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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Innehållsförteckning: 
 

§ 87 Godkännande av dagordning 2021/15 600  3 

§ 88 Uppföljning budget september  2021 2021/1 640  4 

§ 89 Verksamhetsplan med budget 2022 samt plan 2023 - 2025 2021/104 640  5 

§ 90 Utvärdering av verksamhetsplan för fritidsgårdar i Borgholms 
kommun 

2021/101 610  6 

§ 91 Delegationsordning för utbildningsnämnden 2021 2021/35 002  7 

§ 92 Skolorganisation gällande årskurs 6 2020/54 640  8 

§ 93 Detaljplan Stora Rör 2:1 med flera - Granskning 2021/103 214  9 

§ 94 Kultur- och  fritidspolitiskt program för Borgholms kommun 2022-
2024 [KS 2021/43 800] 

2021/102 800  10 

§ 95 Uppföljning av ungdomsfrågor 2021/105 600  11 

§ 96 Kalendarium Utbildningsnämnden oktober 2021 2021/3 600  12 

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

2021/5 600  13 

§ 98 Information från verksamheten 2021/6 600  14 
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-10-13 87   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 87 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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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-10-13 88   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 88 Dnr 2021/1 640 UN 
 
Uppföljning budget september 2021 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden 
att  lägga månadsuppföljning september 2021 med godkännande till handling-

arna.   

Ärendebeskrivning 
Utbildningsförvaltningens budgetavvikelse för perioden är +4,1 mkr (augusti +4,2 
mkr). En bidragande orsak till denna avvikelse är att vikarier till viss del inte har bli-
vit tillsatta vid frånvaro. Vissa områden har även hållit stängt eller att undervisning-
en har skett på distans har underlättat denna möjlighet. Att vissa tjänster har varit 
vakanta har även bidragit till den positiva budgetavvikelsen. Sjuklönekostnader har 
blivit kompenserade från försäkringskassan under sju månader. 

Utbildningsförvaltningens årsprognos är +2,2 mkr (augusti +2,1 mkr). En utökning 
av en ny resursgrupp för mellanstadiet kommer att sänka utfallet. Utifrån den nya 
personalbemanningen för höstterminen så kommer även den att sänka utfallet. 
Redan beslutade tilläggsbelopp och eventuellt kommande beslut sänker årspro-
gnosen. Nya bidrag och ersättningar från Försäkringskassan som är kopplade till 
pandemin inkluderas inte i denna prognos. 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning september 2021 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Roland Hybelius och controller Mattias Sundman redogör för eko-
nomisk uppföljning för september 2021. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-10-13 89   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 89 Dnr 2021/104 640 UN 
 
Verksamhetsplan med budget 2022 samt plan 2023 - 2025 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  överlämna förslag till verksamhetsplan med budget 2022 samt plan 2023 – 

2025 till utbildningsnämnden utan beredning då arbetsutskottet fick underla-
get till verksamhetsplan vid sittande bord.  

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsplanen beskriver utbildningsnämndens verksamhet och mål samt bud-
get för 2022. Budgetramen för nämndens verksamheter 2022 uppgår till 191 722 
tkr. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan med budget 2022 samt plan 2023 - 2025 

Dagens sammanträde 
Controller Izabelle Sjöbäck och Mattias Sundman redogör tillsammans med förvalt-
ningschef Roland Hybelius för verksamhetsplanen. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-10-13 90   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 90 Dnr 2021/101 610 UN 
 
Utvärdering av verksamhetsplan för fritidsgårdar i Borgholms kommun 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden 
att anta ny verksamhetsplan för fritidsgårdar i Borgholms kommun för läsåret 

2021/22.  

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämnden gav 2019-06-26 § 65 utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta 
fram en verksamhetsplan för fritidsgårdarna i Borgholms kommun. Verksamhets-
planen utvärderas årligen och förslag på ny verksamhetsplan tas fram.  

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan för fritidsgårdar i Borgholms kommun läsåret 2021/22 
Tjänsteskrivelse daterad den 4 oktober 2021 

Bedömning 
Verksamhetsplanen innebär ett tydliggörande av fritidsgårdarnas verksamhet vilket 
också är kopplat till den resursfördelning som krävs för verksamheten.  

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Emma Berggren-Andersson redogör för ärendet. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-10-13 91   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 91 Dnr 2021/35 002 UN 
 
Delegationsordning för utbildningsnämnden 2021 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden 
att  fastställa förslaget på revidering av utbildningsnämndens delegationsordning. 

Ärendebeskrivning 
Delegationsordningen reviderades senast 2021-04-07. Utbildningsförvaltningen fö-
reslår att delegationsordningen kompletteras med delegation till administrativ chef 
gällande:  

Allmänna ärenden 1.9  
Förskola 4.3 och 4.4  
Förskoleklassen 5.4 och 5.5 
Grundskolan 6.10 och 6.11 
Grundsärskolan 7.5 och 7.6 
Fritidshemmet 8.1 och 8.2 
Förändringarna är rödmarkerade i dokumentet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 22 september 2021 
Delegationsordning för utbildningsnämnden 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Roland Hybelius informerar i ärendet. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-10-13 92   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 92 Dnr 2020/54 640 UN 
 
Skolorganisation gällande årskurs 6 södra kommundelen 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden 
att  överlämna framtagen information till kommunfullmäktige som svar på frågor-

na i återremiss från kommunfullmäktige 2021-06-21 § 67.   

Ärendebeskrivning 
Utifrån återremiss från kommunfullmäktiges beslut 2021-06-21 § 67 gav ut-
bildningsnämndens arbetsutskott den 11 augusti 2021 § 69 uppdrag till utbildnings-
förvaltningen att ta fram information med svar på frågeställningar. 

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet till utbildningsnämnden för att ta fram 
följande information: 

 Med hänsyn till sannolikt ökat antal B-klasser eller väldigt små klasser, 
hur ska Borgholms kommun hantera detta kostnadsmässigt och pedago-
giskt? 

 Hur ska den kraftiga prognostiserade minskningen av elevantalet i Borg-
holm/ Köpingsvik/ Rälla hanteras framöver? Ska Borgholms kommun ha 
halvfulla skolor med stor överkapacitet?  

 Hur stora är kostnadsökningarna och minskade bidrag och hur ska dessa 
finansieras?  

 Vad är en realistisk bedömning av minskning av elever som går i andra 
kommuner? Hur ser denna proportion ut för Borgholm i förhållande till 
jämförbara kommuner? 

Beslutsunderlag 
Remissvar årskurs 6 hemvist daterad den 8 oktober 2021 
Bilaga daterad den 8 oktober 2021  

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-10-13 93   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 93 Dnr 2021/103 214 UN 
 
Detaljplan Stora Rör 2:1 med flera - Granskning 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  inte lämna några synpunkter på detaljplan Stora Rör.   

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Stora Rör 2:1 m.fl.  
Bifogat finns planhandlingar inför granskning.  
Granskningstiden är mellan den 1 – 25 oktober. Synpunkter lämnas senast den 25:e 
oktober. 

Beslutsunderlag 
Planhandlingar Stora Rör 2:1 med flera. 

Dagens sammanträde 
Mötet anser att det är bra att en förskola finns med i detaljplan utifrån om det skulle 
bli aktuellt att utöka nuvarande förskoleverksamhet i Rälla vid större inflyttning av 
barnfamiljer. 

______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-10-13 94   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 94 Dnr 2021/102 800 UN 
 
Kultur- och  fritidspolitiskt program för Borgholms kommun 2022-2024 
[KS 2021/43 800] 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  överlämna informationen till utbildningsnämnden för synpunkter.   

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott har fått i uppdrag av kommunfullmäktige 
att arbeta fram förslag på ett kultur- och fritidspolitiskt program för Borgholms kom-
mun 2022-2024. 

Syftet med programmet är att formulera en gemensam vilja kring våra kultur- och fri-
tidsfrågor, ta tillvara de resurser som finns i kommunen samt skapa en beredskap 
för framtiden och stimulera till utveckling. 

 Alla som vill har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna ska 
lämnas senast den 1 november 2021. 

Beslutsunderlag 
Förslag på Kultur- och fritidspolitiskt program 2022-2024 Borgholms kommun 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Roland Hybelius informerar att dialog kring förslaget har förekom-
mit med kulturskolechef och bibliotekschef. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-10-13 95   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 95 Dnr 2021/105 600 UN 
 
Uppföljning ungdomsfrågor 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  bjuda in Ulrika Ragvald Emilsson, ungdomssamordnare.   

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämnden önskar information om ungdomars tillvaro. 

Dagens sammanträde 
Ordförande informerar om arbetet med framtagande av plan för fortsatta dialoger 
med elevråden. Mötet diskuterar vad syftet är för dialog mellan politiker och elevråd. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-10-13 96   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 96 Dnr 2021/3 600 UN 
 
Kalendarium Utbildningsnämnden oktober 2021 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  lägga in återrapportering marknadsföring i december månad. 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul. 

Beslutsunderlag 
Kalendarium oktober 2021 

Dagens sammanträde 
Mötet går igenom kalendariet och Jeanette Sandström (S) vill att vi lyfter in återra-
portering marknadsföring i november eller december månad. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-10-13 97   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 97 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 
 2021-10-13 98   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 98 Dnr 2021/6 600 UN 
 
Information från verksamheten 

Dagens sammanträde 
Verksamheten informerar: 

 Corona 

 Ledarskapsutveckling 

 Ämnesnätverk 

 Försteläraruppdraget 

 SKUA (Språk- och kunskapsutvecklande arbete) 

 Förskollärare studenter 

 Information från fastighetsavdelningen om Gärdslösa. 

 
______________ 

 

Björn Andreen (M) återkopplar från gymnasieförbundet. 

Överlämningar av information till gymnasieskolorna görs. Informationen upplevs av 
mottagande gymnasieskolor som bristfällig. Vilket generellt gäller alla medlems-
kommuner. 

Förvaltningschef Roland Hybelius ber Björn framföra till gymnasieförbundet att ta 
fram ett underlag med frågeställningar vilka han sedan kan ta med till nästa skols-
chefmöte. 
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