Barn- och utbildningsnämnd

PROTOKOLL

2021-02-22, Digitalt, klockan 14:00 – 16:45
Avser paragrafer
Beslutande

§11-§19
Ordinarie
Aakash Budathoki, Ordförande (S)
Marita Ögren, 1:e vice ordförande (C)
Thomas Nilsson, 2:e vice ordförande (M)
Kim Jensen, Ledamot (S)
Ira Ljungberg, Ledamot (M)
Sten Myreback, Ledamot (C)
Tina Holmgren, Ledamot (SD)

Ersättare

Ersättare
Anita Hagelin, Ersättare (S)
Sven-Erik Persson, Ersättare (S)
Agnetha Gustafsson, Ersättare (V)
Anneli Bodin, Ersättare (S)
Mona Lawén, Ersättare (S)
Jan-Erik Tjärngård, Ersättare (SD)

Övriga

Övriga
Helena Vennerström, verksamhetsstrateg
Jenni Rosell-Hallerstedt, förvaltningssekreterare
Peter Öhlander, barn- och utbildningschef
Malin Ängerteg, rektor Skived §16

Utses att justera

Thomas Nilsson (M)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, 2021-03-01 klockan, 13:00

Underskrifter
Sekreterare

................................................
Jenni Rosell Hallerstedt

................................................
Ordförande

Aakash Budathoki
................................................
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Barn- och utbildningsnämnd

PROTOKOLL
Justerande

Thomas Nilsson (M)

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

Barn- och utbildningsnämnd

Sammanträdesdatum

2021-02-22

Datum för anslags uppsättande

2021-03-04

Datum för anslags nedtagande

2021-03-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Underskrift
................................................
Jenni Rosell Hallerstedt

Justerat

Utdragsbestyrkt
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§ 11

Upprop

Justerat

Utdragsbestyrkt
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§ 12

Val av justerare
Thomas Nilsson (M) väljs till justerare.

Justerat

Utdragsbestyrkt

4(13)

Barn- och utbildningsnämnd

PROTOKOLL

§ 13

Dagordningen fastställs
Dagordningen godkänns. Ärende Utemiljöpolicy behandlas som första ärende.

Justerat

Utdragsbestyrkt
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§ 14

Budgetuppföljning
Diarienummer: BUN/2021:7
Beslut
-budgetansvariga uppmanas arbeta aktivt med anpassning av verksamheterna så att respektive
budget hålls

- ta del av informationen och budgetuppföljningen till och med 2021-01-31

- godkänna anpassningsförslaget som redovisats med anledning av kostnadsökningarna för
gymnasieplatser Karlstad kommun

Thomas Nilsson (M), Ira Ljungberg (M) och Tina Holmgren (SD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärende
Sofie Lagset, Ekonom, redovisar budgetuppföljning till och med januari månad på nämndmötet
Gymnasienämnden i Karlstad tog beslut i december 2020 att öka avgiften för gymnasieplatser med i
snitt 5,5 %. Detta beslut kom när Barn-och utbildningsnämnden redan tagit beslut om en
detaljbudget för 2021 och denna ökning var inte medräknad.
Förvaltningen fick i uppdrag på nämndmötet 26/1 att, med anledning av kostnadsökningarna, ta
reda på ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser av sådana kostnadsökningar och redovisa
detta på nästa möte, samt ta fram anpassningsförslag för att komma i ram.
Beräknad kostnadsökning är ca 1,7mnkr. (Sofie Lagset kommer att gå igenom beräkningen på
nämndmötet)
Verksamheten har under 2020 gjort anpassningar enligt plan och denna plan kommer att innebära
en kostnadsanpassning på 6,6 mnkr under 2021. Anpassningen för BUN´s del att komma i ram med
en 2% anpassning landar på 5,7 mnkr. Detta innebär att 900tkr finns för att täcka del av
merkostnaden för gymnasiet.
Ytterligare sparförslag är att vi har en utbildningsplan för upphandlingsansvariga tillsammans med
upphandlingsenheten, för att köpa från rätt ”listor” som innebär att vi skulle kunna spara ca

500 tkr under 2021.
Alla kommuners skolelever mellan 6-19 år kommer också att få ta del av en extra miljard i
statsbidrag. Av dessa är tänkt att avsätta ca 300tkr för ökade gymnasiekostnader
Detta skulle innebära att verksamheten inte skulle behöva göra ytterligare anpassningar i nuläget.
Justerat

Utdragsbestyrkt
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Yrkande
Thomas Nilsson (M) och Ira Ljungberg (M) lämnar ett yrkande:
Budgetredovisningen för januari uppvisar ett tydligt minusresultat. Vid sämsta utfall,
periodiserat skulle barn- och utbildningsnämnden hamna på ett resultat om minus 4,7
miljoner kronor.

Yrkande:
-

Förvaltningen får i uppdrag att omedelbart presentera anpassningar så nämnden
kommer i ram.
Förslagen ska presenteras i marsnämnden.
Anpassningar som förvaltningschefen kan göra genom sin delegation ska omedelbart
effektueras.
Konsekvensbeskrivningar ska tillfogas anpassningsförslagen.
Volymtimmarna inom förskolan ska redovisas för nämnden samt om dessa visar
möjlighet till anpassningar.
Prognos vid sämsta utfall skall redovisas i mars.

-

Thomas Nilsson (M)

Ira Ljungberg (M)

Nämnden ajourneras innan beslut.

Ordföranden finner att det finns flera förslag till beslut. Dels majoritetens förslag till beslut
att godkänna anpassningsförslaget och dels Thomas Nilsson (M) och Ira Ljungbergs (M)
förslag till beslut enligt yrkande.
Ordföranden ställer frågan om nämnden ska besluta enligt majoritetens förslag till beslut.
Den som röstar för majoritetens förslag till beslut säger ”ja” och den som röstar för Thomas
Nilsson (M) och Ira Ljungbergs (M) förslag till beslut säger ”nej”.
Ordföranden finner att nämnden har röstat för majoritetens förslag till beslut.
Thomas Nilsson (M) begär votering. Det finns 7 röstberättigade ledamöter. Ledamöter som
röstar för majoritetens förslag röstar JA. Ledamöter som röstar enligt Thomas Nilssons (M)
och Ira Ljungbergs (M) yrkande röstar NEJ. Vid omröstning får majoritetens förslag 4 röster
och Thomas Nilsson (M) och Ira Ljungbergs (M) förslag får 3 röster. Ordförande finner
därmed att majoritetens förslag får flest röster.

Justerat

Utdragsbestyrkt
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Aakash Budathoki (S): JA
Thomas Nilsson (M): NEJ
Kim Jensen (S): JA
Ira Ljungberg (M): NEJ
Sten Myreback (C): JA
Tina Holmgren (SD): NEJ
Anita Hagelin (S): JA

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 210215

Beslut skickas till
Ledningsgruppen BUF
Fackliga ordföranden

Justerat

Utdragsbestyrkt
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§ 15

Bokslut 2020
Diarienummer: BUN/2021:21

Beslut
godkänner årsredovisning 2020

Sammanfattning av ärende
Årsredovisning 2020 med ekonomiskt utfall och måluppfyllelse finns med som bilaga.

Pandemin Covid -19 är den största händelsen som har har hänt under 2020. Det har lett till att vi
har ställt om verksamheten istället för att ställa in. Många frågor som har varit nya och som vi lärt
av och hittat nya förhållningssätt. Digitaliseringen fick uppsving under året och istället för att hela
tiden träffats fysiskt har vi mer och mer gått över till distansmöten. Nu är inte längre frågan i
vilken lokal vi möts utan i vilket forum , Zoom, Meet eller Teams.

Tack vare ett otroligt engagemang hos alla pedagoger har vi levererat ett gott resultat under året.
90% behörighet till yrkesprogram på gymnasiet.(mål 90%)
Meritvärdet för niondeklassarna blev 220,3 (mål 218)
Ekonomiskt utfall blev -3,9 mnkr

Facklig samverkan
Ärendet kommer att gås igenom på FÖSAM 18/2

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 210214
Bilaga: Årsredovisning 2020

Beslut skickas till
Ledningsgruppen BUF
Fackliga ordföranden

Justerat

Utdragsbestyrkt
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§ 16

Utemiljöpolicy
Diarienummer: BUN/2021:20

Beslut
Noterar informationen
Sammanfattning av ärende
Malin Ängerteg, rektor Skiveds förskolor, kommer till nämndmötet och har genomgång av hur
arbetet med utemiljöpolicyn har fortlöpt
Ira Ljungberg (M) vill föra till protokollet att inte informationen/underlaget har gått ut till samtliga
innan nämndmötet. Ordförande godkänner tillägg till protokoll.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 21-02-14

Beslut skickas till
Ledningsgruppen BUF
Fackliga ordföranden

Justerat

Utdragsbestyrkt
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§ 17

Meddelanden och rapporter
Meddelanden och rapporter saknas.

Justerat

Utdragsbestyrkt
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§ 18

Delegationsbeslut
Diarienummer: BUN/2021:18

Beslut
-noterar informationen

Ärendet
Under januari månad 2021 har följande delegeringsbeslut fattats:
-

Beslut om skolskjuts BUN 2020:30:57
Beslut om skolskjuts BUN 2020:30:58
Beslut om skolskjuts BUN 2020:30:59
Beslut om skolskjuts BUN 2020:30:60
Beslut om skolskjuts BUN 2020:30:61
Beslut om skolskjuts BUN 2020:30:62
Beslut om skolskjuts BUN 2020:30:63
Beslut om inackorderingsstöd BUN 2021:19:1

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 2021-02-12

Justerat

Utdragsbestyrkt
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§ 19

Förvaltningschefen informerar
Diarienummer: BUN/2021:5

Beslut
Noterar informationen

Sammanfattning av ärende
Förvaltningschefen rapporterar bland annat om:
Covidläget
Nya kursplaner höst-22

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningschef Peter Öhlanders tjänsteskrivelse 210215

Beslut skickas till
Ledningsgruppen BUF
Fackliga ordföranden

Justerat

Utdragsbestyrkt

13(13)

