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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Innehållsförteckning: 
 

§ 46 Godkännande av dagordning 2021/15 600  3 

§ 47 Elevråden träffar utbildningsnämnden - Rälla skola 2020/63 600  4 

§ 48 Uppföljning budget mars 2021 2021/1 640  5 

§ 49 Avgifter och taxor  2022 (kulturskola och bibliotek samt 
barnomsorg) 

2021/40 640  6 - 9 

§ 50 Planerings- och utvecklingsdagar förskolor och fritidshem 2021/39 619  10 

§ 51 Elever hos annan huvudman -  Vad påverkar vårdnadshavare att 
välja skolor utanför Borgholms kommun. (förskoleklass till årskurs 
nio) 

2020/15 640  11 

§ 52 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2021 2021/4 002  12 

§ 53 Kalendarium Utbildningsnämnden april 2021 2021/3 600  13 

§ 54 Information av ärenden från Barn- och elevombudet, 
skolinspektionen. 

2021/5 600  14 

§ 55 Information från verksamheten 2021/6 600  15 

§ 56 Frågor från ledamöterna 2021/7 600  16 
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 2021-04-28 46   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 46 Dnr 2021/15 600 UN 
 
Godkännande av dagordning 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att  godkänna utsänd dagordning. 

Dagens sammanträde 
Ordförande frågar om mötet kan godkänna utsänd dagordning. 

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 47 Dnr 2020/63 600 UN 
 
Elevråden träffar utbildningsnämnden - Rälla skola 

Beslut 
Utbildningsnämnden tackar för informationen och ett givande möte med elevrådet. 

Ärendebeskrivning 
Nämnden bjuder in elevråd från skolor i verksamheterna för att ge en bild av 
vad politik är och att elevråden träffar politiker för att framföra vad de gör på 
skolorna. 

Dagens sammanträde 
Utbildningsnämnden träffar Rälla skolans elevrådsrepresentanter och rektor Helena 
Stegert. Eleverna informerar om hur elevrådet arbetar och att de gemensamt med 
rektor gör dagordning. Ledamöterna ställer några frågor till eleverna blanda annat 
om hur dem trivs på sin skola, studiero på skolan, hur eleverna upplever utemiljön 
på skolgården, skollunchen. Eleverna svarar att skolmaten är toppen, att det finns 
mycket att göra ute på skolgården och att alla kan leka med alla, eleverna vara 
mycket nöja med skolan och lärarna. 

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 48 Dnr 2021/1 640 UN 
 
Uppföljning budget mars 2021 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att  lägga månadsuppföljningen mars 2021 med godkännande till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Utbildningsförvaltningens budgetavvikelse för jan - mars är 1 880 tkr. 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning mars 2021 
Tjänsteskrivelse daterad den 12 mars 2021 
Arbetsutskottets beslut den 14 april 2021 § 38 

Bedömning 
Utbildningsförvaltningens budgetavvikelse för de tre första månaderna är +1,9 mkr. 
En fortsatt bidragande orsak till denna avvikelse är att vikarier inte blir tillsatta vid 
frånvaro och att det finns vissa vakanta tjänster. Utbildningsförvaltningens årspro-
gnos är +0,9 mkr (februari +0,6 mkr). Denna prognos kommer att förändras då rek-
torerna ser över sina barn och elevantal inför hösten och gör anpassningar utifrån 
detta. Eventuella nya bidrag och ersättningar inkluderas inte i denna prognos. 

Konsekvensanalys 
Inga särskilda åtgärder planeras i nuläget förutom den goda ekonomiska hushåll-
ning som cheferna genomför. Det som kan påverka negativt är beslut som fattas av 
utomstående och som kan påverka vår ekonomi negativt. Likaså kan effekter utifrån 
pandemin påverka resultatet då mer stöd och insatser kan behövas göras. Vilket i 
så fall blir viktigt att peka på i bokslut. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Roland Hybelius och controller Mattias Sundman redogör för ären-
det. Roland tar upp att det är viktigt med rektorernas analys av elever som behöver 
stöd för att klara sina mål. Det kommer att behövas medel för detta då olika åtgärder 
måste till som lovskola och andra insatser. 

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 49 Dnr 2021/40 640 UN 
 
Avgifter och taxor  2022 (kulturskola och bibliotek samt barnomsorg) 

Beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige 
att  godkänna 2022 års taxor enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 
Föreslagna taxor anger vad kommunens medborgare behöver betala för vissa utav 
utbildningsnämndens verksamheter. Taxorna beslutas i Kommunfullmäktige till-
sammans med övriga av Borgholms kommuns taxor. 

Beslutsunderlag 
Förslag Taxor 2022 Utbildningsnämnden 
Tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2021 
Arbetsutskottets beslut den 14 april 2021 § 38 

Bedömning 
Borgholms kommun tillämpar i dag maxtaxa för förskola och fritidshem som följer 
de nationellt beslutade nivåerna för maxtaxa. Utbildning i de obligatoriska skolfor-
merna ska enligt skollagen vara avgiftsfria. Övriga taxor är enligt förslaget oföränd-
rade gentemot taxorna för innevarande år förutom Kulturskolans avgifter som fö-
reslås att utgå. Kommunfullmäktige beslutade inför budgetår 2021 att Kulturskolans 
avgifter skulle halveras för att verksamheten ska bli avgiftsfri budgetår 2022. Änd-
ringen förutsätter därav kompensation inför nästa års budget. 

Konsekvensanalys 
Utbildningsnämndens taxor förblir oförändrade förutom gällande förskola och 
fritidshem som följer den nationella indexeringen för kommuner som tillämpar 
maxtaxa samt Kulturskolan där avgifterna utgår. 

Förslag under mötet 
Marita Krüger Que (FÖL) yrkar att Kulturskolans avgifter EJ ska tas bort i sin helhet 
från och med 2022 med instämmande av Björn Andreen (M) och Anna Victor Hiort 
(M). 

Jeanette Sandström (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att kulturskolans av-
gift utgår i enlighet med tidigare beslut i utbildningsnämnden med instämmande av 
Erik Arvidsson (SD). 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: Marita Krüger Que (FÖL) 
yrkande samt bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utbildningsnämnden beslu-
tar enligt arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs 

Utbildningsnämnden godkänner följande beslutgång. 

Ja-röst för Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Nej-röst för Marita Krüger Que yrkande. 

Omröstningsresultat 

Med 6 ja-röster för bifall till arbetsutskottets förslag och 3 nej- röster för Marita 
Krüger Ques yrkande beslutar utbildningsnämnden att bifalla arbetsutskottets för-
slag att kulturskolans verksamhet ska bli avgiftsfri 2022. 

Reservation 

Marita Krüger Que (FÖL) anmäler avsikt att lämna skriftlig reservation. Se bilaga 1. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
______________
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Reservation utbildningsnämnden 2021-04-28 
Ärende 4. Avgifter och taxor 2022 (kulturskola och bibliotek samt barnomsorg) 
 
Borgholms kommun står inför stora ekonomiska utmaningar och måste göra prioriteringar, för det är 
vad politik handlar om. I detta läge anser vi att våra ekonomiska resurser i första hand ska gå till 
kommunens kärnverksamhet. Om vi därefter har möjlighet bör resurserna läggas där de gör stor 
skillnad, i praktiken och för många. 
 
Jag reserverar mig mot dagens beslut till förmån för mitt eget yrkande yrkande att: 
Kulturskolans avgifter EJ ska tas bort i sin helhet från och med 2022. 
 
 

Framtid Öland 
Marita Krüger Que 

Bilaga 1
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Utbildningsnämndens voteringslista 1 (1)
Sammanträdesdatum 2021-04-28  § 49

 

Ledamöter Närvarande   Tjänstgörande Ja Nej Avstår

 Jeanette Sandström (S) X

Irene Persson (S) X

Benny Wennberg (C) X

Eva Wahlgren (C) X

Lars-Erik Larsson (V) X

Björn Andreen (M) X

Anna Victor Hiort (M) X

Maria Krüger Que (FÖL) X

Erik Arvidsson (SD) X

6 3
Ersättare
Personliga

Eva Flykt (S)

Stig Augustsson (S)

Niklas Olsson (C)

Axel Andersson (C)

Valentina Corkovic (S)

Kristina Linåker (M)

Madeleine Karström (KD)

Maria Steen (FÖL)

Kjell-Ivar Karlsson (SD)
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 50 Dnr 2021/39 619 UN 
 
Planerings- och utvecklingsdagar förskolor och fritidshem 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att  utöka förskolornas och fritidshemmens planerings- och utvecklingsdagar till 

fyra per läsår. 

Ärendebeskrivning 
Då förskolan blev en del av utbildningen vid den reviderade läroplanen 2018 ökade 
kravet på undervisning, planering och förberedelsearbete i förskolan avsevärt. Det-
ta inleddes redan vid legitimationskravet 2011.  

När det gäller fritidshemmen så infördes även där ett legitimationskrav med start 
2018 med ambitionen om att öka fokus på undervisning och läroplan.   

I Borgholms kommun har inte förutsättningarna gällande dagarna ovan förändrats 
och anpassats till detta. Att skapa förutsättningar för mer strategiskt kontinuerligt 
arbete även inom förskola och fritidshem är av största vikt för vidareutveckling av 
dessa verksamheters undervisning så att det blir en helhet i utbildningen 0-19 år. 

Att då ha några fler dagar per år att fördela som heldagar, halvdagar eller kvarts-
dagar för att skapa dessa förutsättningar är önskvärt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 23 mars 2021 
Arbetsutskottets beslut den 14 april 2021 § 40 

Konsekvensanalys 
Ur ett barnperspektiv är de konsekvenser vi kan se enbart positiva då det ger möj-
ligheter till en ännu bättre undervisning i dessa verksamheter. En anpassning till de 
krav som ställs från staten även på dessa delar i utbildningskedjan. 

För vårdnadshavarna innebär det ytterligare två dagar där omsorg behöver ges på 
annat sätt. Men i förhållande till omvärldens utveckling är det viktigt att även Borg-
holms kommun ger ökade förutsättningar för barnens och elevernas lärande i för-
skola och fritidshem. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Roland Hybelius redogör för ärendet. Anna Victor Hiort (M) frågar 
om vårdnadshavarna får information om dessa dagar med god framförhållning. Ro-
land svarar att en årsplanering är på gång där datum för planerings- och utveck-
lingsdagar ska ingå. 

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 51 Dnr 2020/15 640 UN 
 
Elever hos annan huvudman - Vad påverkar vårdnadshavare att välja 
skolor utanför Borgholms kommun. (förskoleklass till årskurs nio) 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att  godkänna rapporten som utbildningsförvaltningen tagit fram i ärendet. 

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har i dagsläget elever som går i skolan i annan kommun. För 
att få ett underlag för att förstå varför vårdnadshavare har beslutat att deras barn in-
te ska fullgöra sin utbildning i Borgholms kommun, fick utbildningsförvaltningen i 
uppdrag att ringa upp och intervjua berörda vårdnadshavare. 

Intervjuer har genomförts med vårdnadshavare som valt att placera sina barn hos 
annan huvudman. 

Beslutsunderlag 
Utredning kring vad som påverkar att vårdnadshavare valt annan huvudman än 
Borgholms kommun. 

Frågeunderlag för intervju av vårdnadshavare till elever hos annan huvudman. 
Rektor Eva-Lena Lindster Norberg har genomfört intervjuerna med berörda föräld-
rar. 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 april 2021 
Arbetsutskottets beslut den 14 april 2021 § 41 

Dagens sammanträde 
Mötet diskuterar vad som har framkommit i utredningen samt att våra verksamheter 
behöver marknadsföra sig mer, visa på hur goda resultat skolorna har i vår kom-
mun. Med tanke på de goda resultat som presteras, det eleverna säger i undersök-
ningar och lärarnas kompetens så är det en annan bild som behöver kommuniceras 
än den som råder i folkmun idag. Detta kommer förvaltningen att arbeta vidare med. 

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 52 Dnr 2021/4 002 UN 
 
Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2021 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att lägga redovisade delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av fattade delegeringsbeslut för tiden 2021-02-23 -2021-04-20. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av delegeringsbeslut daterad den 21 april 2021 
Tjänsteskrivelse daterad den 21 april 2021 
Arbetsutskottets protokoll daterat den 14 april 2021 

______________
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 2021-04-28 53   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 53 Dnr 2021/3 600 UN 
 
Kalendarium Utbildningsnämnden april 2021 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna.   

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul. 

Beslutsunderlag 
Kalendarium april 2021 
Arbetsutskottets beslut den 14 april 2021 § 43 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 54 Dnr 2021/5 600 UN 
 
Information av ärenden från Barn- och elevombudet, skolinspektionen. 

Dagens sammanträde 
Ingen information att rapportera. 

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 55 Dnr 2021/6 600 UN 
 
Information från verksamheten 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschefen Roland Hybelius informerar: 

 Budgetberedning. 

 Covid-19 nuläge. 

 Nulägesbild kring skolorna Åkerboskolan, Gärdlösa skola och förskola, 
Skogsbrynets förskola. 

 Tjänsterna skolpsykolog och kurator tillsatta. 

 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 56 Dnr 2021/7 600 UN 
 
Frågor från ledamöterna 

Dagens sammanträde 
Marita Krüger Que (FÖL) undrar vad sökta satsningen ”kulturskola för äldre” är för 
något. 

Förvaltningschef Roland Hybelius svarar att det finns ett intresse från äldre personer 
kring kulturaktiviteter och även från KSAU att kunna göra någonting tillsammans 
med föreningar utifrån pandemi och isolering, en kulturskola för alla. Idag har flera i 
denna grupp både varit isolerade och tappat kontakten med det kulturutvecklande 
kontaktnätet. Detta kan vara en möjlighet för ett bättre välmående för denna ålders-
grupp. 

Marita undrar också vad digital fritidsgård innebär. 

Roland svarar att det är en tjänst för att kunna möta fler ungdomar som inte kom-
mer till ungdomsgårdarna. Utveckla förhållningssätt på nätet och skapa en mötes-
plats som leds av en vuxen. Ett forum att kunna möta ungdomarna i samtal, ”vad 
gör vi på nätet”.  

______________
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