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§ 31 Dnr 2022/15 600 UN 
 
Godkännande av dagordning 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  godkänna utsänd dagordning för mötet.   

Dagens sammanträde 
Ordförande frågar om mötet kan godkänna utsänd dagordning. 

______________
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§ 32 Dnr 2022/1 640 UN 
 
Uppföljning budget mars 2022 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden 
att  lägga månadsuppföljningen mars 2022 med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till mars en positiv budgetav-
vikelse om + 1 921 tkr. Prognosen kompletteras till nämndens möte i april. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning budget mars 2022 
Tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2022 

Bedömning 
Prognosen för utbildningsförvaltningen 2022 är en budget i balans, förutsatt att äs-
kade medel för obudgeterade pedagogiska insatser på grund av frånvaro och 
måluppfyllelse beviljas.  

Under mars har ett intensifierat arbete för mottagande av flyktingar från Ukraina in-
letts. I dagsläget har vi ca 20 elever som påbörjat sin skolgång. 

Konsekvensanalys 
Inga särskilda åtgärder planeras i nuläget förutom den goda ekonomiska 
hushållning som cheferna genomför. Det som kan påverka ekonomin nega-
tivt är beslut som behöver fattas utifrån behov att säkra elevers resultat och 
omvärldspåverkan, vilket blir viktigt att peka på i bokslut. Det är också en 
oviss ekonomisk framtid gällande skolinsatser för nyanlända och vilken kom-
pensation vi får för detta arbete. 

Dagens sammanträde 
Controller Izabelle Sjöbäck redogör för ärendet. Sjuklöneersättning har inkommit 
under mars för januari och februari med en intäkt på 578 000 kr. Vid kostnader som 
uppstår vid mottagandet av nyanlända elever från Ukraina anges en aktivitetskod för 
att kunna följa upp dessa poster. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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§ 33 Dnr 2022/40 400 UN 
 
Ekosystemtjänster 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  överlämna information till utbildningsnämnden.   

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har genom sin hållbarhetspolicy beslutat att arbeta för ett håll-
bart samhälle. Det skall uppnås genom att arbeta med Agenda 2030 och Sveriges 
miljömål. I båda dessa målsystem är ekosystemtjänsterna centrala för målsättning-
en. Miljö- och hållbarhetsberedningen föreslår att Borgholms kommun skall upprät-
ta en strategi med tillhörande handlingsplan för arbetet med ekosystemtjänster. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut den 16 augusti 2021 § 95 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Emma Berggren-Andersson informerar att hon har tillsammans 
med Frida Gustafsson, miljöstrateg, diskuterat vad förvaltningen kan bidra till och 
kommit fram till att utbildningsförvaltningen ska göra en inventering av skolskogar. 
Förutom det arbetar redan verksamheter med detta då ekosystemtjänster ingår i 
undervisningen i grundskolans kursplan.  

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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§ 34 Dnr 2022/41 004 UN 
 
Gallring vid skanning av handlingar 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden 
att  ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att inventera arbetsflöden och se vilka 

handlingar som kräver underskrifter på papper i syfte att stärka övergången 
till ett digitalt ärendeflöde.   

Ärendebeskrivning 
I Borgholms kommun är den digitala mognaden hög. Det gör att Borgholms kom-
mun har goda möjligheter att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. I dagens 
snabbrörliga och innovativa miljö är det en stor fördel. Utvecklingen inom digitalise-
ring och ny teknik skapar möjligheter och fördelar som alla grupper i samhället har 
nytta av.  

Ett digitalt e-arkiv, Comprima, har beslutats och köpts in i december 2021 vilket 
möjliggör en effektivare digital handläggning från ansökan/anmälan till arkivering 
av ärendet.  

Kommunen använder sig av ärendehanteringssystemet Evolution samt ett flertal 
verksamhetssystem, som gör det möjligt att ärenden inkommer/upprättas, hand-
läggs, beslutas, kommuniceras och arkiveras elektroniskt. För att möjliggöra en 
helt elektronisk och papperslös hantering kvarstår de handlingar som fortfarande 
inkommer på papper. För merparten av dessa handlingar finns inga juridiska eller 
andra krav att kunna uppvisa handlingen i ursprungligt format, det är informationen 
i sig som är det centrala. Om dessa handlingar skannas och kan uppvisas elektro-
niskt i format utan märkbar informationsförlust, samt hanteras i ett säkert och stabilt 
system (som till exempel Evolution), kan den ursprungliga pappersversionen gall-
ras varpå den skannade versionen utgör det nya originalet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut den 1 mars 2022 § 22 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 35 Dnr 2022/46 640 UN 
 
Avgifter och taxor 2023 (kulturskola och bibliotek samt barnomsorg) 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden 
att  föreslå kommunfullmäktige att godkänna 2023 års taxor enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 
Föreslagna taxor anger vad kommunens medborgare behöver betala för vissa utav 
utbildningsnämndens verksamheter. Taxorna beslutas i Kommunfullmäktige till-
sammans med övriga av Borgholms kommuns taxor. 

Beslutsunderlag 
Taxor 2023 Utbildningsnämnden 
Tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2022 

Bedömning 
Borgholms kommun tillämpar i dag maxtaxa för förskola och fritidshem som följer 
de nationellt beslutade nivåerna för maxtaxa. Utbildning i de obligatoriska skolfor-
merna ska enligt skollagen vara avgiftsfria. Övriga taxor är enligt förslaget oföränd-
rade gentemot taxorna för innevarande år. Kulturskolans avgifter som föreslås fort-
satt borttagna förutsätter fortsatt kompensation inför nästa års budget. 

Konsekvensanalys 
Utbildningsnämndens taxor förblir oförändrade förutom gällande förskola och 
fritids-hem som följer den nationella indexeringen för kommuner som tilläm-
par maxtaxa. 

Dagens sammanträde 
Controller Izabelle Sjöbäck redogör för ärendet. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 36 Dnr 2022/3 600 UN 
 
Kalendarium utbildningsnämnden april 2022 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  överlämna informationen till utbildningsnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 37 Dnr 2022/5 600 UN 
 
Information från BEO och Skolinspektionen 

Dagens sammanträde 

Inget ärende har inkommit till utbildningsförvaltningen. 
______________
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§ 38 Dnr 2022/6 600 UN 
 
Information från verksamheten 

Dagens sammanträde 

 Coronapåverkan i skolorna   
Dem som är hemma med symtom blir borta längre ca 14 dagar. 
 

 Ukrainska elever 
Språkstödjare är anställt och undervisningen i förberedelseklassen på Vikto-
riaskolan är igång med 20 talet elever i sin verksamhet.  
Information om vart man vänder sig som privatpersoner som tar emot flyk-
tingar kommer det att finnas på kommunens hemsida. 

 
 Kulturskolan 

Arrangerar familjeverkstad där kreativa hantverk skapas. 
 

 Åkerboskolan 
Tillträdande rektor Cathrin Wiström har varit på besök. 
 

 Köpings skola 
Rektor Christina Lundberg går ner i arbetstid fr.o.m. höstterminen 2022 och 
Johanna Nilsson kommer att fylla upp som rektor på skolan. Frida Nilsson 
blir rektor för förskolorna i norra området. 
 

 Lovskola 
Lovskola kommer att genomföras under påsklovet. 
 

 Mobil fritidsgård 
Mobila gården startades för att nå ut till ungdomar som har svårt att ta sig till 
våra fysiska mötesplatser.  
 

 Förstelärartjänster 
De nu förnyade tjänsterna som är tillsatta har ett kommunövergripande upp-
drag. 

 
______________
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