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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Innehållsförteckning: 
 

§ 102 Godkännande av dagordning 2021/15 600  3 

§ 103 Uppföljning värdegrundsarbete 2021 2021/117 610  4 

§ 104 Uppföljning av ungdomsfrågor 2021/105 600  5 

§ 105 Uppföljning budget september 2021 2021/1 640  6 

§ 106 Verksamhetsplan med budget 2022 samt plan 2023 - 2025 2021/104 640  7 - 8 

§ 107 Delegationsordning för utbildningsnämnden 2021 2021/35 002  9 

§ 108 Skolorganisation gällande årskurs 6 södra kommundelen 2020/54 640  10 - 14 

§ 109 Utvärdering av verksamhetsplan för fritidsgårdar i Borgholms 
kommun 

2021/101 610  15 

§ 110 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2021 2021/4 002  16 

§ 111 Redovisning av skolpliktbevakning 2021 till Utbildningsnämnden 2021/10 600  17 

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

2021/102 800  18 

§ 113 Kalendarium Utbildningsnämnden oktober 2021 2021/3 600  19 

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

2021/5 600  20 

§ 115 Information från verksamheten 2021/6 600  21 

§ 116 Inkomna frågor från ledamöterna 2021/7 600  22 
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-10-27 102   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 102 Dnr 2021/15 600 UN 
 
Godkännande av dagordning 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att  godkänna dagordning.   

Dagens sammanträde 
Ordförande frågar om mötet kan godkänna utsänd och informerad dagordning. 

______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-10-27 103   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 103 Dnr 2021/117 610 UN 
 
Uppföljning värdegrundsarbete 2021 

Beslut 
Utbildningsnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämnden har i sitt kalendarium fastställt att värdegrundsarbetet ska föl-
jas upp i maj månad men detta flyttades fram till oktober i år. Utbildningsnämndens 
arbetsutskott beslutade 2019-05-15 att följa samma upplägg som förra mandatpe-
rioden och därför har Göran Eliasson och Anna Landefrö bjudits in till mötet för att 
beskriva sitt arbete med värdegrund och likabehandling. 

Dagens sammanträde 
Rektorerna Göran Eliasson och Anna Landefrö informerar om sina verksamheters 
värdegrunds arbete. 

Slottsskolans värdegrund – hur ska vi vara mot varandra och hur vill vi uppfattas av 
andra. Göran lyfter fram att man arbetar hela tiden kring värdegrundsarbete och det 
genomsyrar det dagliga arbetet. I sina likabehandlingsplaner sätter verksamheten 
nya mål en gång per år, skulle man inte ha uppfyllt något av sina mål så ligger det 
kvar och man jobbar vidare med detta. Främjande och förebyggande arbete är vikti-
gast för trygghet och studiero på en skola. Möta vad som finns bakom beteende. 
Det finns olika kompetenser i kommunen och har goda kontakter med FB-teamet 
och socialförvaltningen. 

Anna informerar hur förskola/fritidshem Gärdslösa, Runsten arbetar och vilka meto-
der som har lyfts fram under åren bl.a. Bemötande och lågaffektiva metoder, an-
passningar, TMO-utbildning, SPSM utbildning specialpedagogik. Lyfter fram barn- 
och elevhälsan med sina kompetenser. Anna informerar att de får bryta ner målen 
så att de går att applicera i förskola och avslutar med att prata om hur hon intervjuar 
barnen om t.ex. målet varmis. 

______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-10-27 104   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 104 Dnr 2021/105 600 UN 
 
Uppföljning av ungdomsfrågor 

Beslut 
Utbildningsnämnden tackar för informationen 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämnden önskar information om ungdomars tillvaro och har därför bju-
dit in Ulrika Ragvald Emilsson som är ungdomssamordnare i Borgholms kommun. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut den 13 oktober 2021 § 95 

Dagens sammanträde 
Ulrika Ragvald Emilsson, ungdomssamordnare som arbetar med de strategiska frå-
gorna. Ulrika informerar om vad som är på gång inom hennes område bl.a. utbild-
ning av ANDTS coacher 7 personer, SSPF - arbetsgrupp för högstadiet i nuläget, 
Demokrati arbete – samarbete politiker/elever, Inventering förebyggande och främ-
jande metoder/aktiviteter, Organisation barn- och ungdomsfrågor – styrgrupp och 
nätverk. 

______________
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 UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-10-27 105   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att  lägga månadsuppföljningen september 2021 med godkännande till handling-

arna. 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsförvaltningens budgetavvikelse för perioden januari till september är 
+4,1 mkr. Utbildningsförvaltningens årsprognos är +2,2 mkr. 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning september 2021. 
Tjänsteskrivelse daterad den 18 oktoberber 2021 
Arbetsutskottets beslut den 13 oktober 2021 § 88 

Bedömning 
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 resursenhet 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. 

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

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Roland Hybelius och controller Mattias Sundman redogör för må-
nadsuppföljningen september 2021 med en budget i balans. 

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att  godkänna verksamhetsplan med budget 2022 samt plan 2023-2025. 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsplanen beskriver utbildningsnämndens verksamhet och mål, intern 
kontroll samt budget för 2022. Budgetramen för utbildningsnämndens verksamhe-
ter 2022 uppgår till 191 722 tkr. 

Enligt skollagen ska budgeten fördelas med hänsyn till olika skolors förutsättningar. 
När den nya elevpengen togs fram inför 2018 års budget beslutade utbildnings-
nämnden om en modell där 10 procent av budgeten till grundskolan och 5 procent 
av budgeten till förskolan ska fördelas utifrån socioekonomiska faktorer. Dessa fak-
torer viktas sedan så att 30 procent av den budgeten riktas mot andelen nyanlända 
barn/elever på området och 70 procent riktas mot andelen elever vars föräldrar har 
en lägre utbildningsbakgrund. 

Underlag för den socioekonomiska fördelningen är statistik som beställs från SCB 
och baseras på de barn/elever som finns i verksamheterna den 15 september varje 
år. Fördelningen görs sedan enligt modellen som beskrivs ovan, som utbildnings-
nämnden beslutade 2017-12-19 § 136, DNR 2017/28-640 UN. Inför budget 2022 
har den förvaltningsövergripande elevhälsan genomfört en genomlysning av kom-
munens interna tilläggsbelopp för att öka likvärdigheten i tilldelningen samt anpas-
sa tilldelningen utifrån vad som ska täckas av elevens grundbelopp. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 18 oktober 2021 
Verksamhetsplan med budget 2022 samt plan 2023-2025 
Barnkonsekvensanalys budget 2022 
Arbetsutskottets beslut den 13 oktober 2021 § 89 

Konsekvensanalys 
Förvaltningsövergripande barnkonsekvensanalys har genomförts för budget 
2022. Varje enhetschef har i uppdrag att utifrån sin tilldelning organisera sin 
verksamhet och genomföra en egen konsekvensanalys. Enheterna får en 
något mindre budgetram men får samtidigt ökade lönekostnader motsvaran-
de ca 2 mkr. 
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Dagens sammanträde 
Controller Izabelle Sjöbäck och förvaltningschef Roland Hybelius redogör för verk-
samhetsplanen och utmaningar kommande läsår. 

______________
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 2021-10-27 107   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att  fastställa 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 
Arbetsutskottets beslut den 13 oktober 2021 § 91 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Roland Hybelius redogör för föreslagna förändringar i delega-
tionsordning för utbildningsnämnden. 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att  överlämna framtagen information till kommunfullmäktige som svar på frågor-

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

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  
Arbetsutskottets beslut den 13 oktober 2021 § 92 

Dagens sammanträde 
Ordförande Benny Wennberg (C) redogör för ärendet. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
______________
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Skrivelse 
Datum  Beteckning 1 (2) 
2021-10-08 2020/54 640 
     

 
Handläggare 
Benny Wennberg (C) 
Utbildningsnämndens ordförande 

Ert datum Er beteckning 
  

 

Till utbildningsnämnden 
 

 
Årskurs 6 hemvist 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige återremitterar ärende till utbildningsnämnden (dnr KS 2020/18) 
för att ta fram information. 

Svar på frågor 

 Med hänsyn till sannolikt ökat antal B-klasser eller väldigt små klasser, hur ska 
Borgholms kommun hantera detta kostnadsmässigt och pedagogiskt? 
 
Då prognoserna fortsätter peka på minskat elevtal på helheten i kommunen så 
kommer den tekniska ramen för att bedriva skola minska. För att kunna fort-
sätta bedriva undervisning enligt skollagens krav så kommer kommunen att få 
möta detta med ännu större prioriteringar på skolorna. 

 
 Hur ska den kraftiga prognostiserade minskningen av elevantalet i Borgholm/ 

Köpingsvik/ Rälla hanteras framöver? Ska Borgholms kommun ha halvfulla 
skolor med stor överkapacitet?  
 
Med ett relativt lågt och minskande barn- och elevantal går större andel av re-
surser till kostnader som inte är av pedagogisk karaktär. Det kan vara kostna-
der för exempelvis lokaler, lokalvård, skolkök, bemanning, logistik och admi-
nistration.  

B-form innebär att elever som befinner sig i olika årskurser undervisas tillsam-
mans som en klass. Detta kan även kallas åldersintegrerade eller åldersblan-
dade klasser. I flera årskullar är elevunderlaget för litet för att skapa en ålders-
homogen årskurs. Det går av både pedagogiska och ekonomiska skäl inte att 
ha åldershomogena klasser med för små årskullar.   

Ovan innebär att vi, vid fortsatt minskade barn- och elevantal, i framtiden 
kommer få ett behov av att omorganisera våra skolor då underlaget kommer 
att vara litet för den organisation som är idag.  
 

 Hur stora är kostnadsökningarna och minskade bidrag och hur ska dessa fi-
nansieras?  
 
Se bilaga. 
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 Vad är en realistisk bedömning av minskning av elever som går i andra kom-
muner? Hur ser denna proportion ut för Borgholm i förhållande till jämförbara 
kommuner? 

Då vi undersökt orsaker till att vårdnadshavare väljer annan huvudman så står 
det klart att det är en faktor i synnerhet som påverkar detta val: 

 Det geografiska läget i södra delen av vår kommun där en närhet finns 
till andra skolor söderut. Detta kan vi inte göra så mycket åt då vi har 
våra utposter i Rälla och Gärdslösa.  

 Man har kompisar eller äldre syskon som går i någon skola söder om 
vår Kommun. Den övergången skedde i flera fall efter nedläggning av 
skolan i Runsten. 

 Det är de tydliga strömningarna och det handlar mycket om södra och  
 centrala delen av kommunen. Den realistiska bedömningen om framtidens
 frånval är att de geografiska påverkningarna finns kvar precis som enstaka 
vårdnadshavres önskemål om speciell pedagogik. Så antalet som väljer annat 
än Borgholms skolor kommer nog att minska något men finnas kvar. I förhål-
lande till andra kommuner i Sverige visar KOLADAS statistik att vi är en kom-
mun med förhållandevis få elever hos andra huvudmän. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut den 21 juni 2021 § 67  
Skrivelse daterad den 8 oktober 2021 
Bilaga skrivelse daterad den 8 oktober 2021 
 

  
Benny Wennberg (C) 
Utbildningsnämndens ordförande 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 
Datum  Beteckning 
2021-10-08   2020/54 640 

Handläggare 
Roland Hybelius 
Förvaltningschef 

Ert datum  Er beteckning 
  Bilaga 

 

  
  
    

 
  

Återför årskurs 6 till mellanstadiet 
 
Svar på fråga: Hur stora kostnadsökningar och minskade bidrag och hur 
dessa finansieras? 

Kostnadsberäkning 

Ekonomiavdelningen och fastighetsavdelningen har 2019 och 2020 genomfört 
en kostnadsberäkning för återföring av årskurs 6 till låg- och 
mellanstadieskolorna dnr 2018/96-109 KS h.id 2019.4351 samt Dnr 2020/54 
640 UN. Nedan följer en sammanfattning av denna utredning med uppdatering 
till gällande kostnader och förutsättningar.  

Tidigare utredningar identifierade tre kostnadsposter; ökad 
undervisningskostnad, kostnad för bussresor samt kostnad för 
lokalanpassningar. 

Personalkostnader 

Utredningen visade en ökning av undervisningstid motsvarande 67 % 
eftersom tre klasser årskurs 6 blir fem klasser. Utifrån kostnad 2021 motsvarar 
detta en kostnadsökning på 2,7 mkr för ökad undervisning. Den elevpeng som 
Slottsskolan fick för undervisning av år 6 inför budgetår 2021 uppgick till ca 4 
mkr och vid förändringen beräknas kostnaden uppgå till 6,7 mkr. Detta är en 
kostnad som kommer finnas kvar över tid samt öka i och med löneökningar 
årligen. Dock kan kostnaden variera år för år beroende på kullarnas storlekar 
och hur det då blir möjligt att organisera sig.  

Kostnad för bussresor 

Kostnadsberäkningen bygger på att eleverna i årskurs 6 åker buss till och har 
delar av sin undervisning Slottsskolan en dag i veckan. Eftersom Slottsskolans 
elever har skolskjuts i form av kollektivtrafik blir det enligt Kalmar Länstrafik 
kostnadsutredning en ökad kostnad på 82-100 tkr. Även denna kostnad 
kommer vara aktuell över tid samt öka med index årligen.  

Lokaler 

Tidigare utredning har visat på behov av ombyggnation, nybyggnation och 
övertalighet av lokaler vid en återföring av årskurs 6 till låg- och 
mellanstadieskolorna. För att få en aktuell bild av hur kommunens befintliga 
lokaler ska utnyttjas till fullo samt vilka justeringar som behöver göras krävs en 
större utredning av hela fastighetsbeståndet vilket inte varit möjligt inom denna 
utredning.  
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De kostnader som för tillfället kan identifieras är enligt nedan, notera att 
kostnader för lokaler inte är inkluderade:  

Typ av kostnad Beräknad kostnad 

Ökad undervisningskostnad 2,7 mkr 

Kostnad för bussresor 0,1 mkr 

Total kostandsökning 2,8 mkr 

 

Minskade bidrag 
Utbildningsförvaltningens budget är uppbyggd på tekniska ramar. Dessa är 
framtagna tillsammans med SKR och motsvarar vad verksamheterna borde 
kosta med de förutsättningar som kommunen har. Budgeten är därmed 
uppbyggd på prislappen per elev i förskola, fritidshem och grundskola 
multiplicerat med antalet invånare i dessa ålderskategorier i Borgholms 
kommun. Utöver de tekniska ramarna görs politiska prioriteringar. Inför 
budgetår 2022 görs både prioritering av två extra skolor med årskurs F-5 och 
en extra skola med årskurs 7-9 utöver den tekniska ramen. Dessa 
prioriteringar är om ca 14,5 mkr respektive 5,6 mkr. Vid en överflytt av årskurs 
6 kan dessa prioriteringar komma att behöva höjas då kostnaderna beräknas 
bli högre enligt ovan.  
 
De statsbidrag som utbildningsförvaltningen ansöker om hos Skolverket och 
andra myndigheter påverkas inte beroende på hur årskurs 6 är organiserat i 
kommunen. Inte heller de intäkter som kommunen får för invånare i detta 
åldersintervall påverkas.  
 
Finansiering 
Finansiering av ökade undervisningskostnader och bussresor kan ske genom 
ytterligare prioritering till utbildningsförvaltningen under kommunens 
budgetprocess, vilket kommer minska utrymmet för övriga prioriteringar i 
kommunen. Om inga ytterligare prioriteringar görs får förvaltningen prioritera 
inom ram och således minska på någon annan kostnadspost.  
 
Skulle en utredning av lokalerna visa sig innebära investeringsbehov behöver 
även detta prioriteras i kommunens investeringsbudget.  
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-10-27 109   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att anta reviderad 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 
Oscar Roslund chef för fritidsgårdarna i kommunen informerar att tillsammans med 
fritidsledare kommer de att presentera verksamheterna på fritidsgårdarna i kommu-
nen.  Då det är tre fritidsgårdar Blå gården, Slottsgården och GÅRN så blir det be-
sök från verksamheten under tre år framåt. Först ut är Anne Boman som är fritidsle-
dare på GÅRN´ i Löttorp som berättar om olika aktiviteter som de gör med ungdo-
marna och även utvecklingen av hur dem kunde nå ungdomar genom ”digitala” lös-
ningar/social medier under pandemin. 

Beslut skickas till 
Oscar Roslund, chef fritidsgård 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-10-27 110   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 110 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 2021-09-21 - 2021-10-15. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av delegeringsbeslut daterad den 18 oktober 2021 
Tjänsteskrivelse daterad den 18 oktober 2021 
Arbetsutskottets protokoll daterat den 13 oktober 2021 

______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-10-27 111   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 111 Dnr 2021/10 600 UN 
 
Redovisning av skolpliktbevakning 2021 till Utbildningsnämnden 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Utifrån rutiner för skolpliktbevakning så har kontroll genomförts genom att stämma 
av folkbokföringsregistret mot förvaltningens klasslistor och listor med barn hos an-
nan huvudman med syfte att kunna identifiera barn och elever med skolplikt som 
inte deltar i undervisning. De barn som inte finns i verksamhet följs sedan upp ge-
nom kontakter med skattemyndighet och vårdnadshavare.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 19 oktober 2021 

Bedömning 
Vid skolpliktsbevakningen framkom att de elever som har skolplikt och är folkbok-
förda i Borgholms kommun deltar i undervisning. 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-10-27 112   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att  avstå då utbildningsnämnden inte har något att tillägga.  

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 läm-
nas senast den 1 november 2021. 

Beslutsunderlag 
Förslag på Kultur- och fritidspolitiskt program 2022-2024 Borgholms kommun 
Arbetsutskottets beslut den 13 oktober 2021 § 94 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Roland Hybelius informerar att inom de områden som våra verk-
samheter är berörda har bibliotekschef Eva Forsell och kulturskolechef Oscar 
Roslund varit delaktiga. Ordförande lämnar ordet fritt, då mötet inte har några funde-
ringar i övrigt att delge så avstår nämnden möjligheten till att lämna synpunkter över 
kultur- och fritidspolitiskt program. 

______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-10-27 113   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att  i november lägga in besök av kommunikatörerna samt information om för-

ändringar i läroplan till ht 2022. 

att  under önskemål lägga till Karin Albertz - info tilläggsbelopp. 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul. 

Beslutsunderlag 
Kalendarium oktober 2021 
Arbetsutskottets beslut den13 oktober 2021 § 96 

Dagens sammanträde 
Emma Andersson-Berggren informerar att hon har varit i kontakt med kommunikatör 
Clara Hoogland och att de kan komma och informera vad de har för möjligheter att 
kunna bidra med. Jeanette Sandström (S) önskar info gällande tilläggsbelopp, hur 
man gör bedömningar. 

______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-10-27 114   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

Dagens sammanträde 
Inget att rapportera. 

______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-10-27 115   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 115 Dnr 2021/6 600 UN 
 
Information från verksamheten 

Dagens sammanträde 
Verksamheten informerar: 

 Corona 

o Inget rapporterat fall av covid inom skolorganisationen. Vaccination 
av 12-15 åringar är klart på Åkerboskolan och Slottsskolan blir klara 
under vecka 43.  Första november kommer nya råd från folkhälso-
myndigheten vilka båda Ölandskommunerna följer. 

 Ledarskapsutveckling 

o Ledningsgruppen har tillsammans med konsult Diana Sendlak Brun-
din arbetat med ledarskapsutveckling under 2 dagar. 

 Ämnesnätverk 

o Uppstart av ämnesnätverk under hösten med fokus på nya läropla-
nen 2022. Personal från olika skolor ingår i nätverksträffarna vilket 
ger samsyn i arbetet. 

 Försteläraruppdraget 

o Ett försteläraruppdrag gäller i fyra läsår och nu är det sex uppdrag 
som går ut i och med vårterminen 2022. Lärare kan söka till tjänster-
na vilka förtydligas att de är kommunövergripande. Tjänsterna gäller 
fr.o.m. höstterminen 2022. 

 SKUA (Språk- och kunskapsutvecklande arbete) 

o SKUA- utvecklare har varit ute på förskolor och träffat personal i ar-
betet med att utveckla utemiljöerna. 

 Förskollärare studenter  

o I dags läget har vi en student inom skola men i förskola har vi fyra 
och efter lovet kommer ytterligare tre studenter. VFU (Verksamhets-
förlagd utbildning) Tack vare att vi tagit emot studenter som fått VFU 
här har flera av studenterna sedan sökt tjänster i kommunen. 

 Gärdslösa 

o Informerar om förstudie gällande förskola och F-6 skola i Gärdlösa. 

______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-10-27 116   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 116 Dnr 2021/7 600 UN 
 
Inkomna frågor från ledamöterna 

Dagens sammanträde 
Jeanette Sandström (S), Hur kommer skolan att arbeta med ” en vecka fri från våld” 

Förvaltningschef Roland Hybelius svarar att bland annat har skolor ”Stopp! Min 
kropp!”, Friends material, FB-teamets arbete och allas arbete som fortgår hela tiden. 

______________
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