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§ 46 Dnr 2021/15 600 UN 
 
Godkännande av dagordning 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  godkänna utsänd dagordning. 

Dagens sammanträde 
Ordförande frågar om mötet kan godkänna utsänd dagordning. 

______________
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§ 47 Dnr 2021/1 640 UN 
 
Uppföljning budget april tertialbokslut 1 2021 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden 
att  lägga tertialbokslut 1 2021 med godkännande till handlingarna.   

Ärendebeskrivning 
Uppföljning och analys av budget tertial 1 2021. 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning april Tertialbokslut 1  

Bedömning 
Utbildningsförvaltningens budgetavvikelse för de fyra första månaderna är +3,0 mkr 
(mars +1,9 mkr). En fortsatt bidragande orsak till denna avvikelse är att vikarier inte 
blir tillsatta vid frånvaro. Att vissa områden även håller stängt eller att undervisning-
en har skett på distans underlättar denna möjlighet. 

Utbildningsförvaltningens årsprognos är +1,4 mkr (mars +0,9 mkr). Denna prognos 
kommer att förändras då rektorerna ser över sina barn och elevantal inför hösten 
och gör anpassningar utifrån detta. Eventuella nya bidrag och ersättningar inklude-
ras inte i denna prognos. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Roland Hybelius och controller Mattias Sundman redogör för upp-
följning och analys av budget tertial 1 2021. Roland framför att framåt blir det ett ex-
tra stort fokus på utbildningsskuld och analyser av vad vi behöver göra för att ge 
eleverna de bästa förutsättningar vi kan. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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§ 48 Dnr 2021/42 640 UN 
 
Tilläggsbudget HÖK-21 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden 
att  äska 418 tkr i tilläggsbudget för engångsbelopp till lärare utifrån HÖK-21. 

Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona, Kommunala företagens arbetsgi-
varorganisation, träffade den 7 april 2021 en Huvudöverenskommelse, HÖK 21, 
med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Huvudöverens-
kommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor enligt vad som 
framgår av protokollets § 1, Innehåll m.m. Utifrån HÖK 21 ska ett engångsbelopp 
på 2 000 kr utges till månadsavlönade arbetstagare som är medlemmar i Lärarför-
bundet eller Lärarnas Riksförbund. Beloppet avlöser tidigare värde i bilaga 6 som 
behandlar ersättning för lärare som går från ferietjänst till semestertjänst. Därav fö-
reslås utbildningsnämnden äska motsvarande summa som tilläggsbudget för att 
kostnaden inte med kort framförhållning ska hanteras inom verksamheternas ordi-
narie budget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 7 maj 2021 
Cirkulär 21:16 Överenskommelse HÖK 21 

Bedömning 
Kostnaden i samband med HÖK 21 bedöms vara en väsentlig och oförutsägbar 
kostnad som inte bör belasta verksamheternas ordinarie budget. 

Konsekvensanalys 
Om inte utbildningsnämndens verksamheter beviljas medel för kostnaden i 
samband med HÖK 21 kommer verksamheterna att behöva hitta medel för 
engångsbeloppet genom åtgärder inom sin ordinarie budget. Det är svårt för 
verksamheterna att med kort framförhållning ändra planerad organisation för 
att hantera oförutsägbara kostnader. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Roland Hybelius och administrativ chef Kim Jakobsson redogör för 
ärendet. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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§ 49 Dnr 2021/43 600 UN 
 
Utemiljö Slottsskolan 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  uppdra till utbildningsförvaltningen att se över och formulera verksamhetens 

utvecklings-/ investeringsbehov av utemiljön på Slottsskolan och återkomma 
till arbetsutskottet i september 2021. 

Ärendebeskrivning 
Elevrådet på Slottsskolan har länge drivit frågan om Slottsskolans utformning av 
skolgården som de upplever vara undermålig. I en skrivelse inlämnad till Kommun-
styrelsen i februari 2019 beskriver Slottsskolan sitt behov. Skrivelsen är underteck-
nad av elevrådets dåvarande ordförande, fritidsledare på fritidsgård samt rektor. 
Kommunstyrelsen meddelade 2019-04-02 rektor att ekonomiavdelningen har med-
delat att äskandet i inkommen skrivelse 2019-02-07 kommer att behandlas i bud-
getprocessen 2020. Därmed avslutades vidare handläggning i detta ärende hos 
kommunstyrelsen. 

Nuvarande elevråd på Slottsskolan har åter lyft frågan om skolans utemiljö och 
undrar när frågan kan aktualiseras eller när ekonomiavdelningen förväntas be-
handla ärendet. 

Det har gjorts försök att få klarhet i vart ärendet har tagit vägen men utan fram-
gång. Därav föreslås utbildningsnämnden äska medel för utveckling av utemiljön 
på Slottsskolan i samråd med skolans elevråd och personal. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse/Medborgarförslag till kommunstyrelsen, Borgholms kommun 2019-02-07 
Tjänsteskrivelse daterad den 29 april 2021 

Bedömning 
Slottsskolans utemiljö bedöms ej vara ändamålsenlig utifrån antal elever och ele-
vernas behov. En stor del av skolgården utgörs av en vollybollplan som inte an-
vänds medan många elever efterfrågar möjligheter för att spela fotboll. Multiarenan 
är formad så att vatten rinner in i mitten så att det skapas större vattenpölar. På 
grund av placeringen är nyttjandegraden och möjligheten till uppsikt låg. Underla-
get är av asfalt vilket görs av eleverna lätt skadar sig om de trillar. I övrigt finns det 
två basketkorgar som används av vissa elever. 

Konsekvensanalys 
Konsekvensen av att inte få ärendet behandlat och inte få återkoppling skapar en 
uppgivenhet i elevrådet kring att engagera sig i utvecklandet av Slottsskolan. En un-
dermålig skolmiljö kan leda till mindre fysisk aktivitet vilket har negativ inverkan på 
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inlärningsprocessen. En ändamålsenlig skolmiljö kan också öka attraktiviteten för 
hela skolan gentemot andra skolhuvudmän.  

Dagens sammanträde 
Administrativ chef Kim Jakobsson redogör för ärendet. Slottsskolans elevråd till-
sammans med rektor och fritidsledare skickade in skrivelse gällande utemiljö på 
skolan till kommunstyrelse under 2019 men har inte fått någon respons så nu tar de 
upp detta på nytt genom att lyfta skrivelsen till utbildningsnämnden. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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§ 50 Dnr 2019/147 728 UN 
 
Uppföljning Intern kontroll 2020 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden. 
att  godkänna uppföljning av intern kontroll 2020. 

Ärendebeskrivning 
Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir 
gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. En genomarbetad intern kontroll är 
en av pusselbitarna i en bra styrning och uppföljning. Den bidrar till en effektiv och 
säker verksamhet och god ekonomisk hushållning. Ytterst kan en bra intern kontroll 
stärka förtroendet för förtroendevalda. 

Intern kontroll sker hela tiden, i det dagliga arbetet, i det systematiska kvalitetsar-
betet, i arbetsmiljöarbetet mm. För att utbildningsnämnden ska kunna följa upp den 
interna kontrollen behöver man upprätta en intern kontrollplan för varje kalenderår. 

Utbildningsnämnden beslutade 2019-09-25 § 84 att prioritera de kontrollpunkter 
med högsta riskvärde (8) i utbildningsnämndens kontrollplan för 2020, vilka är Sä-
ker inloggning till EdWise och Rutiner vid elevfrånvaro. 

Uppföljning av intern kontroll genomförs i samband med årsredovisning i systemet 
Stratsys. I årsredovisningen för 2020 var tyvärr inte uppföljning av internkontroll ak-
tiverat i Stratsys och kom därför inte med i rapporten. Av den anledning rapporte-
ras nu uppföljning av intern kontroll för 2020 som ett eget ärende och senare än 
vanligt efter årets slut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 7 maj 2021 
Uppföljning intern kontroll 2020 
Utbildningsnämndens intern kontrollplan 2021 

Bedömning 
Kontrollpunkterna är stark kopplande till verksamheternas skolplattform som har 
bytts ut från EdWise till InfoMentor. Byte av system bedöms avsevärt öka förutsätt-
ningarna för säker dokumentation och effektiv frånvarorapportering. Nästa steg är 
att följa upp att kommunikation med vårdnadshavare och rapportering av elevers 
frånvaro genomförs i InfoMentor utifrån framtagen implementeringsplan. I utbild-
ningsnämndens internkontrollplan för 2021 ska utbildningsförvaltningen följa upp 
att skolplattformen InfoMentor används på ett säkert och korrekt sätt. 
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Dagens sammanträde 
Administrativ chef Kim Jakobsson redogör för ärendet. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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§ 51 Dnr 2021/44 600 UN 
 
Stipendium Kulturskolan 2021 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att tilldela Hedda Strömbeck, Moa Jansson, Selma Krahner samt Malva Ek-

strand Bara Mässingens stipendium 2021. 

att tilldela Ylva Thalamus Konstföreningens stipendium 2021. 

Ärendebeskrivning 
Stipendium Bara Mässingens och Borgholms Konstförenings stipendium 2021 de-
las ut av kulturskolechef Oscar Roslund på nationaldagen den 6 juni 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 12 maj 2021 

Bedömning 
Bara Mässingens stipendium, förslag till stipendiater: 
Hedda Strömbeck grundar sig på goda insatser i ämnet Piano och sång. 
Moa Jansson grundar sig på goda insatser i ämnet Gitarr. 
Selma Krahner grundar sig på goda insatser i ämnet Teater. 
Malva Ekstrand grundar sig på goda insatser i ämnet Sång. 

Borgholms konstförening stipendium, förslag till stipendiat: 
Ylva Thalamus Håkansson grundar sig på goda insatser i ämnet Konst. 

Beslut skickas till 
Oscar Roslund, kulturskolerektor 
______________
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§ 52 Dnr 2021/3 600 UN 
 
Kalendarium Utbildningsnämnden Maj 2021 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  flytta fram uppföljning värdegrund till oktober samt återrapportering uppdrag 

utemiljö Slottsskolan i september 2021.   

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul. 

Beslutsunderlag 
Kalendarium Maj 2021 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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§ 53 Dnr 2021/5 600 UN 
 
Information av ärenden från Barn- och elevombudet, skolinspektionen. 

Dagens sammanträde 
Ingen information att rapportera. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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§ 54 Dnr 2021/6 600 UN 
 
Information från verksamheten 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Roland Hybelius informerar: 

 Coronaläge  

o Gällande restriktioner förlängs till 31 maj 2021. 

 Pandemigruppen  

o  Arbetsgrupp som arbetar med att göra ett nuläges analys av Pan-
demins effekter och vilka insatser som vi kan behöva sätta in. 

 Lokaler  

o Anbuden för Åkerboskolan har öppnats. 

o Förskolan Rödhakens flytt till Skogsbrynets nya lokaler under som-
maren. 

o Gärdslösa förskola. Fastighetsavdelningen undersöker möjligheten till 
inköp av nya moduler till förskolan. I dagsläget hyr kommunen modu-
ler som delvis inrymmer förskolan. 

o Oro hos personal för arbetsmiljön på Köpingskola. 

 

Mötet samtalar om A-traktorernas närvaro i Borgholms innerstad. 

 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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