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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Innehållsförteckning: 
 

§ 57 Godkännande av dagordning 2021/15 600  3 

§ 58 Uppföljning budget april tertial 1 2021 2021/1 640  4 

§ 59 Tilläggsbudget HÖK-21 2021/42 640  5 - 6 

§ 60 Uppföljning Intern kontroll 2020 2019/147 728  7 - 8 

§ 61 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2021 2021/4 002  9 

§ 62 Kalendarium Utbildningsnämnden maj 2021 2021/3 600  10 

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

2021/5 600  11 

§ 64 Information från verksamheten 2021/6 600  12 

§ 65 Inkomna frågor från ledamöterna 2021/7 600  13 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 57 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 
     

§ 58 Dnr 2021/1 640 UN 
 
Uppföljning budget april tertial 1 2021 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att  lägga tertialbokslut 1 2021 med godkännande till handlingarna.   

Ärendebeskrivning 
Uppföljning och analys av budget tertial 1 2021. 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning april Tertialbokslut 1  
Tjänsteskrivelse daterad den 19 maj 2021 
Arbetsutskottets beslut den 12 maj 2021 § 47 

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 Sundsman redogör för upp-
följning och analys av budget tertial 1 2021. Roland lyfter fram bland annat utveck-
lingsarbetet med utemiljöer på våra förskolor tillsammans med SKUA-utvecklarna 
samt stort fokus på utbildningsskuld och analyser av vad vi behöver göra för att ge 
eleverna de bästa förutsättningar vi kan. Rektorer planerar för lovskolor. 

______________
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§ 59 Dnr 2021/42 640 UN 
 
Tilläggsbudget HÖK-21 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att  nämnden avstår att äska tilläggsbudget för engångsbeloppet kopplat till 

HÖK-21 då det är löst genom medel från löneöversyn via finansförvaltningen. 

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 
Arbetsgivarnytt Nr 19/21 Kompletterande information gällande Engångsbelopp i bi-
laga 8 HÖK 21 
HÖK 21 
Arbetsutskottets beslut den 12 maj 2021 § 48  

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. 
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Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Roland Hybelius meddelar att han har fått klartecken från HR-chef 
Ann Nilssonatt finansiering av engångsbeloppen till arbetstagarna är löst genom att 
HR-avdelning bidrar med medel från potten efter löneöversynen. 

______________
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§ 60 Dnr 2019/147 728 UN 
 
Uppföljning Intern kontroll 2020 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
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 
Arbetsutskottets beslut den 12 maj 2021 § 50 

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. 

______________
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§ 61 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 2021-04-20 - 2021-05-18. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av delegeringsbeslut daterad den 19 maj 2021 
Tjänsteskrivelse daterad den 19 maj 2021 
Arbetsutskottets protokoll daterat den 15 maj 2021 

______________

9



 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-05-26 62   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 62 Dnr 2021/3 600 UN 
 
Kalendarium Utbildningsnämnden maj 2021 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna.   

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul. 

Beslutsunderlag 
Kalendarium Maj 2021 
Arbetsutskottets beslut den 12 maj 2021 § 52 

Dagens sammanträde 
Mötet går igenom förändringarna i kalendariet. 

______________

10



 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-05-26 63   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

Dagens sammanträde 
Inget att rapportera. 

______________
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§ 64 Dnr 2021/6 600 UN 
 
Information från verksamheten 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschefen Roland Hybelius informerar. 

 Coronaläge 

o Lugnare läge i vårt län och vår kommun. Planerar för att öppna biblio-
teken med begränsat antal besökare samtidigt i lokalen. 

 Motorburen ungdom, Borgholm 

o Rektor har förbjudit A-traktor körning under skoltid samt att kommu-
nen söker samlingslokal till ungdomarna för att ha en samlingsplats 
efter skoltid. 

 Skolskjuts taxi 

o Planerar att inte förlänga dagens avtal när det går ut vid årsskiftet ut-
an gå med i en ny upphandling tillsammans med Kalmar kommun. 

 Pandemigruppen 

o Utskick av en enkät är på gång ut till barn/elever samt vuxna i kom-
munen för att kunna skanna av hur de mår och få en bild av vad 
kommunen kan bistå med för åtgärder. 

 Lokaler 

o Stele Entreprenad AB fick kontraktet för bygget av nya Åkerboskolan 
och att kommunstyrelsens är bedömningen att tidsplanen kommer att 
hålla och en ny skola står klar sommaren 2023. 

o Skogsbrynet: Kostnader för inventarier 225 000 kr tas inom projektet 
som ligger inom fastighetsavdelningen budget. 

o Gärdslösa skola: Fastighetsavdelningen tillsammans med utbild-
ningsförvaltningen ska göra en förstudie för att kunna fräscha upp lo-
kalerna. 

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 65 Dnr 2021/7 600 UN 

Frågor från ledamöterna 

Dagens sammanträde 

Björn Andreen (M) 

 Arbetsmiljö, dålig inomhusklimat på Köpingskola

o Personal från fastighetsavdelning har inte funnit något som verkar
vara fel. Ventilationssystemet kommer att rengöras för att se om
det gör någon skillnad.

 Skolpsykolog

o Malin Einarsson startade sin tjänst den 17 maj.

 Lovskola

o Rektorerna för Slottsskolan och Åkerboskolan planerar för lovsko-
la.

Jeanette Sandström (S) 

• Det går ett ryckte om att många lärare har sagt upp sig på Köpingskola, på 
grund av spekulationer om mögel, stämmer det.

o En lärare har ansökt om tjänstledig för att pröva en rektorstjänst, 
förvaltningsledningen har inte hört om någon som har sagt upp sig.

______________
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