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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Innehållsförteckning: 
 

§ 99 Godkännande av dagordning 2021/15 600  3 

§ 100 Uppföljning budget oktober 2021 2021/1 640  4 

§ 101 Sammanträdesdagar för utbildningsnämnden 2022 2021/119 006  5 

§ 102 Marknadsföring - Bjuda in kommunikatörerna för att informera om 
vad de kan stödja förvaltningen med. 

2021/64 600  6 

§ 103 Kalendarium Utbildningsnämnden november 2021 2021/3 600  7 

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

2021/5 600  8 

§ 105 Information från verksamheten 2021/6 600  9 

§ 106 Deltagande vid Växjökonferensen - Nationell mötesplats för skol- 
och utbildningsfrågor. 

2021/124 031  10 

 

2



 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-11-10 99   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 99 Dnr 2021/15 600 UN 
 
Godkännande av dagordning 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  godkänna dagordning med tillägg. 

Dagens sammanträde 
Ordförande frågar om mötet kan godkänna utsänd dagordning med tillägget av 
ärende Växjökonferensen.  

______________
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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 
______________
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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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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 102 Dnr 2021/64 600 UN 
 
Marknadsföring - kommunikatörerna stödja utbildningsförvaltningen 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  bjuda in kommunikatörerna till utbildningsnämnden den 24 november. 

  

Ärendebeskrivning 
Skolorna inom Borgholms kommun behöver få chansen att marknadsföra sig. 
Uppdraget från arbetsutskottet är att inventera vilket stöd för marknadsföring vi kan 
få av kommunen internt. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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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 
______________

7



 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-11-10 104   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

Dagens sammanträde 
Inget att rapportera. 

______________
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§ 105 Dnr 2021/6 600 UN 
 
Information från verksamheten 
 

Dagens sammanträde 
Verksamheten informerar: 

 Ekonomi framåt 2022-2025. 

 Ändrade Läroplaner och kursplaner 2022. 

 HÖK-21 
Ett partsgemensamt arbete är igång mellan de fackliga organisationerna och 
arbetsgivaren utifrån uppdraget i senaste läraravtalet.  

 Kim Jakobsson och Karin Albertz kommer till kommande nämnd och infor-
merar om tilläggsbelopp. 

 Särskild undervisningsgrupp 
Kommande nämnd informerar en lärare om arbetet i den särskilda undervis-
ningsgruppen i Köpingsvik. 

 

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 106 Dnr 2021/124 031 UN 
 
Deltagande vid Växjökonferensen  

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  Benny Wennberg deltar vid Växjökonferensen för utbildningsnämndens räk-

ning.   

Ärendebeskrivning 
Deltagande vid Växjökonferensen – Nationell mötesplats för skol- och utbildnings-
frågor. 

Dagens sammanträde 
Björn Andreen (M) tar upp frågan om någon från utbilningsnämnden är anmäld för 
att delta på Växjökonferensen den 26-27 januari 2022. Benny Wennberg (C) önskar 
delta på konferensen och då arbetsutskottet har detta på delegation så frågar han 
mötet om de godkänner anmälan att delta på konferensen för utbildningsnämndens 
räkning. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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