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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (1) 
2021-11-02 2021/1 640 
     

 
Handläggare 
Kim Jakobsson 
Administrativ chef 

Ert datum Er beteckning 
  

 

Till utbildningsnämnden 
 

 
Månadsuppföljning oktober 2021 

Förslag till beslut  
 
att  lägga månadsuppföljningen oktober 2021 med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsförvaltningens budgetavvikelse för perioden januari till oktober är +3,3 
mkr. 

Utbildningsförvaltningens årsprognos är +1,3 mkr. 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning oktober 2021. 
Tjänsteskrivelse daterad den 2 november 2021. 

Bedömning 
Utbildningsförvaltningens budgetavvikelse för perioden är +3,3 mkr (september +4,1 
mkr). Resultatet har framförallt sjunkit centralt och i södra rektorsområdet mellan 
månaderna. De ökade kostnader är framförallt inom interkommunal ersättning, 
tilläggsbelopp, skolskjutsar och för den nya särskilda utbildningsgruppen. Sjuklöne-
kostnader har blivit kompenserade från försäkringskassan under åtta månader. Sep-
tember var den sista månaden som kommunen fick kompensation för sjuklönekost-
nader. 
Utbildningsförvaltningens årsprognos är +1,3 mkr (september +2,2 mkr). En utök-
ning av en ny utbildningsgrupp för mellanstadiet kommer att sänka utfallet. Utifrån 
den nya personalbemanningen för höstterminen så kommer även den att sänka ut-
fallet. Redan beslutade tilläggsbelopp och eventuellt kommande beslut sänker års-
prognosen. Nya tillkommande elever i interkommunal ersättning sänker utfallet för 
månaden och året. 

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

 
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 
Roland Hybelius Kim Jakobsson 
Utbildningschef Administrativ chef 
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-11-10 100   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 100 Dnr 2021/1 640 UN 
 
Uppföljning budget oktober 2021 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden 
att  lägga månadsuppföljningen oktober 2021 md godkännande till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Utbildningsförvaltningens budgetavvikelse för perioden är +3,3 mkr (september +4,1 
mkr). Resultatet har framförallt sjunkit centralt och i södra rektorsområdet mellan 
månaderna. De ökade kostnader är framförallt inom interkommunal ersättning, 
tilläggsbelopp, skolskjutsar och för den nya särskilda utbildningsgruppen. Sjuklöne-
kostnader har blivit kompenserade från försäkringskassan under åtta månader. Sep-
tember var den sista månaden som kommunen fick kompensation för sjuklönekost-
nader. 
Utbildningsförvaltningens årsprognos är +1,3 mkr (september +2,2 mkr). En utök-
ning av en ny utbildningsgrupp för mellanstadiet kommer att sänka utfallet. Utifrån 
den nya personalbemanningen för höstterminen så kommer även den att sänka ut-
fallet. Redan beslutade tilläggsbelopp och eventuellt kommande beslut sänker års-
prognosen. Nya tillkommande elever i interkommunal ersättning sänker utfallet för 
månaden och året. 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning oktober 2021 

Konsekvensanalys 
Nämnden har en budget i balans. Vissa inköp har förlagts under hösten då ett stabilt 
läge råder ekonomiskt. Nämnden har nu haft möjlighet att komplettera och uppfylla 
plan för digitalisering och byte av gammal utrustning som snart inte är funktionsdug-
lig längre. 

En förstärkning av personal utifrån skolmiljarden har också genomförts. 

Under oktober har det inte varit några drastiska effekter utifrån pandemin vilket ska-
pat ett större lugn. Rektorerna vittnar dock om trötta medarbetare på vissa enheter.  

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________

3



Utbildningsnämnd 
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
www.borgholm.se 

Uppföljning oktober 
Borgholms kommun  1 

Utbildningsnämnd 

Uppföljning oktober 
 

Okt 2021 

UNAU Dnr 2021/1 
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Utbildningsnämnd 
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
www.borgholm.se 

Uppföljning oktober 
Borgholms kommun  2 

1 Förvaltningsberättelse 

1.1 Händelser av väsentlig betydelse 
Under oktober månad har budgetarbetet slutförts på huvudmannanivå och inletts på 
enhetsnivå. En anpassning till förutsättningarna 2022 behöver göras då budget baserar sig 
på färre antal barn och elever. Samtidigt ökar kostnader för löner med mera. Efter att 
utifrån en likvärdighets perspektiv justerat budgetarna ut till enheterna så ser vi ändå att 
vissa enheter får bekymmer utifrån kraven på undervisning och kvalitet. 

En ledningsgruppsutveckling har påbörjats för att stärka ledarskap och ledningsgrupp i 
förvaltningen. 

Arbetet med HÖK-21 har planlagts och ett första seminarium har genomförts gemensamt 
fackförbund, HR och arbetsgivare. 

Alla chefer har fått utbildning i Barnkonventionen och det interna arbetet är igång. 

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningens budgetavvikelse för perioden är +3,3 mkr (september +4,1 
mkr). Resultatet har framförallt sjunkit centralt och i södra rektorsområdet mellan 
månaderna. De ökade kostnader är framförallt inom interkommunal ersättning, 
tilläggsbelopp, skolskjutsar och för den nya särskilda utbildningsgruppen. 
Sjuklönekostnader har blivit kompenserade från försäkringskassan under åtta månader. 
September var den sista månaden som kommunen fick kompensation för 
sjuklönekostnader. 

Utbildningsförvaltningens årsprognos är +1,3 mkr (september +2,2 mkr). En utökning av 
en ny utbildningsgrupp 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 årsprognosen. Nya 
tillkommande elever i interkommunal ersättning sänker utfallet för månaden och året. 

Kommunens verksamheter 

Ekonomisk analys 

Analys av avvikelse för perioden 

Utbildningsförvaltningens budgetavvikelse för september är +3 304 tkr (se tabell nedan). 

Ersättning för sjuklönekostnader under Corona pandemin är fördelat enligt följande. 
114 tkr i januari, 158 tkr i februari, mars 120 tkr, april 203 tkr, maj 147 tkr, juni 59 tkr, 
augusti 8 tkr och september 97 tkr. Totalt 906 tkr. Under juli månad så mottog inte 
kommunen eller nämnden några pengar för denna sjukfrånvaro. Detta då sjukfrånvaron 
understeg Försäkringskassans beräkningsnyckel. September blir sista månaden som 
kommunen kommer mottaga denna typ av stöd som är direkt kopplat till pandemin. 

Den centrala stödfunktionen har en positiv budgetavvikelse +1 038 tkr. Detta kan delvis 
förklaras av den vakanta tjänsten för elevhälsan under våren. Från att ha bidragit till ett 
budgetöverskott så tynger numera interkommunal ersättning för perioden och året. Ökade 
kostnader för skolskjuts tynger budgetavvikelsen. 

Norra området visar på en positiv budgetavvikelse +166 tkr, främst till följd av högre 
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Utbildningsnämnd 
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Uppföljning oktober 
Borgholms kommun  3 

intäkter och vikarier som inte har blivit tillsatta vid frånvaro. Läromedel inköpen är ännu 
låga för perioden. Intäkterna är låga utifrån budgeterad nivå för Åkerboskolans 
fritidshem. 

Positiva budgetavvikelsen på det centrala området +895 tkr härleds framförallt från lägre 
personalkostnader vid Slottsskolan och centrala barnomsorgen. Centrala barnomsorgen 
har kunnat lösa en del av frånvaron inom befintlig personalstyrka. 

Södra området Rälla, Gärdslösa och Runsten visar en positiv budgetavvikelse +551 tkr 
vilket förklaras av lägre personalkostnader utifrån budgeterad nivå. Viss frånvaro har 
kunnat lösas inom befintlig personal. Köpingskolas budgetavvikelse är negativ -56 tkr, då 
den nya särskilda utbildningsgruppen sänker utfallet. Detta sammantaget ger södra 
områdets budgetavvikelse +495 tkr. 

Kulturskolans budgetavvikelse +66 tkr kan delvis förklaras av låga driftkostnader och det 
kompenserar de något högre personalkostnaderna. Fritidsverksamheten som är ett nytt 
ansvar under kulturområdet har haft vakanta tjänster och budgetavvikelsen är +108 tkr. 
Biblioteket +536 tkr i budgetavvikelse har lägre inköp och personalkostnader än 
budgeterad nivå för perioden. Detta sammantaget ger en total budgetavvikelse för 
kulturområdet +710 tkr. 

Analys av årsprognos 

Prognosen för helåret är +1 300 tkr (se tabellen nedan). 

 Prognosen inkluderar åtta månaders ersättning från Försäkringskassan för höga 
sjuklönekostnader +906 tkr. Detta har påverkat samtliga områden och den slutliga 
prognosen för året. September blev sista månaden för ersättning.   

 Vakanta tjänster utifrån budget har skapat ett överskott för de första månaderna 
och delvis för årsprognosen. 

 Att inte vikarier i vissa fall har satts in vid frånvaro påverkar utfallet för perioden 
och för årsprognosen. 

 Kommande beslut och redan beslutade tilläggsbelopp för elever med särskilda 
behov sänker det budgeterade resultatet för året.  

 Köpingskola kommer i och med höstterminen att utöka även med en resursenhet 
för mellanstadiet. Detta inkluderas inte i tidigare lagd budget.   

 Nya elever i interkommunal ersättning tynger budgetavvikelsen.   

Ekonomisk sammanställning 

   Årsbudget Budget jan-okt Utfall jan-okt Avvikelse jan-
okt 

Årsprognos 
avvikelse 

 Total      

6
0 

Central 
stödfunktion 89 817 74 725 73 686 1 038 150 

6
1 

Norra 
rektorsområdet 16 467 13 878 13 713 166 150 

6
2 

Centrala 
rektorsområdet 39 107 32 604 31 709 895 700 

6
3 

Södra 
rektorsområdet 33 358 28 192 27 697 495 -150 

6
5 Kulturområdet 11 278 9 433 8 723 710 450 

6
9 Projekt 0 0 0 0 0 

 Summa 190 028 158 832 155 528 3 304 1 300 
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Utbildningsnämnd 
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www.borgholm.se 

Uppföljning oktober 
Borgholms kommun  4 

Åtgärder och konsekvensanalys 
Nämnden har en budget i balans. Vissa inköp har förlagts under hösten då ett stabilt läge 
råder ekonomiskt. Nämnden har nu haft möjlighet att komplettera och uppfylla plan för 
digitalisering och byte av gammal utrustning som snart inte är funktionsduglig längre. 

En förstärkning av personal utifrån skolmiljarden har också genomförts. 

Under oktober har det inte varit några drastiska effekter utifrån pandemin vilket skapat ett 
större lugn. Rektorerna bevittnar dock om trötta medarbetare på vissa enheter. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-11-10 101   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 101 Dnr 2021/119 006 UN 
 
Sammanträdesdagar för utbildningsnämnden 2022 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden 
att  godkänna föreslagna datum och fastställa sammanträdestiderna för år 2022. 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämnden ska besluta om sammanträdesdagar och tid för nämndens 
sammanträden under år 2022. 

Beslutsunderlag 
Förslag sammanträdesdagar 2022 daterad den 5 november 2021 
Tjänsteskrivelse daterad den 5 november 2021 

Dagens sammanträde 
Björn Andreen (M) föreslår byte av datum för sammanträdet i januari då Växjökonfe-
rensen är den 26-27/1. Ordförande föreslår tisdagen den 25 januari istället. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
 
______________
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (1) 
2021-11-05 2021/119 
     

 
Handläggare 
Anne-Charlott Petersson 
Förvaltningssekreterare 

Ert datum Er beteckning 
  

 
    
        
    

Till utbildningsnämnden 
 

 
Sammanträdesdagar för utbildningsnämnden 2022 

Förslag till beslut  
 
att  godkänna föreslagna datum och fastställa sammanträdestiderna för år 2022.

  

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämnden ska besluta om sammanträdesdagar och tid för nämndens 
sammanträden under år 2022. 

Beslutsunderlag 
Sammanträdesdagar 2022 daterad den 5 november 2021 
Tjänsteskrivelse daterad den 5 november 2021 

 
 
 
 
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 
Roland Hybelius Anne-Charlott Petersson 
Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Utbildningsnämndens ledamöter och ersättare 
Utbildningsförvaltningen 
Kommunsekreterare 
Controller Mattias Sundman 
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SKRIVELSE 1 (1) 
Datum  Beteckning 
2021-11-05   2021/119 

Handläggare 
Anne-Charlott Petersson 
Förvaltningssekreterare 

Ert datum  Er beteckning 
   

 

 

  
  
    

 
 
 
  

Sammanträdesdagar för Utbildningsnämnden 2022. 
 
 Arbetsutskottet Nämnden 

Januari 12 25 tisdag 

Februari 16 2/3 

Mars 16 30 

April 13 27 

Maj 11 25 

Juni 09 22 

Augusti 17 31 

September 14 28 

Oktober 12 26 

November 09 23 

December 7 19 måndag 

 
Sammanträdesdagar/tider onsdagar AU kl. 13.00 UN kl.13.00 
 
Justering av protokoll sker på tisdagen veckan efter sammanträdet om inget 
annat anges under sammanträdet. 
 
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-11-10 103   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 103 Dnr 2021/3 600 UN 
 
Kalendarium Utbildningsnämnden november 2021 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  lägga in information om kulturgaranti i december månad.   

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul. 

Beslutsunderlag 
Kalendarium november 2021 

Dagens sammanträde 
Mötet går igenom kalendariet och sätter datum för information om kulturgaranti/kul-
tur inom skolan till december månad. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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Dnr 2021/3-600 

Kalendarium för utbildningsnämnden Borgholm 
November 2021 

Stående punkter på dagordningen till AU 
 Uppföljning av budget 
 Information om ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 

Stående punkter på dagordningen till utbildningsnämnden 
 Uppföljning av budget 
 Anmälan om fattade delegationsbeslut 
 Frågor från nämndledamöter 
 Information från verksamheten 

Möte Ärenden Årshjul 
November 
AU: 10 
UN: 24 

Besök från särskildundervisningsgrupp. 
Kommunikatör info arbetssätt. 
Kim och Karin – Information, hur man gör 
bedömningar vid ansökan om tilläggsbelopp. 
Information om förändringar i Läroplan till ht 
2022. 

Fastställa mötestider för kommande år 

December 
AU: 8 
UN: 20 

Informationshanteringsplan 
Återrapportering marknadsföring till AU (dnr 
2021/64) 
Fastighetsavd rapport Gärdslösa fsk & skola. 
Oscar Roslund – Hur jobbar vi med 
kulturgaranti/kultur inom skolan. 

Kvalitetsredovisning - meritvärde och betyg 
för åk 6 o åk 9. 
Fastställande av elevpeng för kommande år 
 

Januari 2022 
AU: 
UN: 

 Redovisning av långsiktig barn- och 
elevutveckling  
Enheternas arbetsmiljö 
Fastställande av attestlista 
Elevfrånvaro statistik Juli-dec 

Februari  
AU: 
UN: 

 Årsbokslut föregående år inkl. uppföljning av 
internkontroll  
Uppföljning anmälan om kränkning från 
föregående år 
Redovisning av Patientsäkerhetsberättelse 
för föregående år 

Mars 
AU:  
UN:  

 Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete 
från föregående år.  
Satsningar och effektiviseringar inför 
kommande budgetår 
Redovisning av skolpliktsbevakning  

April 
AU:  
UN:  

 Taxor till nästa år för beslut i KF 

Maj 
AU:  
UN:  

 Uppföljning och analys av budget – 
Tertialbokslut 1. 
Uppföljning av värdegrundsarbete (några 
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Dnr 2021/3-600 

rektorer bjuds in för att beskriva sitt arbete 
med värdegrund och likabehandling) 
Stipendium Kulturskolan 

Juni 
AU:  
UN:  

 Redovisning av barn- och elevstatistik 
Uppföljning av läsårets slutbetyg 
 
 

Augusti  
AU:  
UN:  

 Avstämning och analys avseende 
sjukfrånvaron 
Uppföljning studie- och yrkesvägledning. 
Elevfrånvaro statistik Jan-Juni 
 

September  
AU:  
UN:  

 Avstämning och analys av budget – 
Tertialbokslut 2/Delårsbokslut 
Riskbedömning av internkontrollpunkter 
inför kommande år 
Redovisning av barn- och elevstatistik 
Uppföljning anmälan om kränkning 
Uppföljning av föregående läsårs 
avslutningsfester 
 

Oktober 
AU:  
UN:  

 Verksamhetsplan för kommande år inkl. 
internkontrollplan för kommande år 
Rapport från utvärdering av 
verksamhetsplan fritidsgårdarna. 
Redovisning av skolpliktsbevakning  

   
 

 

Pågående utredningsuppdrag Status  
Hur går vi vidare med dialoger med elevråd (dnr 2020/63) 
 

 

Återrapportering av fördelning skolmiljarden 2021/31 Januari 2022 

Återrapportering marknadsföring till AU 2021/64 December 2021 

Återrapportering uppföljning hur arbetet med SSPF 
fortlöper 

Hösten 2021 

  

 

Önskemål till gäster på utbildningsnämndens möten Status 
Oscar Roslund – Hur jobbar vi med kulturgaranti/kultur 
inom skolan. Vad har man gjort och vilka planer som finns 
framåt. 

December 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum  Beteckning 1 (1) 
2021-11-12 2021/4 002 
    

 
Handläggare 
Anne-Charlott Petersson 
Förvaltningssekreterare 

Ert datum Er beteckning 
  

Till utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 

 
Anmälan om fattade delegeringsbeslut 2021 
 
Förslag till beslut  
att lägga redovisade delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av fattade delegeringsbeslut för tiden 2021-10-15 - 2021-11-12. 

 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av delegeringsbeslut daterad den 15 november 2021 
Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2021 
Arbetsutskottets protokoll daterat den 10 november 2021 

 
 
 
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 
Roland Hybelius Anne-Charlott Petersson 
Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig
Datum Avsändare/Mottagare Avdelning
Ärendenummer Notering Handlingstyp

Ärendemening
2021.798 U Beslut - Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid 

växelvis boende
Kim Jakobsson

2021-10-22 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2021/113-623 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT
Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende

2021.799 U Beslut - Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid 
särskilda skäl

Kim Jakobsson

2021-10-22 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2021/111-623 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT
Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl

2021.800 U Beslut - Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid 
särskilda skäl

Kim Jakobsson

2021-10-22 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2021/112-623 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT
Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl

2021.805 U Beslut - Tillstyrks Avtal om interkommunal 
ersättning (Sedan tidigare)

Roland Hybelius

2021-10-27 Mörbylånga kommun Glömminge skola UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2021/9-605 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till 
fristående 2021/2022. Samlat alla ärenden.

2021.806 U Beslut - Tillstyrks Avtal om interkommunal 
ersättning (Nyinflyttad)

Roland Hybelius

2021-10-27 Mörbylånga kommun Glömminge skola UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2021/9-605 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT
Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till 
fristående 2021/2022. Samlat alla ärenden.

2021.813 U Avtal om interkommunal ersättning för elev/barn 
från annan kommun

Roland Hybelius

Utskriftsdatum: Utskriven av: Anne-Charlott Petersson2021-11-15

Handlingar

Diarieenhet: Utbildningsnämnden

2021-10-15 - 2021-11-12

Riktning:

Status: Aktuella

DELEGERINGSBESLUTHandlingstyp:

Datum:
Upprättade

Notering:

Visas ejSekretess:
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig
Datum Avsändare/Mottagare Avdelning
Ärendenummer Notering Handlingstyp

Ärendemening
2021-10-28 Mörbylånga kommun UTBILDNINGSFÖRVALTNI

NGEN
UN 2021/9-605 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till 
fristående 2021/2022. Samlat alla ärenden.

2021.814 U Avtal om interkommunal ersättning för elev/barn 
från annan kommun

Roland Hybelius

2021-10-28 Mörbylånga kommun UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2021/9-605 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT
Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till 
fristående 2021/2022. Samlat alla ärenden.

2021.815 U Avtal om interkommunal ersättning för elev/barn 
från annan kommun

Roland Hybelius

2021-10-28 Mörbylånga kommun UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2021/9-605 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT
Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till 
fristående 2021/2022. Samlat alla ärenden.

2021.854 U Anmälan om skolpliktens upphörande pga. 
varaktig utlandsvistelse

Roland Hybelius

2021-11-02 ***Sekretess*** UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2021/38-610 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT
Skolpliktsbevakning Skolplikt läsåret 2021/2022 
Skolplacering Placeringsskola Placering

2021.855 U Anmälan om skolpliktens upphörande pga. 
varaktig utlandsvistelse

Roland Hybelius

2021-11-02 ***Sekretess*** UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2021/38-610 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT
Skolpliktsbevakning Skolplikt läsåret 2021/2022 
Skolplacering Placeringsskola Placering

2021.850 U Beslut - Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid 
växelvis boende

Kim Jakobsson

2021-11-03 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2021/118-623 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT
Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende

2021.851 U Beslut - Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid 
växelvis boende

Kim Jakobsson

2021-11-03 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2021/114-623 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT
Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende

2021.852 U Beslut -Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid 
växelvis boende

Kim Jakobsson

2021-11-03 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig
Datum Avsändare/Mottagare Avdelning
Ärendenummer Notering Handlingstyp

Ärendemening
UN 2021/115-623 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende
2021.853 U Beslut - Tillstyrks Avtal om interkommunal 

ersättning (Sedan tidigare)
Roland Hybelius

2021-11-03 Mörbylånga kommun UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2021/9-605 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT
Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till 
fristående 2021/2022. Samlat alla ärenden.

2021.863 U Beslut - Avslås Ansökan om skolskjuts vid 
särskilda skäl

Kim Jakobsson

2021-11-08 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2021/120-623 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT
Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl
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