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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Innehållsförteckning: 
 

§ 66 Godkännande av dagordning 2021/15 600  3 

§ 67 Information om samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid. 2021/59 600  4 

§ 68 Uppföljning budget maj 2021 2021/1 640  5 

§ 69 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2021 2021/4 002  6 

§ 70 Uppföljning av slutbetyg för läsåret 2020/21 2021/61 600  7 

§ 71 Rapport barn- och elevstatistik. 2021/12 600  8 

§ 72 Kalendarium Utbildningsnämnden juni 2021 2021/3 600  9 

§ 73 Information av ärenden från Barn- och elevombudet, 
skolinspektionen 

2021/5 600  10 

§ 74 Information från verksamheten 2021/6 600  11 

§ 75 Inkomna frågor från ledamöterna 2021/7 600  12 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 66 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 
     

§ 67 Dnr 2021/59 600 UN 
 
Information om samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid. 

Beslut 
Utbildningsnämnden tackar för informationen 

Dagens sammanträde 
Ungdomssamordnaren Ulrika Ragvald Emilsson och polis Magnus Areskog informe-
rar kring samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF). Modellen 
finns i flera kommuner för att inte ungdomar ska falla mellan stolarna och för att 
kunna göra tidiga insatser. Arbetsgruppen kommer att träffas regelbundet och den 
nya samarbetsformen har fortsatt en styrgrupp som tidigare, men att samarbete 
med vårdnadshavare och ungdomar blir mer strukturerat och tydligt. Mötet efterfrå-
gar en uppföljning kring samverkan i slutet av höstterminen eller början av vårtermi-
nen 2022. 

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

Beslut 
Utbildningsnämnden 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 
Arbetsutskottets beslut den 9 juni 2021 § 56 

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 delvis inte blivit tillsatta under 
vårterminen på grund av pandemin och ökad sjukfrånvaro bland barnen. Utbild-
ningsförvaltningens årsprognos är +1,6 mkr (april +1,4 mkr). Denna prognos kom-
mer att förändras då rektorerna ser över sina barn och elevantal inför hösten och 
gör anpassningar utifrån detta. Eventuella nya bidrag och ersättningar inkluderas in-
te i denna prognos. 

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 behöva göras vilket i så fall blir viktigt att bely-
sa 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 controller Mattias Sundman redogör för eko-
nomisk uppföljning för maj månad 2021.  

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 69 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 2021-05-18 - 2021-06-14. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av delegeringsbeslut daterad den 15 juni 2021 
Tjänsteskrivelse daterad den 15 juni 2021 
Arbetsutskottets protokoll daterat den 9 juni 2021 

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

Beslut 
Utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Emma Berggren-Andersson redogör för ärendet. Emma börjar 
med att uppdatera ledamöterna på vad som gäller för terminsbetyg och slutbetyg. 
Medelmeritvärdet för Borgholms kommun presenteras till hösten när de officiella 
uppgifterna presenteras. 

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna.   

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 
Barn- och elevantal grafer daterad den 16 juni 2021 
Arbetsutskottets beslut den 9 juni 2021 § 57 

Dagens sammanträde 
Elevunderlaget minskar på Viktoriaskolan och Åkerboskolan med åtta elever varde-
ra. Viktoriaskolan kan minska med en klass därmed också personal. På Åkerbosko-
lan är det mer utspritt på klasser så där kan vi inte göra samma förändring. Positiv 
trend i Gärdslösas upptagningsområde.  

I sammanträdet lyfts behovet av en tydligare marknadsföring av skolverksamheten i 
Borgholms kommun, för att attrahera fler barn och föräldrar att välja samt stanna 
kvar i våra skolor i hela Borgholms kommun. Utbildningsnämnden ser positivt på 
den upprustning som kommer att ske av Gärdslösa skola och förskola inom kort och 
önskar löpande information om hur arbetet fortskrider. 

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul. 

Beslutsunderlag 
Kalendarium juni 2021. 
Arbetsutskottets beslut den 9 juni 2021 § 59 

Dagens sammanträde 
Mötet går igenom kalendariet. Ordförande efterfrågar en punkt i kalendariet där vi 
antecknar önskemål om kommande inbjudningar av gäster till utbildningsnämndens 
sammanträde. 

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

Dagens sammanträde 
Inget att rapportera till utbildningsnämnden. 

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 74 Dnr 2021/6 600 UN 
 
Information från verksamheten 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Roland Hybelius informerar: 

 Corona 
Det är ett lugnt läge i kommunen men en lite ökning under vecka 24. Biblio-
teken är öppna men med restriktioner. Då vi vill vara förebilder så genomför-
des skolavslutningarna med de planerade restriktionerna. 

 Sommarlovsaktiviteterna är igång med ett bra utbud. 

 Resultatdialog 
En rapport från resultatdialoger för förskola, grundskola och kultur kommer 
till utbildningsnämnden i augusti. 

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

 Ny HR-chef 
Johanna Alfredsson som påbörjat sin anställning under juni månad. 

 Uppdrag marknadsföring 
Arbetsutskottet gav utbildningsförvaltningen i uppdrag att inventera vilket 
stöd förvaltningen kan få av kommunens kommunikatör då det är oklart i vil-
ken omfattning utbildningsförvaltningen kan få stöd i arbetet med att mark-
nadsföra våra verksamheter. 

 Gärdslösa  
Beslut i KS att utreda lokalbehov i Gärdslösa. Klargjort på Kommunlednings-
gruppen enligt följande: 

o Fastighetsavdelningen har uppdraget att injicera arbetet och gör det 
efter semestern. 

o Tillväxtavdelningen tittar på möjligheterna att tillförskansa mer mark 
för utbyggnad av skolgård. 

______________
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§ 75 Dnr 2021/7 600 UN 
 
Inkomna frågor från ledamöterna 

Dagens sammanträde 
Fråga från Björn Andreen (M): 

Bedrivs det sommarlovskola? 

Förvaltningschef Roland Hybelius informerar om att det görs så på flera skolor. 

En önskan om antal deltagare och uppföljning under hösten uppdras till förvaltning-
en. 

Stig Augustsson (S) önskemål om att få en uppföljning under hösten kring hur arbe-
tet med SSPF fortlöper delges förvaltningen.  

Förvaltningschef Roland Hybelius delger önskemålet till berörda som då de planerar 
information kommunövergripande även tar med utbildningsnämnden för ett besök. 

Jeanette Sandström (S) påtalar behovet av att samtliga ledamöter i nämnden får ut-
bildning i den nya lagstiftningen utifrån Barnkonventionen. Utvecklingsledare och 
barnrättskoordinator Emma Berggren-Andersson undersöker detta och återkommer 
till arbetsutskottet med det 

______________
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