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§ 111 

Godkännande av dagordning 

Ordförande frågar om mötet godkänner utsänd dagordning. 

Beslut 

Utbildningsnämnden godkänner dagordning.  

 _____________________________  
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§ 112 Dnr 2018/4-640 UN 

Uppföljning av budget oktober 2018 

Sammanfattning 

Förvaltningschef Helena Svensson och controller Izabelle Sjöbäck redogör 
för budgetuppföljning för oktober månad. Utbildningsnämnden visar för okto-
ber månad ett överskott i förhållande till budget om + 212 tkr, årsprognosen 
uppgår till + 377 tkr. Överskottet härleds främst till den centrala stödfunktion-
en där statsbidrag påverkar resultatet. Personalkostnader högre än budgete-
rad nivå återfinns på flertalet verksamheter inom förvaltningen och härleds till 
bland annat ökat barnantal och elever i behov av särskilt stöd.  

Korttidssjukfrånvaro ligger konstant medan långtidssjukfrånvaro ökar något. 
Detta beror på att det är fler personer som är långtidssjukskrivna (60 dagar 
eller mer) ökningen är från 10 personer (2017) till 13 personer (2018). För-
valtningschefen har undersökt läget genom att be skolledarna om information 
för att få en bild över långtidssjukskrivningarna. Personal som är sjukskrivna 
på deltid syns som en person i statistiken. 

Budgetuppföljning januari-oktober 2018 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 19 november 2018 
Arbetsutskottets beslut den 14 november 2018 § 88 
Månadsuppföljning oktober 2018 

Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden att lägga månadsuppföljningen 
oktober 2018 med godkännande till handlingarna. 

 

   Budget Redovisat Avvikelse Årsprognos 

 Total     

      

60 
Central stöd-
funktion 

50 457 49 597 860 871 

61 
Norra rektors-
området 

17 351 17 802 -451 -631 

62 
Centrala rek-
torsområdet 

40 351 40 507 -156 -269 

63 
Södra rektors-
området 

32 137 32 915 -778 -645 

65 Kulturområdet 7 567 7 287 280 441 

69 Projekt 0 -457 457 610 

 Summa 147 862 147 651 212 377 
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Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

a t t lägga månadsuppföljningen oktober 2018 med godkännande till hand-
lingarna. 

a t t ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att redovisa skolskjutskostna-
derna separat i månadsuppföljningen. 

 _____________________________  

 

§ 113 Dnr 2018/200-006 UN 

Sammanträdesdagar för Utbildningsnämnden 2019 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden ska besluta om sammanträdesdagar och datum för ut-
bildningsnämndens sammanträden under år 2019. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut den 14 november 2018 § 91 
Tjänsteskrivelse daterad den 8 november 2018 
Förslag till sammanträdesdagar och datum 2019 

Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden att fastställa sammanträdesda-
gar för utbildningsnämnden enligt följande datum 30/1, 27/2, 27/3, 24/4, 29/5, 
26/6, 28/8, 25/9, 30/10, 27/11, 16/12. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

a t t fastställa sammanträdesdagar för 2019 för Utbildningsnämnden enligt 
följande datum 30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 26 
juni, 28 augusti, 25 september, 30 oktober, 27 november, 16 decem-
ber. 

 _____________________________  

 

 



 Sammanträdesprotokoll sid 5 (8) 

 UTBILDNINGSNÄMNDEN  
 
 Sammanträdesdatum Paragrafer 

  2018-11-28 111-120 
 

 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 114 Dnr 2018/6-002 UN 

Beslut, Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2018 

Sammanfattning 

Redovisning av fattade delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll den 14 november 2018 
Sammanställning daterad den 20 november 2018 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 

a t t lägga redovisade delegeringsbeslut med godkännande till handlingar-
na. 

 _____________________________  

 

§ 115 Dnr 2017/12-641 UN 

Slutrapport Lotsen, överenskommelse med Skolverket angående rik-
tade insatser för nyanlända elevers skolgång 

Sammanfattning 

Slutrapport utsänt till nämndens ledamöter inklusive ekonomi gällande över-
enskommelse om samverkan mellan Skolverket och Borgholms kommun av-
seende insatser inom ramen för uppdraget om att genomföra insatser för att 
stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid behov för elever 
med annat modersmål än svenska.  

Inbjudna, elevhälsochef Marwin Johansson och lärare Lena Nilsson, presen-
terade resultaten av 2,5 års arbete med att utveckla metoder för arbete med 
flerspråkiga elever som möjliggjorts genom Skolverkets riktade insatser.  
Presentation bifogas protokollet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 19 november 2018 
Arbetsutskottets beslut den 14 november 2018 § 90 
Slutrapport Lotsen daterad den 30 juni 2018 samt ekonomisk slutredovisning. 

Beslut 
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Utbildningsnämnden beslutar 

a t t lägga informationen till handlingarna. 

 _____________________________  

 

§ 116 Dnr 2018/5-600 UN 

Kalendarium november 2018 

Sammanfattning 

Mötet går igenom kalendariet för november 2018. 

 Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut den 14 november 2018 § 92 
Kalendarium Utbildningsnämnden november 2018 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar  

a t t lägga informationen till handlingarna. 

 _____________________________  

 

§ 117 Dnr 2018/8-606 UN 

Information om ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevom-
budet 

Sammanfattning 

Förvaltningschef Helena Svensson informerar om ett ärende från Skolin-
spektionen gällande Åkerboskolan. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut den 14 november 2018 § 93 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar  

a t t lägga informationen till handlingarna. 

 _____________________________  
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§ 118 Dnr 2018/113-600 UN  

Skolinspektionens kvalitetsgranskning av Slottsskolan och Viktoriasko-
lan 

Sammanfattning 

Skolinspektionen har under hösten 2018 genomfört en s.k. regelbunden 
kvalitetsgranskning på Slottsskolan och Viktoriaskolan. Skolinspektionens 
syfte med regelbunden kvalitetsgranskning är att höja utbildningens kvalitet 
i svensk skola och bidra till en god utbildning i en trygg miljö för alla elever. 
Skolinspektionen identifierar i sin granskning utvecklingsområden för att 
stödja skolan där det största behovet av utveckling finns.  

Förvaltningschef Helena Svensson redogör för resultatet av Skolverkets 
kvalitetsgranskning. Inom den regelbundna kvalitetsgranskningen granskas 
fyra områden: rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero samt 
bedömning och betygssättning. I Skolinspektionens beslut görs en bedöm-
ning på tre nivåer: 

- ”i hög utsträckning” (vilket innebär ingen kritik alls) 

- ”i flera delar” (vilket innebär att ett utvecklingsarbete behöver göras på 
vissa punkter) 

- ”i låg utsträckning” (vilket innebär att ett utvecklingsarbete behöver gö-
ras på vissa punkter)  

Slottskolan fick omdömet ”i hög utsträckning” på tre av områdena och ”i 
flera delar” på ett område (trygghet och studiero). Viktoriaskolan fick om-
dömet ”i hög utsträckning” på ett av områdena (trygghet och studiero) och ”i 
flera delar” på övriga tre områden.  

Skolinspektionen kommer under veckorna 45 – 50 genomföra tillsyn på hu-
vudmannanivå samt en mindre granskning på Gärdslösa skola, Köping skola 
och Åkerboskolan 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 21 november 2018 
Skolinspektionens beslut Viktoriaskolan daterat den 16 november 2018 
Skolinspektionens beslut Slottsskolan daterat den 16 november 2018 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar  

a t t lägga informationen till handlingarna. 

 _____________________________  
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§ 119 Dnr 2018/10-600 UN 

Information från verksamheten 

Sammanfattning 

Förvaltningschef Helena Svensson informerar från verksamheten: 

 Lärarförbundets ranking Bästa skolkommun 2018 är en ranking som 
Lärarförbundets medlemmar har gjort samt att det är uppgifter från år 
2017 som den grundar sig på.  
https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun  

 Begäran om utökad budgetram 2019 för ökade kostnad för skolskjuts 
behandlas på kommunstyrelsens möte den 11 december. 

 Äskande om tilläggsbudget på 543 tkr för 2018 för att kompensera för 
minskade intäkter vid stängning av asylboende på Ekerum.  
Kommunstyrelsen avslog äskandet. 

 Socioekonomisk uppföljning 2018 SCB. Bifogas protokollet. 

 _____________________________  

 

§ 120 Dnr 2018/9-600 UN 

Frågor från nämndsledamöterna 

Sammanfattning 

Lennart Andersson (S) uppmanar ledamöterna att ta del av skolverkets redo-
visning av kostnader för utbildningsverksamheterna i Borgholm, genom län-
kar nedan 

https://siris.skolverket.se/siris/sitevision_doc.getFileKB?p_ar=2017&p_filena
me=borgholm.pdf  

https://www.kolada.se/?_p=index#  

 _____________________________  
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