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Plats och tid Kommunhuset lokal Hållö samt Digitalt via Teams, måndagen den 22 november 2021 kl 13:00 – 13:15  
 

Beslutande Roland Mattsson (M), Ordförande 
Maria Dahlström (KD) – digitalt 
Torgny Grahl (C) – digitalt 
Michael Sandberg (L), 1:e vice ordförande 
Verena Rodin (M) – digitalt 
 

Lotta Johansson (S), 2:e vice ordförande 
Marianne Olsson (S) – digitalt 

Närvarande 
ersättare 

 
Jenny Lundin (C) – digitalt 
Ewa Ryberg (V) – digitalt 

 
 

Övriga deltagare 
 
Ulf Blomquist, förvaltningschef – digitalt 
Ulrica Constin, nämndsekreterare 

 
 

Justerare Lotta Johansson 

Justering Omedelbar justering. 

Sekreterare    

 Ulrica Constin   
Ordförande    

 Roland Mattsson   
Justerare    

 Lotta Johansson   
 

Anslagsbevis 
Utbildningsnämndens protokoll 2021-11-22 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-11-22 – 2021-12-13. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Ulrica Constin  
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UN § 82   

Fastställande av dagordning 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden fastställer dagordningen. 
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UN § 83 Dnr 2021/000091  

Behov av extra stöd i samband med kunskapsförlust med anledning av 
Covid-19 

Sammanfattning 

Budgetförutsättningarna för kommunen baseras på Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) senaste prognoser för utveckling av skatteintäkter och utjämningsbidrag. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika budgetberedning, har i dialog med nämndernas presidier 
gått igenom de ekonomiska förutsättningar som finns för kommande budgetår och diskuterat om 
dessa förutsättningar gör det möjligt att uppnå nämndernas strategiska mål. 
Utbildningsnämnden har tidigare fastställt internbudgeten för 2022. Budgetramen omfattar 
198,7 mnkr det ingår en effektivisering motsvarande 1,7 mnkr. Helt i enlighet med  
Kommunfullmäktige beslut i mål- och resursplanen. 
 
Utifrån ökat antal barn och elever i behov av särskilt stöd i förskolan och grundskolan äskar 
förvaltningschefen en tillfällig resursförstärkning för 2022, enligt uppdrag från Utbildningsnämnden 
UN 2021-10-19. 
 

Beskrivning av ärendet 

Beslutstext från UN 2021-10-19: ”Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att se 
över behovet av extra insatser för elever/barn i behov av extra stöd inom förskola och skola 
baserat på den eventuella kunskapsförlust som uppstått i samband med COVID-19 och ökat 
antal elever och behov inom särskolan samt att Utbildningsnämnden uppdrar åt 
förvaltningschefen att på nämndens sammanträde 2021-12-07 beskriva åtgärder och extra 
kostnader för detta behov av extra insatser”. 
Utbildningsförvaltningen ansöker om att förstärka förskolan och grundskolan med ytterligare 
kompetenser (förskollärare och lärare) för 2022. Resursförstärkningen är en tillfällig åtgärd och ska 
riktas till barn och elever i behov av särskilt stöd. 
 
Utbildningsförvaltningen föreslår ett äskande på 1,5 mnkr. 
 

Konsekvensbeskrivning 

Förslaget innebär att utbildningsförvaltningen kan förstärka organisationen och därmed 
skapa goda förutsättningar att uppnå likvärdig förskola/skola. Ytterligare en avdelning på 
Hasselösund kommer utbildningsförvaltningen öppna tillfälligt. 

Ekonomi 
Förslaget är en tillfällig budgetförstärkning för 2022. 
 

Regelverk 
Förslaget strider inte mot något regelverk. 
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Forts. UN § 83 

Organisation och personal 
Förslaget innebär en tillfällig förstärkning av arbetsorganisationen i utbildningsförvaltningen 2022. 

Hållbar utveckling 
Förslaget innebär goda förutsättningar att möta behov av extra stöd inom förskola och skola 
baserat på den eventuella kunskapsförlust som uppstått i samband med COVID-19 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Behov av extra stöd i samband med kunskapsförlust med anledning av Covid-19 - 
Förvaltningschef 2021-10-18 
Riskbedömning kö stöd förskola 2021-10-01 
Budgetförstärkning risk särskilda behov grundskolan version II 

Yrkande 

Michael Sandberg (L) och Roland Mattsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Lotta Johansson (S) och Marianne Olsson (S) yrkar att Utbildningsnämnden begär utökad ram från 
Kommunstyrelsen på 1,7 mnkr för att minska barngruppernas storlek i förskolan samt att tillföra 
medel till resurser för barn med särskilda behov och psykisk ohälsa. 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Michael Sandbergs (L) och Roland Mattssons (M) förslag mot 
Lotta Johanssons (S) och Marianne Olssons (S) och finner att nämnden antar Michael Sandbergs 
(L) och Roland Mattssons (M) förslag. 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att ansöka om att förstärka rambudgeten för förskolan och 
grundskolan med totalt 1.5 mnkr för 2022. 
 

Reservation 

Lotta Johansson (S) och Marianne Olsson (S) reserverar sig skriftligen till förmån för eget förslag 
och inkommer med följande reservation: 
Reservation till förmån för eget förslag 
 
Att behålla alla skolor trots att barnantalet minskat, är ett politiskt ställningstagande som är 
kostnadsdrivande. Det finns behjärtansvärda argument, som att det är viktigt för att ett samhälle 
skall leva och utvecklas.  
Ja men då får det kosta och nettokostnadsavvikelsen blir då högre än jämförbara kommuner.  
Barn i behov av särskilt stöd, tex. inom autismsområdet har ökat. Det är viktigt att ha fokus på 
barnperspektivet och dessa barn behöver en anpassad miljö med kompetenta pedagoger.   



 
 

 
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll §§ 82 – 84 | 2021-11-22 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 6(7)
 

 
 

Forts. UN § 83 

Skolans kompensatoriska uppdrag är att underlätta för dessa grupper och det krävs behörig personal 
i dessa verksamheter. Den psykiska ohälsan har också ökat och kommer troligen att öka ytterligare i 
Pandemins spår. Det behöver finnas beredskap för detta i förvaltningen. Att behålla Smögens skola 
och bygga om, för att även anpassa verksamheten för förskolan är en felsatsning som är 
kostnadsdrivande.  
 
I en tid med stora utmaningar såväl pedagogiska, sociala som ekonomiska och dessutom i eller efter 
en pandemi, anser vi socialdemokrater att det är viktigt att prioritera att behålla skolpersonal och 
satsa på kvalité i undervisningen  
 
Socialdemokraterna yrkar därför att Utbildningsnämndens begär utökad ram med 1,7 mnkr 2022 
från Kommunstyrelsen för att minska barngruppernas storlek i förskola och skola samt att tillföra 
medel till resurser för barn med särskilda behov och psykisk ohälsa. 
 
 
Protokollsanteckning Ewa Ryberg (V): 
Jag ställer mig bakom Socialdemokraternas yrkande. 
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
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UN § 84 Dnr 2021/000007  

Redovisning av delegationsbeslut 2021 
      
Delegationsbeslut 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2021-11-04 18364 

 
Delegationsbeslut - Omfördelning av medel 2021/000001 

 
 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisat delegationsbeslut. 
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