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§ 86/2021

§ 86/2021 Godkännande av ärendelista
Utbildningsnämndens beslut:
Utbildningsnämnden godkänner ärendelistan.

4(15)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-10-04

Utbildningsnämnden
UBN

§ 87/2021

UBN 2021/1057

§ 87/2021 Presentation av lokalutredning skolor Olofströms kommun
Utbildningsnämndens beslut:
Utbildningsnämnden tackar för informationen och tar den till protokollet.
Ärendebeskrivning
Presentation av lokalplaneringsutredning framfördes av Krook & Tjäder.
Krook & Tjäder har av Olofströms kommun fick i uppdrag att genomföra en strategisk
lokalplaneringsutredning av kommunens för- och grundskolor. Målsättningen med
utredningen är att utifrån en övergripande analys utreda lokaler och utemiljöer för att
säkerställa kvalitet ur ett tekniskt, pedagogiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.
Utredningen ska utgöra ett underlag för framtida beslut. Utgångspunkten har inte varit
att lägga ner enskilda skolor eller förskolor.
Ritningar för varje skola och förskola har studerats avseende användning och flöden.
Därefter har alla skolor och förskolor inventerats. Genom intervjuer med rektorer,
fastighetsskötare, fastighetsägare, projektledare och i vissa fall ytterligare personal
på skolorna/förskolorna, har en genomgång av hur väl byggnaderna klarar de krav och
behov som finns gjorts. Skolgårdarna har studerats på plats och kvaliteter i utemiljön
såsom ljus, skugga och variation i lekmiljöer har inventerats.
Analysen bygger på ovanstående nämnda inventeringar, intervjuer, kommunens
underlag såsom befolkningsstatistik, energideklarationer, tomtkartor och ritningar
samt aktuell forskning, de riktlinjer som Skolverket och Boverket har tagit fram och
de lagar som dessa hänvisar till.
Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv
Ej relevant gällande presentationen.
Beslutsunderlag
Presentation
Beslutet skickas till
Förvaltningschef P.H.
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§ 88/2021 Delårsredovisning Utbildningsnämnden 2021
Utbildningsnämndens beslut:
Utbildningsnämnden beslutar att

 tacka för informationen och ta den till protokollet
 godkänna delsårsredovisningen
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Patrik Håkansson ger en mer djupgående analys gällande delårsresultatet.
Utbildningsnämndens verksamhetsområde omfattar i princip alla ålderskategorier i
Olofströms kommun uppdelade på förskola, öppen förskola, fritidshem, förskoleklass,
grundskola, grundsärskola, träningsskola, gymnasium, gymnasiesärskola, kommunalt
aktivitetsansvar, vuxenutbildning, yrkeshögskola och musikskola.
Ekonomiskt utfall
Utfallet är +9,3 mkr mot periodbudget.
Prognosen för helåret är +0,1 mkr.
Delar av utfallet härrör inte från årets ordinarie verksamhet. Detta gäller:

 Statsbidrag kopplat till Vuxenutbildningen, 2,8 mkr, för kostnader nedlagda 2020.
 Lägre måltidskostnader, 2,2 mkr, på grund av distansundervisning under vårterminen
 Ersättning för sjuklönekostnader 1,1 mkr.
Nyinrättade statsbidraget Stödjande insatser, Vuxenutbildningen, ger ett tillskott på 0,5 mkr
för perioden.
Stödjande insatser inom Vuxenutbildningen har en årsprognos på +1 mkr.
Lokalkostnader är +1,9 mkr mot budgeterat, då investeringar inte tagits i bruk i den takt som
planerats.
Antalet elever inom gymnasiesärskolan har ökat från 9 till 12 elever samtidigt som den
interkommunala kostnaden per plats ökat med 28% mot budgeterad kostnad, vilket ger - 2,2
mkr mot budgeterat.
Kostnaden för grundsärskolan ökar då fler elever har rätt till särskola och att behovet av stöd
ökar, -1,8 mkr mot budgeterat.
Skolmåltidskostnaderna beräknas vara något högre under höstterminen, men är ändå +1,5
mkr mot budgeterat i prognosen.
Läsåret 21/22 har färre elever från andra kommuner sökt sig till Nordenbergsskolan.
Läsåret 20/21 201 elever, läsåret 21/22 163 elever. Differens 38 elever. Vårterminen gav ett
plus på 0,5 mkr men helårsprognosen pekar på -2,7 mkr mot budgeterat.
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Skillnaden mellan periodens utfall kontra prognosen för helåret beror även på ett antal
mindre kostnadsökningar under hösten, men som tillsammans ändå ger ett relativt stort
utslag.
Följande är inte med i prognosen då det inte går att förutse något utfall, men kan påverka
utfallet positivt.
Statsbidrag kopplat till Yrkeshögskolan samt vuxenutbildningen, 0–0,9 mkr.
Reserverat belopp Statsbidrag likvärdigskola 2020, 0–3,7 mkr
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef P.H.
Förvaltningsekonomer I.P., K.S.
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§ 89/2021 Budget 2022 Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens beslut:
Utbildningsnämnden beslutar att:

 arbeta vidare med presenterad resursfördelningsmodell
 överlämna en driftsbudget i balans samt verksamhetsplan till Kommunstyrelsen
Reservation
Centerpartiet återkommer med sitt budgetförslag i Kommunstyrelsen.
Sverigedemokraterna och Moderata Samlingspartiet återkommer med sitt budgetförslag i
Kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef presenterar budget 2022 för Utbildningsnämnden.
Nämndens verksamhetsområde
Utbildningsnämndens verksamhetsområde omfattar i princip alla ålderskategorier i
Olofströms kommun uppdelade på förskola, öppen förskola, fritidshem, förskoleklass,
grundskola, grundsärskola, träningsskola, gymnasium, gymnasiesärskola, kommunalt
aktivitetsansvar, vuxenutbildning, yrkeshögskola och musikskola.
Verksamhetsmål
Olofströms kommun har bland annat Barnen i centrum som inriktning. Nedanstående tre mål
är kopplade till inriktningen.

 Barn ska känna sig trygga i skolmiljön
 Grundskoleelever är behöriga till gymnasiet
 Barn i årskurs 2 kan läsa
Årets verksamhet
Under de närmaste åren 2022 – 2024 finns ett behov av att göra tydliga nämndövergripande
prioriteringar.
Utgångspunkten och motiven finns bland annat i de två gjorda genomlysningarna av
förskolan respektive gymnasieskolan och vuxenutbildningen samt i de pågående
processerna i nämndens olika verksamheter.
Följande områden är prioriterade:

 En för eleverna ökad måluppfyllelse
 Systematiskt kvalitetsarbete
- vetenskaplig grund
- rutiner
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- utveckla målområdena
- följa varje årskulls resultat, progression

 Organisation och arbetet kring elevhälsan
 Budgetprocessen inklusive Resursfördelning
 Strategisk lokalplanering
 Administration och ledningsorganisation
 Arbeta igenom analyserna av förskolan respektive gymnasieskolan/vuxenutbildning
 Färdigställa kompetensförsörjningsplanen
 Nyanländas lärande
Verksamheterna
Antalet barn i behov av barnomsorg minskar såväl inom förskola som fritidshem. Vilket
kommer att påverka behovet av barnomsorgsplatser.
Läsåret 21/22 har det skett en nedgång av antalet elever från andra kommuner som väljer
Nordenbergsskolan. Framförallt bland de elever som dagspendlar. Hur det kommer att se ut
under hösten 2022 går inte att förutse, men redan nu påverkar nedgången budgetåret -22.
Samtliga verksamheter påverkas i mer eller mindre grad av olika statsbidrag.
De statliga satsningar som görs, står inte alltid i relation till det utvecklingsarbete som det
systematiska kvalitetsarbetet visar att förvaltningen/enheterna behöver.
Att samordna och ha en stringens mellan kommunala prioriteringar och statliga satsningar är
en utmaning.
Statsbidragen är mycket svårhanterliga i såväl ansökan som redovisning. Inte sällan är det
mycket korta handläggningstider. Samtidigt har statsbidragen en avgörande betydelse i
budgetarbetet.
Intern kontroll
Under 2022 kommer följande områden att omfattas av intern kontroll.

 Förskolan, att arbetet med likabehandlingsplanen följer aktuell lagstiftning.
 Grundskolan, att alla elever får omdömen i samtliga ämnen
 Gymnasieskolan, att körjournaler fylls i korrekt.
Personalutveckling
Nämnden ser stora utmaningar när det gäller personalförsörjning på såväl kort som lång sikt.
Det handlar om att kunna rekrytera legitimerade förskollärare och lärare samt att erbjuda
goda anställningsvillkor, en god arbetsmiljö,
attraktiva uppdrag och utvecklings-möjligheter för den enskilde oavsett yrkeskategori. En
framgångsfaktor för kommunen är att bibehålla kompetenta medarbetare, att arbeta med det
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kollegiala lärandet och att möta nya utmaningar och behov när det gäller
kompetensförsörjning.
Andel förskollärare inom förskolan ligger fortfarande på oroande lågnivå, cirka 48%. Då
andel förskollärare är avgörande för förskolans kvalitet är det viktigt att vidta åtgärder för att
öka andel förskollärare. En åtgärd kan vara att hitta olika alternativ för fortbildning, en annan
att skapa instegsjobb inom förskolan som i förlängningen kan leda till en anställning som
förskolelärare.
Miljöarbete
I läroplanerna för såväl förskola som skola är miljöarbetet tydligt angivet. I LGR 11 står bland
annat: Genom ett miljöperspektiv får eleverna möjligheter både att ta ansvar för den miljö de
själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och
globala miljöfrågor.
Inom nämndens verksamheter finns goda exempel så som Kyrkhults förskola samt Gränums
förskola och skola.
En giftfri miljö i förskolan är en viktig del av barnens vardag. Det finns en beslutad
Handlingsplan: giftfri förskola. Den är vägledande vid val av interiör och lekverktyg till
förskolan.
Nyckeltal

 Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i alla årskurser.
 Andel elever i årskurs nio som är behöriga till yrkesprogram.
 Andel gymnasieelever med examen inom 4 år.
 Andel gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och
högskola inom 3 år.

 Andel ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd
gymnasieutbildning.

 Mitt barn trivs på förskolan.
 Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan.
 Elever i åk 7: Jag känner mig trygg i skolan.
 Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan.
 Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan.
 Vux: Jag känner mig trygg i skolan.
 Läskunnighet åk 2
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I samband med att kvalitetsarbetet ses över kommer troligen vissa indikatorer att komma till
alternativt ersätta några av de befintliga.
Framtiden
Det är av mycket stor vikt att trenden med sjunkande resultat inom grundskolan vänder.
Läsåret 20/21 bryter dock trenden 90,3% av eleverna är behöriga, vilket är en ökning på ca
10% mot föregående läsår. Även andelen elever som har minst godkänt betyg i alla ämnen
har ökat, 20/21 76,1%. De senaste tre åren har snittet varit 70,5%.
Samtliga verksamheter är involverade i ett utvecklingsarbete angående kvalitetsarbetet.
Förenklat uttryckt går det ut på att grundskola, gymnasieskola samt vuxenutbildning följer
den enskilda eleven/studerande från start och se till att det finns en progression mot
kunskapsmålen. Saknas progression ska insats göras och följas upp.
Allt fler barn/elever har behov av extra anpassningar och särskilt stöd, vilket leder till att
elevhälsan behöver utökas. Framförallt då specialpedagogisk kompetens inom förskola samt
grundskola.
Antalet elever inskrivna i särskolan ökar inom aktuella åldersgrupper. Det flesta eleverna
inom grundsärskolan är integrerade i grundskolan. Det finns anledning att särskilt belysa
denna verksamhet, ur både ett ekonomiskt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.
Vilboksskolan, Vilbokens förskola, Ekeryds förskola samt vuxenutbildningen arbetar
tillsammans med Skolverket de kommande två åren kring nyanländas lärande, vilket har en
direkt koppling till kvalitetsarbetet mot en bättre måluppfyllelse.
Följande områden behöver genomlysas för att säkerställa lag och förordning samt
likvärdighet:
Organisationen av förskoleklass
Beslutsgångar gällande bland annat svenska som andra språk och behov av särskilt stöd.
Det finns intressenter som vill starta fristående pedagogisk omsorg, sannolikt inkommer en
ansökan. Hur mycket en fristående etablering kommer att påverka förskoleverksamheten är
oklart.
Arbetet med resursfördelning samt rutiner för budgetarbetet har hämmats av pandemin, men
även av nyckelpersoners frånvaro. Det är av yttersta vikt att framtagandet av nya rutiner får
högsta prioritet.
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Driftsbudget 2022

Utfall

Budget

2020

2021

Budget

Ökning/

Differens

2022 minskning 2022-2021
%

NÄMND: 6
Utbildningsnämnden
Intäkter

-80 620

-74 924

-95 870

28,0%

-20 946

Kostnader

383 446

391 469

410 006

4,7%

18 537

NETTO:

302 826

316 545

314 136

-0,8%

-2 409

2

0

Kostnader

1 098

1 132

1 146

1,2%

14

NETTO:

1 100

1 132

1 146

1,2%

14

-276

-270

-275

1,9%

-5

Kostnader

5 395

5 670

5 724

1,0%

54

NETTO:

5 119

5 400

5 449

0,9%

49

-10 871

-10 397

-10 016

-3,7%

381

Kostnader

79 607

83 039

81 111

-2,3%

-1 928

NETTO:

68 736

72 642

71 095

-2,1%

-1 547

Intäkter

-4 724

-5 103

-5 103

0,0%

0

Kostnader

18 543

20 065

20 811

3,7%

746

NETTO:

13 819

14 962

15 708

5,0%

746

10 Nämnd- o styrelse
verksamhet
Intäkter

33 Kulturskolor
Intäkter

40 Förskoleverksamhet
Intäkter

42 Fritidshem

43 Förskoleklass
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Intäkter

-804

-872

-872

0,0%

0

Kostnader

6 428

7 056

7 392

4,8%

336

NETTO:

5 624

6 184

6 520

5,4%

336

Intäkter

-24 117

-20 371

-22 375

9,8%

-2 004

Kostnader

151 190

156 453

160 864

2,8%

4 411

NETTO:

127 073

136 082

138 489

1,8%

2 407

-30 824

-29 301

-30 178

3,0%

-877

Kostnader

89 754

87 659

97 116

10,8%

9 457

NETTO:

58 930

58 358

66 938

14,7%

8 580

Intäkter

-8 954

-8 610

-12 113

40,7%

-3 503

Kostnader

24 207

22 344

27 117

21,4%

4 773

NETTO:

15 253

13 734

15 004

9,2%

1 270

-52

0

-14 938

7 223

8 051

8 725

44 Grundskola

45 Gymnasieskola
Intäkter

47 Kommunal
vuxenutbildning

49 Gem administration utb
Intäkter
Kostnader

Finansiering
Budgetförslaget ligger inom preliminär tilldelad budgetram.
Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv
Har ej beaktats.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med tillhörande handlingar
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef P.H.
Förvaltningsekonomer I.P. och K.S.

-14 938
8,4%

674
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