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§ 39 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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§ 40 Dnr 2022/1 640 UN 
 
Uppföljning budget april 2022 tertialbokslut 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslå utbildningsnämnden 
att  lägga månadsuppföljningen april delårsbokslut 2022 med godkännande till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till april en positiv budgetav-
vikelse om + 1 839 tkr. Under april har ersättning för sjuklönekostnader januari - 
mars bokförts, vilket gett en total intäkt på 864 tkr. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning budget april 2022 
Tjänsteskrivelse daterad den 09 maj 2022 

Bedömning 
Prognosen för förvaltningen sätts till - 1 675 tkr, och förändringen har till stor del att 
göra med väntat högre kostnader för skolskjuts än man tidigare trott. Därmed väntas 
årets kostnader att överstiga budget om inte större förändringar sker i rutter under 
hösten. Fortsatt negativ avvikelse väntas även på pedagogiska åtgärder, tilläggsbe-
lopp och måltider. Prognosen reduceras av förväntat lägre kostnader än budgeterat 
på central personal. Osäkerhet i hur mycket ersättning som ges för de kostnader 
förvaltningen har i och med Ukraina-kriget finns och prognosen är satt till att alla 
kostnader ersätts. 
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 sjuk-
lönekostnader kommer att nyttjas till andra ökade kostnader som uppmärksammats 
och det behov som finns under hösten. 
Måluppfyllelsen för utbildningsförvaltningen bedöms relativt god. Arbetet kommer 
pågå under året vilket gör att prognosen för målfyllelsen under året kommer att va-
ra hög. 

Konsekvensanalys 
Förvaltningen inväntar beslut gällande tilläggsbudget för pedagogiska åtgärder. Till 
stor del innefattar den negativa prognosen kostnader för detta arbete som inte är fi-
nansierat.  
På flertalet enheter finns ett stort behov av resurser till hösten, i många prognoser 
på områdena är detta inkluderat. 
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Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Roland Hybelius och controller Izabelle Sjöbäck redogör uppfölj-
ning och ekonomisk analys av budget tertialbokslut 2022. Emma Berggren-Anders-
son redogör för nämndens mål, måluppfyllelse av fullmäktigemål. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________

5



 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-05-11 41   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 41 Dnr 2022/20 610 UN 
 
Kvalitetsarbete 2022 - uppföljning värdegrundsarbete 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  bjuda in rektorerna Ulrika Reinholdsson, Frida Nilsson och Johanna Nilsson 

för att berätta om sitt värdegrundsarbete med fokus på trygghetsarbetet. 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämnden har i sitt kalendarium fastställt att värdegrundsarbetet ska föl-
jas upp i maj månad. Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2019-05-15 att 
följa samma upplägg som förra mandatperioden och därför bjuds skolledare in till 
mötet för att beskriva sitt arbete med värdegrund. 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Emma Berggren-Andersson frågar ledamöterna om de har någon 
inriktning för värdegrundsarbete, vad ska vara fokus på? likabehandlingsplan, trygg-
het? Fokus blir på trygghet, hur jobbar vi med det inom verksamheterna. Då föreslås 
rektor Ulrika Reinholdsson, Viktoriaskolan låg- och mellanstadieskola, Frida Nilsson, 
Åkerboskolan högstadieskola samt Johanna Nilsson Köpings skola, särskola, sär-
skild undervisningsgrupp, låg- och mellandsadieskola. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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§ 42 Dnr 2022/49 600 UN 
 
Stipendium Kulturskolan 2022 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att tilldela Tilda Karlsson, Adam Weiland samt Hampus Andersson Nilsson Borg-

holms Kulturskola Stipendium 2022 och erhåller en summa på 1000 kr vardera.  

Ärendebeskrivning 
Borgholms Kulturskolas stipendium 2022 delas ut av kulturskolechef Oscar 
Roslund på nationaldagen den 6 juni 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2022 

Bedömning 
Borgholms Kulturskolas stipendium, förslag till stipendiater: 

Tilda Karlsson (Piano) 
Tilda visar stort engagemang och stor vilja till att utvecklas inom musiken. Hon 
kommer alltid förberedd och är ambitiös på lektionerna. Tilda använder även sin 
musikalitet utanför lektionssalen och spelar gärna offentligt i olika konstellationer 
och sammanhang. 
 
Adam Weiland (Piano) 
Adam visar prov på stor musikalitet.  Han omsätter och tar med lätthet till 
sig ny kunskap. Adam intresserar sig för olika genrer och ser nyfiket på pianospe-
lets olika tekniker.  
 
Hampus Andersson Nilsson (Sång & Piano) 
Hampus studerar både sång och piano på Kulturskolan. Han visar stort engage-
mang, lust och energi i sin musikalitet. Han vill ständigt utvecklas och lära sig mer 
om musikens uttryck. Hampus bjuder även andra på sin musikalitet genom att 
framträda i offentliga sammanhang. . 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
Kulturskolechef 
______________
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§ 43 Dnr 2022/3 600 UN 
 
Kalendarium utbildningsnämnden 2022 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  information om matematiksatsning kommer i maj, flytta fram rapport om 

LUPP-enkät till juni, information om förändringar nationella betygskriterier 
och lärarutbildning läggs till i augusti, uppdatering kring SKAL-projekt läggs 
till i oktober.   

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsnämndens kalendarium maj 2022 

Dagens sammanträde 
Mötet samtalar kring vad som är på gång för verksamheterna. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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§ 44 Dnr 2022/5 600 UN 
 
Information från BEO och Skolinspektionen 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  ärendepunkten även ska innehålla rapporering av anmälda synpunkter. 

att  ändra ärenderubrik till Anmälningar och synpunkter. 

Ärendebeskrivning 
Stående punkt på dagordningen för UNAU för att säkerställa information till utbild-
ningsnämnden. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Roland Hybelius föreslår att även inkludera inkomna synpunkter 
från allmänheten ska ingå i denna informationspunkt så blir det samlat under ett och 
samma ärende. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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§ 45 Dnr 2022/6 600 UN 
 
Information från verksamheten 

Dagens sammanträde 
 Information från kvalitetsmässan i Göteborg 

 Ukrainska flyktingar vill ut i arbetslivet  

 Lokaler Gärdslösa skola 

 Processledning barn & unga 

 Ökande skolskjutskostnader 

 Statliga bidraget - lärarlönelyftet 

 Budgetprocess 2023 

 Utvärdering projekt skolfrukost 

 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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