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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Innehållsförteckning: 
 

§ 55 Godkännande av dagordning 2021/15 600  3 

§ 56 Uppföljning budget maj  2021 2021/1 640  4 

§ 57 Rapport barn- och elevstatistik 2021 2021/12 600  5 

§ 58 Uppföljning av slutbetyg för läsåret 2020/21 2021/61 600  6 

§ 59 Kalendarium Utbildningsnämnden juni 2021 2021/3 600  7 

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

2021/5 600  8 

§ 61 Information från verksamheten 2021/6 600  9 

§ 62 Marknadsföring 2021/64 600  10 

 

2



 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-09 55   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 55 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. 

______________

3



 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-09 56   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 56 Dnr 2021/1 640 UN 
 
Uppföljning budget maj 2021 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  lägga månadsuppföljningen maj 2021 med godkännande till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Utbildningsförvaltningens budgetavvikelse för jan - maj är + 3 833 tkr med en års-
prognos på årsprognos är +1,6 mkr. 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning maj 2021 
Tjänsteskrivelse daterad den 8 juni 2021 

Bedömning 
Utbildningsförvaltningens budgetavvikelse för de fem första månaderna är +3,8 mkr. 
Fortsatt bidragande orsaker till denna avvikelse är ersättningar för sjuklönekostna-
der, vakant tjänst inom elevhälsan samt att vikarier inte blivit tillsatta under vårtermi-
nen på grund av pandemin och ökad sjukfrånvaro bland barnen. Utbildningsförvalt-
ningens årsprognos är +1,6 mkr (april +1,4 mkr). Denna prognos kommer att föränd-
ras då rektorerna ser över sina barn och elevantal inför hösten och gör anpassning-
ar utifrån detta. Eventuella nya bidrag och ersättningar inkluderas inte i denna pro-
gnos. 

Konsekvensanalys 
Inga åtgärder planeras i nuläget förutom den sedan tidigare goda ekonomiska hus-
hållning som cheferna genomför. Likaså kan effekter utifrån pandemin påverka re-
sultatet då mer stöd och insatser kan behövas göras vilket i så fall blir viktigt att be-
lysa i bokslut. 

Det nya läraravtalet HÖK21 kommer ge ett engångsbelopp på 2 000 kr per lärare. 
Detta kommer att betalas ut i och med junilönen och finansieras via den kommun-
centrala potten för löner. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Roland Hybelius och Mattias Sundman redogör för ekonomisk upp-
följning för maj 2021.  

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-09 57   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 57 Dnr 2021/12 600 UN 
 
Rapport barn- och elevstatistik 2021 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  överlämna informationen till utbildningsnämnden.   

Ärendebeskrivning 
Rapport om Barn- och elevstatistik utifrån nuläge presenteras. 

Beslutsunderlag 
Rapport Barn och elevstatistik daterad den 4 juni 2021 
Rapport Barn och elevstatistik daterad den 2 juni 2020 
Rapport Barn och elevstatistik daterad den 5 juni 2019 
Rapport Barn och elevstatistik daterad den 5 juni 2018 

Dagens sammanträde 
Mötet önskar en kompletterande tjänsteskrivelse till Uns möte den 23 juni gällande 
tillväxt och framtid samt en överskådlig grafisk jämförelse för åren 2018 – 2021. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-09 58   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 58 Dnr 2021/61 600 UN 
 
Uppföljning av slutbetyg för läsåret 2020/21 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  överlämna informationen till utbildningsnämnden.   

Ärendebeskrivning 
Redogörelse av det preliminära medelmeritvärdet för läsåret 2020/2021 för Borg-
holms kommun. 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Emma Berggren-Andersson redogör för ärendet. Det preliminära 
medelmeritvärdet för Borgholms kommun är i år 227,68 totalt och är ett normalvärde 
för ett normalår så detta till trots att vi har befunnit oss i en tid av pandemi. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-09 59   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 59 Dnr 2021/3 600 UN 
 
Kalendarium Utbildningsnämnden juni 2021 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  överlämna informationen om förändringar i kalendariet till utbildningsnämn-

den.  

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul. 

Beslutsunderlag 
Kalendarium juni 2021. 

Dagens sammanträde 
Mötet gör följande förändringar i kalendarium. Uppföljning av effekterna av pande-
min till november, rapport elevfrånvaro flyttas till augusti, besök av Köping skolas 
elevråd till september, avstämning med ungdomssamordnare till oktober, återrap-
portering marknadsföring till arbetsutskottet läggs in i uppdragslista. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-09 60   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

Dagens sammanträde 
Inget att rapportera. 

______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-09 61   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 61 Dnr 2021/6 600 UN 
 
Information från verksamheten 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Roland Hybelius informerar: 

 Coronaläge.  
Det är ett lugnt läge i kommunen. Utbildningsförvaltningen har valt att behål-
la restriktionerna vid skolavslutningar. 

 Besök till utbildningsnämnden den 23 juni. 
Magnus Areskog och Ulrika Ragvald Emilsson kommer och informerar om 
samarbetet mellan Socialtjänsten, Skolan, Polis samt Fritid (SSPF). 

 Resultatdialog 
Redovisas i augusti. 

 Ledarförsörjningsprogrammet 
Utvecklingsledare Emma Berggren-Andersson är en av fem personer som 
anmält sig och kommit med till ledarförsörjningsprogrammet vilket genomförs 
i samverkan med Kalmar kommun.  

 HR-chef 
Johanna Alfredsson har börjat sin tjänst som HR-chef i kommunen.  

______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-06-09 62   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 62 Dnr 2021/64 600 UN 
 
Marknadsföring av skolor och förskolor 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  uppdra till utbildningsförvaltningen att inventera vilket stöd för marknadsfö-

ring vi kan få av kommunens kommunikatör.   

Ärendebeskrivning 
Skolorna inom Borgholms kommun behöver få chansen att marknadsföra sig.  

Dagens sammanträde 
Mötet diskuterar kring marknadsföring av våra skolor och förskolor. Verksamheterna 
bör visa upp sina goda meritvärden som är resultat av personalens engagerande 
arbete ute på enheterna från förskola upp till årskurs nio i kommunen. 

Beslut skickas till 
Utbildningsförvaltningen 
______________
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