
  

PROTOKOLL 1 (7)  

 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2021-11-09 

 

Utses att justera Rolf Nersing (S)  
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 §§ 49 -  52 

Underskrifter 

Sekreterare 

 ...................................................................  

Märta Westerberg 

Ordförande 

 ...................................................................  

Paul Gustafsson (M) 

Justerare 

 ...................................................................  

Rolf Nersing (S)  

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-11-09 

Datum för anslags 
uppsättande: 

2021-11-15 Datum för anslags nedtagande: 

 

2021-12-06 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 .....................................................................  

Märta Westerberg 
 

 

Plats och tid Dävensö och digitalt via Teams, 2021-11-09 15:00-15:28 

Ajournering  

 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 

Beslutande Paul Gustafsson, ordförande (M) 

Rolf Nersing, 2:e vice ordförande (S) 

Björn-Inge Björnberg (S) 

Kristian Cronsell (S) 

Ingvar Landälv (KD) 

Lars Thomasson (C) 

Lena Åkerlind (M) 

Richard Ramstedt (SD) 

Peter Wissing (M) 

Kristina Henriksson (V)  

Nawal Al-Ibrahim (L) 

Närvarande ersättare 

Adnan Gündogdu (S) 

Mary Svenberg (S) 

Daniel Lilja (KD) 

Kerstin Krantz Dürhagen (MP) 

Liv Kjos (M) 

Övriga deltagare Märta Westerberg, Sekreterare 

Fredrik Nordvall, Utbildningschef 

Josefin Almberg, Utredare 

Peter Ottosson, Ekonom 
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§ 49 Verksamhetsplan 2022 
Utbildningsnämnden 

 Dnr UN 21/0004 

Beslut 

1. Utbildningsnämnden antar verksamhetsplan för 2022 fördelat på 

verksamhetsnivå enligt bilaga 1 i Utbildningskontorets förslag den 26 

oktober 2021. 

2. Utbildningsnämnden fastställer ersättningsbelopp för 2022 för 

pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, grundskola, obligatorisk 

särskola enligt bilaga 2 i Utbildningskontorets förslag. 

3. Utbildningschefen får i uppdrag att fördela investeringsbudgetens 

gemensamma projekt och omfördela mellan projekt vid behov. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Rolf Nersing (S), Björn-Inge Björnberg (S) och Kristian Cronsell (S) deltar inte 

i beslutet. 

Kristina Henriksson (V) deltar inte i beslutet.  

Richard Ramstedt (SD) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 

Utbildningskontoret har gjort ett förslag till verksamhetsplan för 2022 med              

utgångspunkt från Kommunfullmäktiges beslut om budgetramar. 

Utbildningsnämnden tilldelas 802 800 tkr för budgetåret 2022. 

Beslutsunderlag 

• Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 11 oktober 2021 

• Verksamhetsplan för Utbildningsnämnden 2022 med bilagor 

Förslag till beslut 

1. Utbildningsnämnden antar verksamhetsplan för 2022 fördelat på 

verksamhetsnivå enligt bilaga 1 i Utbildningskontorets förslag den 26 

oktober 2021. 

2. Utbildningsnämnden fastställer ersättningsbelopp för 2022 för 

pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, grundskola, obligatorisk 

särskola enligt bilaga 2 i Utbildningskontorets förslag. 

3. Utbildningschefen får i uppdrag att fördela investeringsbudgetens 

gemensamma projekt och omfördela mellan projekt vid behov. 
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Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och finner att 

Utbildningsnämnden beslutar enligt detta förslag. 

Protokollsanteckning 

Rolf Nersing (S) tillåts lämna följande protokollsanteckning för 

Socialdemokraternas räkning: 

”Socialdemokraterna presenterade ett budgetalternativ på kommunfullmäktiges 

sammanträde den 9 juni 2021 som gav utbildningsnämnden en ram på 818 

miljoner kronor 2022, tyvärr röstades förslaget bort.  

Nedan beskriver vi huvuddragen i Socialdemokraternas budgetförslag och 

områden där det finns skillnader mellan vårt förslag och M, L, Kd och C:s 

budget.  

Vi socialdemokrater prioriterar barn och elever och hade störst påslag på 

utbildningsnämndens budgetram, totalt 78 miljoner kronor i satsningar. Vi vill 

öka andelen förskollärare inom förskolan kraftigt och återigen ge familjerna 

rätt att bestämma över när deras barn ska vara på förskolan. Vi ökar tiden som 

barn till föräldralediga och arbetslösa får ha sina barn i förskola och på fritids 

till 30 timmar per vecka. Glädjande har nu även alliansen insett vikten av detta. 

Vi behöver ge alla barn och elever det stöd som de behöver för att klara målen 

och därför ska insatser sättas in så tidigt som möjligt. Vi behöver analysera och 

sätta in åtgärder så att eleverna i årskurs 3 får godkänt på de nationella proven.  

Alla elever ska vara behöriga till ett gymnasieprogram. Vi vill att den nya 

resursfördelningsmodellen blir klar så att vi fördelar pengar utifrån elevernas 

behov. Det ska inte spela någon roll vilken skola eleven väljer, eleven ska ha 

samma möjligheter att nå sin fulla potential. Vi satsar på trygghet och studiero i 

våra skolor.   

Vi socialdemokrater vill återuppta planeringen för nya Ekhammarsskolan och 

grundsärskolan och gå vidare med detaljplanearbetet för att så snart som 

möjligt kunna ha en ny skola på plats. Under tiden renoverar vi nuvarande 

lokaler så att elever och personal har en bra arbetsmiljö. Vi vill också se över 

alla skolgårdar och börja rusta upp dem.    

Vi socialdemokrater ser också ett behov av att slutföra utredningen om 

skolstrukturen i kommunen. Var ska vi bygga nya skolor och vilka skolor kan 

vi bygga ut? Vi behöver också starta ett arbete med personal i förskolan, lärare, 

rektorer och förvaltning för att se vad vi ska göra för att öka likvärdigheten, 

höja kvalitén i våra verksamheter och vilka resurser som behövs för att alla 

elever ska klara målen och bli behöriga till ett gymnasieprogram.” 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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§ 50 Rapporter 
   

Inga rapporter. 
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§ 51 Delegationsbeslut 
   

Inga delegationsbeslut. 
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§ 52 Anmälningar 
   

Inga anmälningar. 

 

 


