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§ 67 Dnr UN 2019/000353  

Information - Fortsatt drift av SFI 

Sammanfattning av ärendet 

David Idermark informerar om antal elever som går på SFI och hur mycket 

personal som finns idag. Informerade även om ekonomin 2019 och prognosen 
för 2019 blir cirka -1,8 miljoner kronor.  

Utbildningsnämndens beslut 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda kostnader och konsekvenser för 
alternativen: 

- Fortsätta med SFI i Mörbylånga och lösa finansieringen. 
- Fortsätta med SFI i Mörbylånga med annan huvudman 
(gymnasieförbundet). 

- Avveckla SFI i Mörbylånga och skicka eleverna till Kalmar.  

_____ 
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Kommunfullmäktiges ordförande 
Kjell Magnusson 

Kjell.magnusson@morbylanga.se 
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 Beslutet skickas till: 
Utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 

Beslutande 

Kjell Magnusson 

Ärende 

Motion av Eva Folkesdotter Paradis (M) - Genomlysning av utbildningsnämndens 

verksamheter. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 5 december 2019. 

Beslut 

Motionen remitteras till utbildningsnämnden för beredning. 

 

Kjell Magnusson 

Kommunfullmäktiges ordförande  
 



Motion om genomlysning av utbildningsnämndens verksamheter.  

 
Våra grundskolor är de mest omfattande och mångfacetterade av verksamheter som faller 

inom kommunens ansvar.  
De senaste åren har det gjorts besparingar inom skolan samtidigt som det även gjorts andra 

satsningar där. Vi får signaler om undermåliga läromedel, lärarlösa lektioner och elever som 
inte får det stöd de behöver.  
Vi har en kostenhet som står för höga kostnader, skolor som har behov av renoveringar och 

tillbyggnader. Antal barn till förskolorna växer vilket för med sig ett ökat behov av platser. 
Våra sport/idrottshallar räcker inte till då många vill ha tillgång till de som finns. Det är våra 

egna skolor, friskolor, idrottsföreningar och privatpersoner. 
Nu skjuts det till pengar mer än vad verksamheten äskat, plus att man tillför ospecificerade 
dryga 4 miljoner. 

Utbildningsverksamheten har svällt med antal rektorer och tjänstemän, samtidigt som det 
saknas lärare ute bland eleverna  

En ekvation som kan vara svår att få att gå ihop. 
Allt detta oroar och bildar grund för analys och eftertanke. 
En genomlysning av verksamheten skulle skapa de bästa förutsättningarna för en väl 

fungerande grundskoleverksamhet. 
 
Vi yrkar därför att  

 
 Det genomförs en extern genomlysning av utbildningsnämndens samtliga verksamheter. 

 
Färjestaden 2019-12-05 

 

 
Mikael Sundén (m)    Martin Olsson (m) 

Ledamot     Ersättare 
Utbildningsnämnden    Utbildningsnämnden   
Mörbylånga kommun    Mörbylånga kommun 

  Eva Folkesdotter Paradis 
  Ledamot 

  Kommunfullmäktige 
  Mörbylånga kommun 
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