottet, Island of Light och Udden skulptur. Ny aktör för i år är 
musikfestivalen Clandestino. Kommunen har också flera aktiva bildarkiv och hembygdsföreningar 
som på olika sätt arrangerar verksamheter för allmänheten. I kommunen finns även en 
konstförening, en riksteaterförening och ett kulturhus. Sammantaget ger dessa kulturaktörer Sotenäs 
kommuninvånare och besökare goda möjligheter att uppleva och delta i kulturlivet. 
 
Ansökningarna har enligt reglementet bedömts utifrån fem kriterier: 

1) Varierat utbud. Denna faktor avser både vilka konstformer som erbjuds, vilken målgrupp 
som avses samt var i kommunen och när på året verksamheten äger rum. 

2) Verksamheten som får stöd ska främja mångfald, förnyelse och kvalitet inom kultur och 
fritidssektorn. 

3) Grad av medfinansiering, både egen och extern. 
4) Skapat mervärde för kommuninvånarna. 
5) Kommunen ska ha god tillgång till mötesplatser. 

 
Enligt reglementet för kulturstöd fattar Utbildningsnämnden beslut om stöd till evenemang och 
projekt och förvaltningen fattar på delegation beslut om stöd till kulturföreningar. 
 
Översikt ansökta belopp och förslag på fördelning från Utbildningsförvaltningen och 
arbetsutskottet: 
Island of Light 
Ansökt belopp: 300 000 kronor 
Förslag till beslut förvaltningen: 200 000 kronor 
Förslag till beslut arbetsutskottet: 150 000 kronor 
 
Udden skulptur 
Ansökt belopp: 300 000 kronor 
Förslag till beslut förvaltningen: 290 000 kronor 
Förslag till beslut arbetsutskottet: 290 000 kronor 
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Forts. UN § 26 

Stallebrottet 
Ansökt belopp: 194 500 kronor 
Förslag till beslut förvaltningen: 140 000 kronor 
Förslag till beslut arbetsutskottet: 150 000 kronor 
 
Clandestino 
Ansökt belopp: 450 000 kronor 
Förslag till beslut förvaltningen: 110 000 kronor 
Förslag till beslut arbetsutskottet: 100 000 kronor 
 

Konsekvensbeskrivning 

Regelverk 
Förslag till beslut följer Sotenäs kommuns reglemente för kulturstöd. 

Hållbar utveckling 
Barn och ungas möjligheter att uppleva och själva skapa kultur är en av bedömningsgrunderna för 
ansökningar inom reglementet för kulturstöd. Flera av de sökande verksamheterna riktar sin 
verksamhet direkt till barn och unga. 
 
Skapat mervärde för kommuninvånarna är en bedömningsgrund för ansökningar inom reglementet 
för kulturstöd. 
 
Verksamheten som får stöd ska främja mångfald, förnyelse och kvalitet inom kultur och 
fritidssektorn. I denna bedömningsgrund inom reglementet för kulturstöd ligger även ett 
jämställdhetsperspektiv. Verksamheter som inte uppfyller detta kan heller inte få stöd enligt 
reglementet. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2022-04-12 § 17 
Tjänsteutlåtande evenemangs- och projektstöd 2022 - Kultursekreterare 2022-04-04 
Ansökan evenemangs- och projektstöd 2022 - Stallebrottet 2 av 2 
Ansökan evenemangs- och projektstöd 2022 - Stallebrottet 1 av 2 
Ansökan evenemangs- och projektstöd 2022 - Island of light 
Ansökan evenemangs- och projektstöd 2022 - Udden skulptur 
Ansökan evenemangs- och projektstöd 2022 - Clandestino 

Yrkande 

Torbjörn Johansson (SD) yrkar att evenemanget Clandestino inte tilldelas något bidrag. 
 
Michael Sandberg (L) föreslår att Clandestino får 80 000 kr och att deras resterande 20 000 kronor 
läggs till att också fördelas som kulturföreningsstöd. 
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Forts. UN § 26 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Johanssons (L) yrkande mot arbetsutskottets förslag 
och finner att Utbildningsnämnden inte antar detta. 
 
Ordföranden ställer proposition på Michael Sandbergs (L) förslag och finner att 
Utbildningsnämnden antar detta. 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar om stöd till evenemangs- och projektstöd 2022 om 740 000 kronor 
enligt följande fördelning: 

• Island of Light - 150 000 kronor 
• Udden skulptur - 290 000 kronor 
• Stallebrottet – 150 000 kronor 
• Clandestino - 80 000 kronor 

 
Stöden till evenemangen Island of Light samt Clandestino villkoras med att dessa genomförs under 
2022. 
 
Resterande 70 000 kronor ska fördelas som kulturföreningsstöd. 
 

Skickas till 

Kultur- och fritidschef 
Kultursekreterare 
Sökanden 
Ekonomichef 
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UN § 27 Dnr 2022/000013  

Verksamhetsberättelse Kultur och fritid 2021 

Sammanfattning 

En verksamhetsberättelse är upprättad av kultur- och fritidsavdelningen för verksamheten under 
2021. Verksamheter som redovisas är biblioteket, barn- och ungdomskultur, övrig kultur, uthyrning, 
föreningsverksamhet och kulturskolan. 
 
Verksamheterna har sammanställt en utvärdering av arbetet under året. De verksamhetsplanerna 
som finns har utvärderats utifrån de gällande mål och visioner, och där det finns möjligheter till 
statistisk uppföljning har detta gjorts. 
Biblioteket har redovisat statistik på besök och utlåning. 
Statistik för föreningslivets redovisade verksamhet har sammanställts och för lokaluthyrningen har 
uthyrningsstatistik tagits fram. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2022-04-12 § 19 
Tjänsteutlåtande verksamhetsberättelse Kultur och fritid 2021 - Kultur- och fritidschef 2022-03-31 
Verksamhetsberättelse Kultur och Fritid 2022-04-04 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av verksamhetsberättelsen för Kultur och fritid 2021. 
 

Skickas till 

Kultur- och Fritidschef 
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UN § 28 Dnr 2022/000022  

Nyckeltal verksamhetsmål attraktiv kultur- och fritidskommun 

Sammanfattning 

Ragnhild Selstam (M) väckte, 2022-01-25 § 13, frågan kring de nuvarande nyckeltalen för det 
styrande verksamhetsmålet nummer 9 - "Utbildningsnämnden arbetar för att vara en attraktiv 
kultur- och fritidskommun" och förvaltningschefen fick i uppdrag att se över dessa nyckeltal och 
återkomma till Utbildningsnämnden 2022-04-26. 
 
Nyckeltalen för kultur- och fritid som utbildningsförvaltningen presenterar tar hänsyn till barn och 
ungdomar 7 till 25 år. Nyckeltalen mäts genom lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) som föreningar 
redovisar till utbildningsförvaltningen. Motsvarande mätning för övriga åldrar är problematiskt att 
erhålla över tid. 
 
I samarbete med idrotts- och kulturråd så kan utbildningsförvaltningen ta fram mätbara nyckeltal 
för åldersgruppen 26 år och äldre. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2022-04-12 § 20 
Tjänsteutlåtande Nyckeltal verksamhetsmål attraktiv kultur- och fritidskommun - Förvaltningschef 
2022-04-05 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att i samarbete med idrotts- och 
kulturråd ta fram mätbara nyckeltal för åldersgruppen från 26 och äldre. 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Kultur- och fritidschef 
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UN § 29 Dnr 2022/000006  

Redovisning av anmälningsärenden 2022 
 
Anmälningsärenden 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Avsändare  
2022-04-06 18816 

 
Beslut om politiska partiers tillstånd att 
deltaga i skolarrangemang på 
Sotenässkolan 

Rektor Sotenässkolan 

2022-03-31 18787 
 

Anmälan 13 - Angående signal om 
diskriminering, trakasserier och/eller 
kränkande behandling 

Rektor Hunnebostrands skola 

2022-03-31 18786 
 

Anmälan 12 - Angående signal om 
diskriminering, trakasserier och/eller 
kränkande behandling 

Rektor Hunnebostrands skola 

2022-03-28 18779 
 

Anmälan 10 - Angående signal om 
diskriminering, trakasserier och/eller 
kränkande behandling 

Rektor Kungshamns skola 

2022-03-28 18778 
 

Anmälan 09 - Angående signal om 
diskriminering, trakasserier och/eller 
kränkande behandling 

Rektor Kungshamns skola 

2022-03-28 18777 
 

Anmälan 08 - Angående signal om 
diskriminering, trakasserier och/eller 
kränkande behandling 

Rektor Kungshamns skola 

2022-03-28 18776 
 

Anmälan 07 - Angående signal om 
diskriminering, trakasserier och/eller 
kränkande behandling 

Rektor Kungshamns skola 

2022-03-28 18775 
 

Anmälan 06 - Angående signal om 
diskriminering, trakasserier och/eller 
kränkande behandling 

Rektor Kungshamns skola 

2022-03-14 18755 
 

Anmälan 05 - Angående signal om 
diskriminering, trakasserier och/eller 
kränkande behandling 

Rektor Sotenässkolan 

2022-03-04 18724 
 

Anmälan 04 - Angående signal om 
diskriminering, trakasserier och/eller 
kränkande behandling 

Rektor Sotenässkolan 
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UN § 30 Dnr 2022/000007  

Redovisning av delegationsbeslut 2022 

Sammanfattning 

Det finns inga fastställda delegationsbeslut att redovisa för perioden 2022-02-19 – 2022-04-19 
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UN § 31 Dnr 2022/000020  

Beskrivning organisation särskilt stöd i grundskolan 

Sammanfattning 

Marianne Olsson (S) väckte 2022-01-25 § 12, frågan om organisationen av det särskilda stödet i 
grundskolan. 
 
Skolan ska ge extra anpassningar till de elever som har svårt att uppfylla kunskapskraven. Om extra 
anpassningar inte är tillräckligt ska skolan ge särskilt stöd. 
Skolan ska så långt det är möjligt ge eleven det stöd som krävs för att eleven ska uppnå 
kunskapskraven. 
 
Rektor får besluta att en elev ska undervisas i en annan undervisningsgrupp än den som 
eleven normalt tillhör om det finns särskilda skäl. Detta kallas för särskild undervisningsgrupp. 
Särskilda skäl kan vara att eleven behöver extra stöd för att nå kunskapskraven. 
 
Rektor har också möjlighet att besluta att eleven har en anpassad studiegång vilket innebär att ett 
eller flera ämnen plockas bort från elevens timplan. Rektor kan också besluta att en elev har enskild 
undervisning utifrån elevens unika behov. 
 
Utbildningsnämnden har efterfrågat en översyn av hur särskild undervisningsgrupp organiseras i 
Sotenäs kommun. En översikt har genomförts under mars 2022 som visar att det under innevarande 
läsår finns särskilda undervisningsgrupper från årskurs fyra till årskurs nio på Kungshamnsskolan 
och Sotenässkolan. På Hunnebostrands skola är den särskilda undervisningsgruppen (flexgruppen) 
vilande. De tre skolorna har olika benämningar för sina särskilda undervisningsgrupper. 
 
Översikten Särskild undervisningsgrupp daterad 2022-04-05 kommer att kompletteras med en 
detaljerad genomgång av beslutsgången för samtliga elever med rektorsbeslut om placering i 
särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning och/eller anpassad studiegång. 

Konsekvensbeskrivning 

Översikten och genomgången av samtliga elever med rektorsbeslut för ovan nämnda särskilda stöd 
är idag en del av befintlig verksamhet. 

Regelverk 
Förändringarna i elevers ordinarie skolgång sker utifrån Skolverkets skrivning om regler och ansvar 
kring extra anpassning, särskilt stöd och åtgärdsprogram. 

Organisation och personal 
Organisationen för skolornas särskilda undervisningsgrupper varierar utifrån behov. 
Speciallärare eller skickliga grundskollärare i samverkan med speciallärare lägger upp 
undervisningen utifrån de behov eleverna i den särskilda undervisningsgruppen har. 
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Hållbar utveckling 
Skolan är, utöver hemmet, en av de viktigaste miljöer för att påverka barn och ungas framtid. 
Statistik visar att den som inte klarar grundskolan och gymnasiet har svårt att skaffa sig ett 
meningsfullt jobb och i högre grad än andra riskerar att hamna utanför samhället. Det är därför 
viktigt att skolan hittar former för anpassningar och särskilt stöd 
så att eleverna lyckas med sin skolgång. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2022-04-12 § 21 
Tjänsteutlåtande organisation särskilt stöd i skolan - Kvalitetsutvecklare 2022-04-19 
Översikt beslut särskilt stöd - 2022-04-07 
Översikt särskild undervisningsgrupp - 2022-04-05 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 

Skickas till 

Kvalitetsutvecklaren 
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UN § 32 Dnr 2022/000024  

Elevassistenter 

Sammanfattning 

På Utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-04-12 § 27 önskade Lotta Johansson (S) att målen 
avseende elevassistenter ska förtydligas, hur de skall uppfyllas och vad är deras arbetsuppgifter är. 
Frågan ställs även om man skall ersätta elevassistenter med behörig personal och om detta enbart är 
en fråga för förvaltningen eller om politiskt beslut ska tas om det. 
 
Förvaltningschefen och kvalitetsutvecklaren informerar om att frågan behandlas vidare i 
Utbildningsförvaltningens samverkansgrupp, och att detta inte ska tas upp som ett politiskt beslut 
utan hanteras i samverkan med de relevanta fackliga organisationerna. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2022-04-12 § 27 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Kvalitetsutvecklaren 
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UN § 33 Dnr 2021/000088  

Motion - Barnomsorg på obekväm arbetstid 

Sammanfattning 

Lotta Johansson (S), Sanna L Gustafsson (S) och Therése Mancini (S) har inkommit med en motion 
om barnomsorg på obekväm arbetstid. Det finns inte barnomsorg på obekväm arbetstid och detta 
ställer till problem för de föräldrar som är exempelvis ensamstående, arbetar kvällar, helger och 
nätter. Det är ett grundfundament för både jämställdhet mellan kvinnor och män och för jämlikhet 
mellan barn med olika socioekonomiska bakgrunder, skriver motionärerna. 
 
Barnomsorgens öppettider hindrar fler att arbeta heltid eller ta ett arbete som kräver skiftarbete 
menar motionärerna och därför föreslår de: 

− Att kartlägga behovet och kostnaderna av barnomsorg på obekväm arbetstid 
− Att utreda möjligheter till olika lösningar 
− Att utreda möjlighet till finansiering av riktade statsbidrag 
− Att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid inom mandatperioden 2023–2026 

 
Utbildningsnämnden har tidigare beslutat (UN 2019-03-07 §18) att inte erbjuda barnomsorg på 
obekväm arbetstid. Förslaget innebär en kostnadsökning som det saknas medel för. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
Utbildningsnämnden har en minskad rambudget på 1,7 mnkr 2023. 
Utbildningsförvaltningen behöver fokusera på den lagstadgade verksamheten och att ha 
rimlig storlek på barngrupperna inom förskolan måste prioriteras. Det saknas finansiering 
att organisera barnomsorg på obekväm arbetstid i budgeten. 

Regelverk 
Kommunen har idag ingen skyldighet att tillhandahålla omsorg på annan tid än dagtid. 
Beslutet strider inte mot något regelverk. 

Organisation och personal 
Utbildningsförvaltningen strävar efter att minska antalet barn i barngrupperna inom förskolan för att 
ta hänsyn till personalens arbetsmiljö. Förvaltningschefen ser inga möjligheter att organisera en 
barnomsorg på obekväm arbetstid. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2022-04-12 § 22 
Tjänsteutlåtande Motion barnomsorg obekväm arbetstid - Förvaltningschef 2022-03-09 
Motion - Barnomsorg på obekväm arbetstid 2021 
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Rätt utdraget intygar: 
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Forts. UN § 33 

Yrkande 

Michael Sandberg (L) yrkar att motionen ska bifallas till den del som avser att kartlägga behovet 
och kostnaderna av barnomsorg på obekväm arbetstid med justeringen att kartläggningen ska vara 
av det uppskattade behovet, samt avslag till de delar som avser att utreda möjligheter till olika 
lösningar, att utreda möjlighet till finansiering av riktade statsbidrag och att erbjuda barnomsorg på 
obekväm arbetstid inom mandatperioden 2023–2026. 
Det uppskattade behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid och kostnaderna ska vara 
Utbildningsnämnden tillhanda under hösten 2022. 
 
Lotta Johansson (S), Marianne Olsson (S) och Roland Mattsson (M) yrkar bifall på Michael 
Sandbergs (L) förslag. 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Michael Sandbergs (L) med fleras förslag och finner att 
nämnden antar detta. 
 

Utbildningsnämndens förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen till den del som avser att 
kartlägga behovet och kostnaderna av barnomsorg på obekväm arbetstid, med justeringen att 
kartläggningen ska vara av det uppskattade behovet, samt avslå motionen till de delar som avser att 
utreda möjligheter till olika lösningar, att utreda möjlighet till finansiering av riktade statsbidrag och 
att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid inom mandatperioden 2023–2026. 
Det uppskattade behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid och kostnaderna ska vara 
Utbildningsnämnden tillhanda under hösten 2022.   
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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UN § 34 Dnr 2022/000001  

Budget 2023 - Rambudget 

Sammanfattning 

Utbildningsförvaltningen har arbetat fram förslag till rambudget för 2023 utifrån förutsättningar 
från budgetberedningen. Rambudgeten 2023 är framtagen med hänsyn till prioriterade mål, 
nyckeltal samt omvärldsanalysen. 
 
Utbildningsförvaltningens uppdrag inför 2023 är att minska kommunbidraget med 1,7 mnkr. 
Minskningen består av; 
 

• Skolskjuts    - 700 tkr 
• 2,0 tjänster gymnasiet/vuxenutbildningen  - 1 000 tkr 

 
Kommunbidraget 2023 uppgår till 199 637 tkr   

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2022-04-12 § 23 
Tjänsteutlåtande rambudget 2023 - Förvaltningschef 2022-04-14 
Konsekvensbeskrivning Utbildningsnämndens rambudget 2023 - 2022-04-14 och 2022-04-20 

Yrkande 

Lotta Johansson (S) och Marianne Olsson (S) yrkar bifall till förvaltningens verksamhetsanpassning 
på 1,7 mnkr inom gymnasiet/vuxenutbildningen och skolskjutsar med tilläggsyrkandet att pengarna 
skall användas till att förstärka förskolan och skolan. Socialdemokraterna anser att förskolan och 
grundskolan behöver förstärkas med ytterligare förskollärare, grundskollärare, speciallärare och 
specialpedagoger Detta för att möta effekterna i pandemins spår i form av psykisk ohälsa och 
kunskapstapp hos eleverna. Dessutom har elever i behov av särskilt stöd ökat både inom förskola 
och skola. Även gruppernas storlek inom förskola och skola behöver minskas.  
 
Marianne Olsson (S) yrkar bifall Lotta Johanssons (S) förslag. 
 
Michael Sandberg (L), Ragnhild Selstam (M) och Roland Mattsson (M) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag daterat 2022-04-14. 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Lotta Johanssons (S) med fleras förslag mot Michael Sandbergs 
(L) med fleras förslag och finner att nämnden antar Michael Sandbergs (L) med fleras förslag. 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden godkänner förslag till rambudget 2023 daterad 2022-04-14. 
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Forts. UN § 34 

Reservation 

Lotta Johansson (S) och Marianne Olsson (S) inkommer med en skriftlig reservation enligt 
följande: 
 
Reservation till förmån för eget yrkande. 
 
S anser att förskolan och grundskolan behöver förstärkas med ytterligare förskollärare, 
grundskollärare, speciallärare och specialpedagoger Detta för att möta effekterna i Pandemins spår i 
form av psykisk ohälsa och kunskapstapp hos eleverna. Dessutom har elever i behov av särskilt stöd 
ökat både inom förskola och skola. Även gruppernas storlek inom förskola och skola behöver 
minskas. Sist men inte minst behöver personalen inom förskola och skola få arbetsro och veta att nu 
är det slutsparat.  
 

Skickas till 

Ekonomichef 
Förvaltningschef 
Kommunstyrelsen 
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UN § 35 Dnr 2022/000002  

Budgetuppföljning 2022 

Sammanfattning 

Utbildningsförvaltningen lämnar en ekonomisk redovisning för varje månad (förutom januari och 
juli) till Utbildningsnämnden. Den ekonomiska redovisningen visar prognos samt intäkts- och 
kostnadsanalys. Vid redovisat underskott ska utbildningsförvaltningen även redogöra för åtgärder 
för att få resultatet i balans per den sista december. 
 
Efter februari 2022 bedömde förvaltningschefen att utbildningsförvaltningens verksamheter 
kommer att redovisa ett överskott 1000 tkr per december 2022. Efter mars 2022 ställer 
förvaltningschefen en mer försiktigt positiv nollprognos per december 2022.  
 
Utbildningsförvaltningen har varslat om arbetsbrist på grund av färre antal elever på gymnasiet och 
vuxenutbildningen.  
 
Åtgärder är vidtagna. Diskussion och förhandling om övertalighet har inletts under mars. 
Utbildningsförvaltningen har varslat om att minska arbetsorganisationen med motsvarande 2.,75 
tjänst. 2,75 tjänst motsvarar 1,8 mnkr. 
 
Bedömningen grundar sig på en genomgång av både intäkter (interkommunala ersättningar 
och statsbidrag) och kostnader (personalkostnader, lokalkostnader och kostnader för 
skolskjuts). 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2022-04-12 § 24 
Tjänsteutlåtande budgetuppföljning 2022 - Förvaltningschef 2022-04-14 
UN Nämndprognoser jan-feb 
UN Nämndprognoser mars 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningschefens budgetuppföljning per februari och mars 2022.   
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UN § 36 Dnr 2021/000037  

Personal- och ledningsorganisationsschema Utbildningsförvaltningen 

Sammanfattning 

På Utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-04-12 § 25 väckte Lotta Johansson (S) frågan kring 
ledningsorganisationen. 
Det efterfrågades en utförligare presentation av ledningsorganisationen likt den som presenterades 
2021-04-20 § 35, där antal årsarbetare per rektor ska vara med samt utbildningsförvaltningens 
organisation. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2022-04-12 § 25 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att till sammanträdet 2022-10-18 återkomma 
med en utförlig presentation av utbildningsförvaltningens personal- och ledningsorganisation där 
även antal årsarbetare per rektor framgår, både nuläge och prognos för kommande mandatperiod. 
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
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UN § 37 Dnr 2021/000038  

Elevunderlag - antal barn/elever per klass/förskoleklass VT 2022 och 
framåt 

Sammanfattning 

På Utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-04-12 § 26 efterfrågade Lotta Johansson (S) en 
uppdatering av redovisning av antal avdelningar/förskola och antal barn/avdelning. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2022-04-12 § 26 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att till sammanträdet 2022-10-18 återkomma 
med en uppdaterad redovisning av antal avdelningar/förskola och antal barn/avdelning, både nuläge 
och prognos för kommande mandatperiod. 
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
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