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Björn Andreen (M)  
Anna Victor Hiort (M) 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Innehållsförteckning: 
 

§ 39 Godkännande av dagordning 2022/15 600  3 

§ 40 Dataskyddsombudets årsrapport 2021 Borgholms kommun 2022/30 600  4 

§ 41 Uppföljning budget mars 2022 2022/1 640  5 

§ 42 Avgifter och taxor 2023 (kulturskola och bibliotek samt 
barnomsorg) 

2022/46 640  6 

§ 43 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2022 2022/4 002  7 

§ 44 Gallring vid skanning av handlingar 2022/41 004  8 

§ 45 Ekosystemtjänster 2022/40 400  9 

§ 46 Kalendarium utbildningsnämnden april 2022 2022/3 600  10 

§ 47 Information från BEO och Skolinspektionen 2022/5 600  11 

§ 48 Information från verksamheten 2022/6 600  12 

§ 49 Anmälda frågor från ledamöter 2022/7 600  13 

§ 50 Rapport granskning av kommunens internkontroll 2022/48 007  14 
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 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-04-27 39   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 39 Dnr 2022/15 600 UN 
 
Godkännande av dagordning 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att  godkänna utsänd dagordning för mötet med ändringen att ärende 8 ut-

går.  

Dagens sammanträde 
Ordförande meddelar att ärende 8 information om matematiksatsning utgår pga. 
sjukdom och får skjutas fram till mötet i maj. Ordförande frågar därefter om mötet 
kan godkänna utsänd dagordning med ändring att ärende 8 utgår. 

______________

3



 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-04-27 40   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 40 Dnr 2022/30 600 UN 
 
Dataskyddsombudets årsrapport 2021 Borgholms kommun 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Dataskyddsombudet (DSO) sammanställer en rapport varje år som sammanfattar 
det som hänt under det gångna året och pekar på saker som behöver arbetas vida-
re med under kommande år. 

Beslutsunderlag 
Dataskyddsombudets rapport 2021 

Dagens sammanträde 
Dataskyddsombudet Ulf Gustavsson redogör inför nämnden vad som har framkom-
mit av enkätundersökningen under året som berör utbildningsnämnden och vad som 
behöver arbetas vidare med och att det behövs mer tid och resurser när det gäller 
dataskyddsarbetet i kommunen.  

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 41 Dnr 2022/1 640 UN 
 
Uppföljning budget mars 2022 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
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. Under mars har ersättningar för sjuklönekostnader under 
januari och februari inkommit, vilket totalt gett en intäkt på 578 tkr. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning budget mars 2022 
Tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2022 

Bedömning 
Prognosen för utbildningsförvaltningen 2022 sätts till - 1 400 tkr. Stora delar av den 
positiva avvikelsen hittills under året härleds till driftsbudget som inte utnyttjats. Den 
positiva avvikelse som skapas på grund av ersättningar för sjuklönekostnader kom-
mer att nyttjas till andra ökade kostnader som uppmärksammats och det behov som 
finns under hösten. Arbete med pedagogiska insatser efter pandemin är igång och 
väntas ge en negativ avvikelse på -1 435 tkr. Reducering av prognosen kommer att 
ske när summan för ersättning av sjuklönekostnader för mars redovisas. 

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 
Ett ständigt arbete pågår med bemanning och identifiering av kostnader och intäkter 
som kommer att påverka prognosen. Ersättning för sjuklönekostnader för mars 
kommer att redovisas, dock är denna summa osäker och innefattas inte i progno-
sen. Ytterligare osäkerhet finns i ersättningsnivå för den organisation som är satt för 
skolgång för barnen från Ukraina. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Roland Hybelius och controller Izabelle Sjöbäck redogör för pro-
gnos och månadsuppföljning mars 2022.  

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
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 
Arbetsutskottets beslut den 13 april § 35 

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 
fritidshem som följer den nationella indexeringen för kommuner som tillämpar 
maxtaxa. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 43 Dnr 2022/4 002 UN 
 
Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2022 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att lägga redovisade delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av fattade delegeringsbeslut för tiden 2022-03-21 – 2022-04-19. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av delegeringsbeslut daterad den 20 april 2022 
Tjänsteskrivelse daterad den 20 april 2022 
Arbetsutskottets protokoll daterat den 13 april 2022 

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 44 Dnr 2022/41 004 UN 
 
Gallring vid skanning av handlingar 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att  ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över antagen informationshante-

ringsplan, hur dokument arkiveras. 

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 
Arbetsutskottets beslut den 13 april 2022 § 34 

Beslut skickas till 
Utbildningsförvaltningen 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 45 Dnr 2022/40 400 UN 
 
Ekosystemtjänster 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna.   

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 
Arbetsutskottets beslut den 13 april 2022 § 33 
Tjänsteskrivelse daterad den 22 april 2022 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Emma Berggren-Andersson redogör för ärendet. 

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att  ändra/lägga till punkter som framkom under ärendet. 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul. 

Beslutsunderlag 
Kalendarium april 2022. 

Dagens sammanträde 
Flytta fram information om matematiksatsning till maj månad. Lägga till uppföljning 
av ekosystemtjänster under uppdrag. 

Beslut skickas till 
Utbildningsförvaltningen 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

Dagens sammanträde 
Inget ärende har inkommit till utbildningsförvaltningen. 

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 48 Dnr 2022/6 600 UN 
 
Information från verksamheten 

Dagens sammanträde 
 Corona/frånvaroläge 

Normalläge med förkylningar och influensa. 
 

 Information från skolchefmöte där skolminister Lina Axelsson Kihlblom del-
tog. Barnet och eleven i fokus. 

 
 Ukraina 

I dagsläget är det 32 000 flyktingar i Sverige och 40 procent utav dessa är 
barn. Borgholms kommun har fått en kvot om att ta emot 135 personer. 

 
 Lovskola 

Lovskola genomfördes under tre dagar påsklovet. Ett exempel på deltagan-
de, Slottsskolan: dag 1 tjugofem elever, dag 2 nitton elever och dag 3 tret-
ton elever.  
 

 Kultur 
Kulturskolan arrangerar familjeverkstad varannan lördag samt varannan 
lördag finns möjligheten för Ukrainska familjer att komma på besök. 

 
 Mobil fritidsgård 

Fritidsgården har varit på ett första besök ute i Gärdslösa där ett 15-tal 
ungdomar deltog. 

 
 Förstelärartjänster 

Ett försteläraruppdrag varar i 4 år och de nu tillsatta tjänsterna är kom-
munövergripande. 

 
 Åkerboskolan 

Rektor Catrin Wiström tillträder sin tjänst den 15 juni. 
 

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 49 Dnr 2022/7 600 UN 
 
Anmälda frågor från ledamöter 

Dagens sammanträde 
Inga inkomna frågor. 

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 50 Dnr 2022/48 007 UN 
 
Rapport granskning av kommunens internkontroll 

Ärendebeskrivning 
Utdrag från Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-29 § 54. 

KomRedo AB har på uppdrag av revisorerna i Borgholm kommun granskat den in-
terna kontrollen. Granskningen ingick i revisionsplanen för 2021. Bedömning är att 
den interna kontrollen inte är tillräcklig och helt ändamålsenlig. 

Bedömning av den interna kontrollen inom respektive nämnd/styrelse är följande: 
Inom utbildningsnämnden bedöms att den interna kontrollen är tillräcklig men inte 
helt ändamålsenlig och att den behöver anpassas till reglemente och riktlinjer. 

Dagens sammanträde 
Ledamot Jeanette Sandström (S) efterfrågar vilka återgärder som har vidtagits ef-
ter rapport från revisorernas granskning av intern kontroll i utbildningsnämnden. 

Förvaltningschef Roland Hybelius svarar att åtgärd är genomförd då ekonomiav-
delningen har uppdaterat mall i kommunens styrning- och ledningssystem Stratsys 
så att beslutad riskanalys och intern kontroll i utbilningsnämnden följer med i sam-
band med beslut om verksamhetsplan. 

______________
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