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Plats och tid Rådhussalen, klockan 13:15--17.10 

Beslutande Jan-Åke Berg Ordförande (S) 
Sofie Ekenberg 1:e vice ordf (C) 
Magnus Sandgren 2:e vice ordf (M) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Bengt-Olof Björck Ledamot (S) 
Rickard Holmberg Ledamot (M) 
Sten Wijkander Ledamot (S) 
Cecilia Holmberg Ledamot (M) 
David Alfredsson Ledamot (S) 
Anette Darlén Ledamot (S) 
Maria Hjelm Nilsson Ledamot (C) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
André Nord (SD) 
Iman Omairat (L) 

 Margaretha Lennarthsson (SD) 
Emanuel Norén (L) 

 

Närvarande 
ersättare 

Ann-Christine Svensson (S) 
Kousai Al Haji (C) 
Anna Arlid (M) 
Andreas Green (M) 
Siri Näslund (S) 
Niklas Ek (L) 

 

Övriga Förvaltningschef Tomas Ringberg 
T.f verksamhetschef grundskola Sofia 
Olsson 
Verksamhetschef förskola Torsten 
Berg 
Verksamhetschef STREL Petra Gagner 
  

Utvecklingssamordnare Mattias 
Holmesson 
Nämndsekreterare Maria Appert 
Personalföreträdare Lärarförbundet, 
Maria Borras 
 

Paragrafer § 68  

Utses att justera Anette Darlén (S) 

Justeringsdatum  2020-09-29 

   
Sekreterare Maria Appert  
   
   
Ordförande Jan-Åke Berg  
   
   
Justerande Anette Darlén  
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Utbildningsnämnden 

Beslutsdatum: 2020-09-29 

Tillkännages fr.o.m.: 2020-09-30 

Tillkännages t.o.m.: 2020-10-21 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
_____________________________________________________________________ 
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§ 68 Resultatrapport januari-augusti 2020 2019/2799 
 
Utbildningsnämndens beslut 
 
att anta utbildningsnämndens resultatrapport för perioden januari-augusti 2020 
 
att vid resultatrapport/årsredovisning 2020 bör även beaktas de fem prioriterade ut-
vecklingsområden som beskrivs i nämndens verksamhetsplan, avsnitt 1, sidan 1, samt i 
förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2020-01-14: 
 

 Likvärdighet, inkludering och flexibel organisation 
 Resultatanalys och chefers utveckling av utbildning så att fler elever når målen 
 Kollegialt lärande 
 Kompetensförsörjning 
 Digital utveckling 

 
Sammanfattning 
 
Arbetet med effektiviseringarna har varit i fokus under perioden. Nämndens uppdrag och 
stora utmaning handlar om att, trots ramminskningar/effektiviseringar, öka måluppfyl-
lelsen i alla verksamheter, att utveckla trygghet och studiero samt att arbeta för barn och 
ungas hälsa. Vi ser tendenser till viss positiv resultatutveckling gällande andelen med 
behörighet till gymnasieskolans nationella program som stiger lite för tredje året i rad. 
Behörigheten och meritvärdena har också ökat hos både pojkar och flickor. 
 
Utbildningsförvaltningen ser också framtida utmaningar när det gäller personalförsörj-
ning. Det handlar om att kunna rekrytera ledare, legitimerade förskollärare/lärare och 
personal till fritidshem samt att erbjuda goda anställningsvillkor, en god arbetsmiljö, 
attraktiva uppdrag och utvecklingsmöjligheter. En framgångsfaktor för kommunen är att 
bibehålla kompetenta medarbetare, att arbeta med det kollegiala lärandet och att möta 
nya utmaningar och behov när det gäller kompetensförsörjning. 
 
Inför budgetåret 2020 var bedömningen att obalansen i budget var ca 34 mnkr. Noteras 
bör att den rambudget som utbildningsnämnden har tilldelats för 2020 är 41 mnkr 
mindre än utfallet i de två tidigare nämndernas bokslut 2019. 
 
Månadsuppföljningen i februari visade en prognos för helåret på minus 37,8 mnkr. I april 
fattade KF beslut om en förstärkning av nämndens budgetram med 21 mnkr. Månads-
uppföljningen per den siste april indikerade på en helårsprognos på minus 15 mnkr.  
 
Nämnden har arbetat vidare med att förverkliga de anpassningar som ligger i plan för 
budget i balans samt har gjort ytterligare anpassningar. Det finns ett antal omständig-
heter som tar bort en del av de positiva ekonomiska effekterna av de anpassningsin-
satser som gjorts i organisationen, men nämnden lämnar ändå en delårsrapport efter 
augusti med en prognos för året som är 4 mkr bättre än i april, dvs ett bokslut på minus 
11 mkr. Detta med anledning av att vi ser att avvikelser som finns gäller interkommunal 
ersättning och ersättning till fristående verksamheter sannolikt inte blir fullt så negativa 
som befarades under våren och att verksamheterna gjort mer effektiviseringsåtgärder 
än de som är definierade i planer för budget i balans 
 
Utfallet för interkommunal ersättning på gymnasiet är osäkert då det fortfarande pågår 
förflyttningar mellan program och kommuner. Bedömningen är att det kommer att vara 
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en negativ avvikelse för året gällande ersättningen till fristående verksamheter samt 
interkommunal ersättning. Vi har tagit höjd för ökade kostnader i budget för detta, men 
vår uppskattning efter åtta månader är att vi sammantaget kommer att ha högre kostna-
der än budgeterat (minus 3,7 mnkr). 
 
Prognosen när det gäller statsbidragsintäkterna är att de sannolikt blir något högre än 
budgeterat för grundskolan, men något lägre för förskolan och gymnasieskolan. 
 
Nämnden arbetar vidare med att förverkliga de anpassningar som ligger i plan för bud-
get i balans samt att göra ytterligare anpassningar. Det finns ett antal omständigheter 
som tar bort de positiva ekonomiska effekterna av de anpassningsinsatser som gjorts i 
organisationen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Tomas Ringbergs tjänsteskrivelse 
Resultatrapport januari – augusti 2020 
 
Yrkande 
 
Sten Wijkander (S) yrkar att följande tillägg görs till nämndens beslut: 
 
Vid resultatrapport/årsredovisning 2020 bör även beaktas de fem prioriterade ut-
vecklingsområden som beskrivs i nämndens verksamhetsplan, avsnitt 1, sidan 1, samt i 
förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2020-01-14: 
 

 Likvärdighet, inkludering och flexibel organisation 
 Resultatanalys och chefers utveckling av utbildning så att fler elever når målen 
 Kollegialt lärande 
 Kompetensförsörjning 
 Digital utveckling 

 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med Sten Wijkanders (S) 
yrkande och finner att detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Verksamhetschef förskola Torsten Berg 
Verksamhetschef STREL Petra Gagner 
T.f verksamhetschef grundskola Sofia Olsson 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 


