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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-06-08 47   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 47 Dnr 2022/1 640 UN 
 
Uppföljning budget maj 2022 

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

Ärendebeskrivning 
Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till maj en positiv budgetavvi-
kelse om 1 397 tkr. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning budget maj 2022 
Tjänsteskrivelse daterad den 31 maj 2022 

Bedömning 
Prognosen för förvaltningen sätts till - 1 675 tkr. Till stor del härleds denna till åtgär-
der efter pandemin och högre kostnader för skolskjuts. Generellt finns ett ökat be-
hov av resurser på förvaltningens enheter under hösten och outnyttjad driftsbudget 
under våren som kommer förbrukas vilket gör att periodens avvikelse skiljer sig från 
årets prognos. Osäkerhet finns i skolskjutskostnaderna då priserna för dessa ska 
revideras flertalet gånger under året samt vilken nivå på ersättning som ges för ele-
verna från Ukraina som har sin skolgång i kommunen.  

Konsekvensanalys 
Arbete med pedagogiska åtgärder efter pandemin är igång och har hittills gett en 
negativ avvikelse om -670 tkr. Likaså är förväntade kostnadsökningar stora med 
tanke på omvärldseffekterna på bränsle, livsmedel med mera. Till stor del innefattar 
den negativa prognosen kostnader för detta som inte är finansierat.  
På flertalet enheter finns ett stort behov av resurser till hösten, i många prognoser 
på områdena är detta inkluderat. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Roland Hybelius redogör för ekonomiska månadsuppföljningen Maj 
2022. Han informerar bland annat att Borgholms kommuns kvot för mottagande av 
Ukrainska flyktingar har reducerats till 44 mot tidigare 135 personer. På fråga vad 
skolskjutskostnaden kommer att landa på nästa år är svår att besvara det skulle bli 
en gissning. Roland informerade om förändringar av skolorna starttider på morgo-
nen så att KLT ska kunna göra besparingar genom att minska antal bussar som an-
vänds inom skolskjutslinjerna. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (1) 
2022-06-08 2022/1 640 
     

 
Handläggare 
Roland Hybelius 
Utbildningschef 

Ert datum Er beteckning 
  

 

Till utbildningsnämnden 
 

Månadsuppföljning maj 2022 

Förslag till beslut  
att  lägga månadsuppföljningen maj 2022 med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till maj en positiv budgetavvi-
kelse om 1 397 tkr. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning budget maj 2022 
Tjänsteskrivelse daterad den 31 maj 2022 

Bedömning 
Prognosen för förvaltningen sätts till - 1 675 tkr. Till stor del härleds denna till åtgär-
der efter pandemin och högre kostnader för skolskjuts. Generellt finns ett ökat behov 
av resurser på förvaltningens enheter under hösten och outnyttjad driftsbudget under 
våren som kommer förbrukas vilket gör att periodens avvikelse skiljer sig från årets 
prognos. Osäkerhet finns i skolskjutskostnaderna då priserna för dessa ska revideras 
flertalet gånger under året samt vilken nivå på ersättning som ges för eleverna från 
Ukraina som har sin skolgång i kommunen.  

Konsekvensanalys 
Arbete med pedagogiska åtgärder efter pandemin är igång och har hittills gett en ne-
gativ avvikelse om -670 tkr. Likaså är förväntade kostnadsökningar stora med tanke 
på omvärldseffekterna på bränsle, livsmedel med mera. Till stor del innefattar den 
negativa prognosen kostnader för detta som inte är finansierat.  
På flertalet enheter finns ett stort behov av resurser till hösten, i många prognoser på 
områdena är detta inkluderat. 
 

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Roland Hybelius Roland Hybelius 
Utbildningschef Utbildningschef 
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Uppföljning maj 
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1 Förvaltningsberättelse 

1.1 Händelser av väsentlig betydelse 
Fortsatt organisering för mottagande av flyktingar från Ukraina har skett. En omflyttning 
av familjerna har påbörjats vilket skapar nya behov av studiehandledning på flera skolor. 

Under maj månad är det mycket som sker i den dagliga verksamheten och planering för 
kommande läsår är fokus. Samt att förbereda sommarens bemanning, slutföra de 
nationella proven och säkerställa höstens organisation. 

Positivt inflöde i södra delen av kommunen där vissa enheter ökar i antal. Även tillskott 
av nya barn och elever har skett i andra delar av kommunen vilket är positivt. 
Förberedelse och beredskap för detta pågår samt inför ombyggnation i Gärdslösa. Likaså 
är arbetet med Åkerboskolans nya lokaler i ett intensivt läge med mycket inredningsdelar. 

Kulturskolan har haft två stora framträdanden. Huset börjar bli för litet för den här typen 
av evenemang. Det är ett maxtal på 100 i publiken och det är för få. 

Fritidsgården har varit på Liseberg. mycket uppskattat. Vi har kommit igång med fler 
aktiviteter riktade till motorburen ungdom. Den mobila fritidsgården lockar fler deltagare. 

  

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till maj en positiv budgetavvikelse 
på 1 397 tkr. Avvikelsen har skapats under våren, främst på grund av utbetalning av 
sjuklöneersättningar samt ett personalläge med mycket frånvaro och svårigheter att få in 
vikarier. Under månaden har avvikelsen reducerats, bland annat på grund av högre 
kostnader för skolskjuts än tidigare då priserna för drivmedel har ökat. Arbete med 
pedagogiska åtgärder efter pandemin är igång och har hittills gett en negativ avvikelse om 
-670 tkr. 

Prognosen för året sätts till -1 675 tkr. Till stor del härleds denna till åtgärder efter 
pandemin och högre kostnader för skolskjuts. Generellt finns ett ökat behov av resurser 
på förvaltningens enheter under hösten och outnyttjad driftsbudget under våren som 
kommer förbrukas vilket gör att periodens avvikelse skiljer sig från årets prognos. 
Osäkerhet finns i skolskjutskostnaderna då priserna för dessa ska revideras flertalet 
gånger under året samt vilken nivå på ersättning som ges för eleverna från Ukraina som 
har sin skolgång i kommunen. 

Kommunens verksamheter 

Ekonomisk analys 

Analys av avvikelse för perioden 

Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till maj en positiv budgetavvikelse 
om 1 397 tkr. Ingen vidare ersättning för sjuklönekostnader har redovisats under 
perioden. Kostnader för skolgång för elever från Ukraina uppgår under perioden till 
209 tkr, 97 tkr av dessa återfinns på centrala området och resterande på central 
stödfunktion. Utbetalning av retroaktiv lön har också gjorts på förvaltningen under maj 
och budget för löneökningen är fördelad från april. 
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Central stödfunktion 

Ytterligare negativ budgetavvikelse återfinns på central stödfunktion. Högre kostnader för 
interkommunal ersättning på grund av fler elever än tidigare känt och flertalet beviljade 
tilläggsbelopp återfinns i avvikelsen. Satsningar på pedagogiska åtgärder efter pandemin 
visar för perioden en negativ avvikelse om 670 tkr och arbetet med detta är i full gång. 
Avvikelsen på området reduceras av lägre personalkostnader än budgeterat på grund av 
frånvaro. På grund av högre drivmedelspriser har kostnaderna för skolskjuts ökat 
ytterligare och KLT kommer att kontinuerligt se över priserna för att möta deras ökade 
kostnader vilket kommer påverka avvikelsen för utbildningsförvaltningen ytterligare. 

Norra området 

Den positiva avvikelsen på norra området har reducerats något under månaden och 
samtliga enheter har reducerat sin avvikelse. På flertalet enheter har större kostnader för 
timanställda betalats ut, detta härleds till de vikarier som arbetat under april. 

Centrala området  

Slottsskolan fortsätter att öka sin positiva avvikelse dels på grund av att vakanta tjänster 
inte är tillsatta. Budget för läromedel är inte heller utnyttjat då inköp sker klumpvis under 
året. Ett större behov av extra resurser väntar till hösten 2022, varpå prognosen är lägre än 
periodens utfall. Avvikelsen på central barnomsorg har minskat under månaden, främst på 
grund av utbetalningar för timanställda för april månad. Även Viktoriaskolan har minskat 
sin positiva avvikelse, detta på grund av högre personalkostnader än budgeterat på 
grundskolan för att möta ett ökat behov som finns på enheten på grund av elever i behov 
av extra stöd. 

Södra området 

Den positiva avvikelsen på Rälla, Gärdslösa, Runsten har minskat med ca. 100 tkr under 
maj. En stor del av reduceringen beror av högre personalkostnader på Rälla förskola, både 
för ordinarie anställda och timanställningar på grund av ökad frånvaro. Även högre 
kostnader för personal återfinns på Rälla fritidshem. 

Köping har också reducerat sin positiva avvikelse under maj. Högre kostnader för 
personal, både ordinarie och timanställningar återfinns på Hasselbacken och 
fritidshemmet. Avvikelsen reduceras något på grund av lägre personalkostnader på 
resursenheterna. 

Kulturområdet 

Kulturskolan har för perioden en negativ avvikelse på 25 tkr. Denna förklaras främst av 
högre kostnader för personal än budgeterat, under juni kommer översyn göras för att 
säkerställa så att rätt personer belastar rätt kostnadsställe. Den positiva avvikelsen på 
biblioteket har reducerats och för perioden är budget i balans. Några större inköp av 
böcker förklarar reduceringen. Fritidsgårdarna är oförändrade jämfört med föregående 
period. 

Analys av årsprognos 

Prognosen för utbildningsförvaltningen 2022 sätts till - 1 675 tkr. 

Central stödfunktion 

En negativ avvikelse för skolskjuts väntas, detta beror dels av flertalet turer men även för 
ökade kostnader för skolskjutsbussar på grund av ökade drivmedelspriser. Revidering av 
priser för busskort kommer att göras löpande under året, varpå prognosen för detta är 
osäker. Arbete med pedagogiska åtgärder efter pandemin är igång en negativ avvikelse på 
detta om - 1 435 tkr väntas. Denna baseras på åtgärder i två terminer samt reducering av 
det som för skolmiljarden inte var intecknat i budget inför året. Beviljade tilläggsbelopp 
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över budgeterad nivå väntas också skapa en negativ avvikelse samt en högre kostnad för 
livsmedel på grund av högre livsmedelspriser. 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. 

Områden 

Prognosen för områdena är baserad på bemanning som rektorerna arbetar med månadsvis, 
sammanvävt med utfall för perioden där utbetald ersättning för sjuklönekostnader är 
inkluderad på respektive område. Prognosen antar att planerad personal arbetar, 
alternativt att vikarier tas in. Antagande finns att budget för läromedel, 
förbrukningsmaterial och annan drift helt kommer att förbrukas under året. Hänsyn är 
tagen till det som är känt vad gäller intäkter, barnomsorgsintäkter varierar under året 
beroende på barnantal och samtliga kända statsbidrag är budgeterade för, finns en skillnad 
mellan budget och väntad intäkt för statsbidraget tas detta hänsyn till i prognosen. 

Generellt finns ett behov av mer resurser inför hösten och förhoppning att vakanta tjänster 
ska tillsättas varpå prognosen för året är lägre än periodens utfall på enheterna. 

Ekonomisk sammanställning 

Uppf uppsummerad 2022 

   Årsbudget Budget jan-
maj 

Utfall jan-
maj 

Avvikelse 
jan-maj 

Årsprogno
s 

 Total      

60 Central 
stödfunktion 85 453 35 903 36 702 -799 -2 555 

61 
Norra 
rektorsområ
det 

18 905 7 834 7 592 243 170 

62 
Centrala 
rektorsområ
det 

38 273 16 286 14 754 1 532 490 

63 
Södra 
rektorsområ
det 

38 689 16 052 15 647 405 150 

65 Kulturområd
et 10 402 4 317 4 301 16 70 

69 Projekt 0 0 0 0 0 

 Summa 191 722 80 393 78 996 1 397 -1 675 

Åtgärder och konsekvensanalys 
Förvaltningens insatser för pedagogiska åtgärder efter pandemin är i gång. Till stor del 
innefattar den negativa prognosen kostnader för detta arbete som inte är finansierat. 

På flertalet enheter finns ett stort behov av resurser till hösten, i många prognoser på 
områdena är detta inkluderat. Vi vet att vi kommer att behöva bemanna mer för våra barn 
och elever med stora behov under hösten enligt Skollagens krav och det kommer att 
påverka kostnaderna framåt. 

Just nu vet vi inte så mycket kring det ekonomiska läget framöver utan arbetar utifrån det 
nuläge vi är i.

7



 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-06-08 48   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 48 Dnr 2022/58 600 UN 
 
Uppföljning av slutbetyg för läsåret 2021/22 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  överlämna informationen till utbildningsnämnden.   

Ärendebeskrivning 
Redogörelse av det preliminära medelmeritvärdet för läsåret 2021/2022 för Borg-
holms kommun. 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Emma Berggren-Andersson informerar om vad som kommer att 
redovisas på utbildningsnämndens möte den 22 juni då det preliminära medelmerit-
värdet för läsåret 2021/2022 bör vara klara. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-06-08 49   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 49 Dnr 2022/12 600 UN 
 
Rapport barn- och elevstatistik 2022 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  överlämna informationen till utbildningsnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Varje år följs det aktuella barn- och elevantalet upp. Årets detaljerade siffror kom-
pletteras med en övergripande grafisk jämförelse. 

Beslutsunderlag 
Rapport barn- och elevstatistik 220603 

Dagens sammanträde 
Förvaltningssekreterare Anne-Charlott Petersson redogör för rapporten och informe-
rar att ärendet ska kompletteras med en tjänsteskrivelse. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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     Rapport barn- och elevantal 2022-06-03     
   
         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skola Särskola F-klass 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt 

Åkerboskolan - 9 18 11 25 13 17 8 13 17 25 156 

Viktoriaskolan - 26 22 23 27 32 31 - - - - 161 

Slottsskolan - - - - - - - 62 70 75 63 270 

Köping skola 8 16 18 15 13 19 24 - - - - 113 

Rälla skola - 7 13 9 11 9 7 - - - - 56 

Gärdslösa skola - 16 9 17 12 8 11 - - - - 73 

Annan huvudman 2 8 2 7 7 7 12 11 18 17 10 101 

Totalt 10 82 82 82 95 88 102 81 101 109 98 930 

Förskola Placerade 

Sandhorvan 17 

Solvändan 29 

Kråkbacken 31 

Skogsbrynet 84 

Hasselbacken 32 

Björkviken 28 

Rälla  38 

Runsten 38 

Gärdslösa 47 

Annan huvudman 46 

Totalt 390 (Förskolan Montessori, Borgholm 30 barn)

Skola fritids Antal inskrivna

Åkerbo 25

Köping 68

Viktoria 82

Rälla 43

Gärdslösa 48

Totalt 266
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (1) 
2022-06-14 2022/12 600 
     

 
Handläggare 
Roland Hybelius 
Utbildningschef 

Ert datum Er beteckning 
  

Till utbildningsnämnden 
 
Barn och elevstatistik 
 
Förslag till beslut  
att godkänna rapporten. 

Ärendebeskrivning 
Varje år följs det aktuella barn- och elevantalet upp. Årets detaljerade siffror kom-
pletteras med en övergripande grafisk jämförelse . 

Beslutsunderlag 
Rapport barn- och elevantal grafer 3 juni 2022 
Rapport barn- och elevantal 3 juni 2022 
Tjänsteskrivelse daterad den 14 juni 2022 

Bedömning 
I grundskolan ser vi en marginell minskning jämnfört med juni 2021 på totalen med 
10 elever. Det är i centrala Borgholm minskningen är mestadels. Köping ökar mest 
av skolorna med 16 elever. I övrigt är det små avvikelser utspridda över hela kom-
munen. 

Elever i grundskola hos annan huvudman är 101 vilket är oförändrat. 

På förskolan är minskningen 5 barn totalt, men dessa siffror är väldigt rörliga ef-
tersom man skolar in barn kontinuerligt i förskolans verksamhet. Antalet barn i kö 
finns inte med i denna statistik. I kön finns i dagsläget 47 barn som önskar plats un-
der 2022. 

Barn i förskola hos annan huvudman har ökat med 5 barn. Den största delen av 
dessa 45 barn går på Montessoriförskolan Solstrålen i Borgholm. 

Konsekvensanalys 
Den minskning som blir på vissa enheter är bekymmersam om det berör en liten 
enhet. Svårigheterna med ojämna årskullar, i synnerhet på högstadiet påverkar ock-
så möjligheter till heltidstjänster för lärarna. Det ställer krav på vår flexibilitet i orga-
nisationen. Flera skolor har redan klasser som läser tillsammans, s.k. B-form, vilket 
inte är optimalt. Det vi ser som en positiv signal är den kraftiga ökning som blivit i 
Köping. När vi ser på prognoserna så ser vi en förväntad expansion av elevtalet i 
Gärdslösa skola som en följd av området där Runsten och Gärdslösa ingår. Men 
svårigheterna med de små enheternas kostandsbehov för att garantera en under-
visning enligt skollagen är komplicerad.  

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 
Roland Hybelius 
Utbildningschef
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (1) 
2022-06-14 2021/119 006 
     

 
Handläggare 
Roland Hybelius 
Utbildningschef 

Ert datum Er beteckning 
  

 

Till utbildningsnämnden 
 

 
Sammanträdesdagar augusti AU och Nämnd 

Förslag till beslut  
 
att  flytta fram AU:s möte i augusti till den 24/8 

att  flytta fram Utbildningsnämndens möte i augusti till den 7/9 

Ärendebeskrivning 
Utifrån den förändrade budgetprocessen och behovet av tid för förberedelse och 
sedan beslut i nämnden kring nytt prioriteringsunderlag innan processen fortgår i KS 
för slutgiltigt beslut i KF så föreslår vi att vi justerar dessa datum enligt ovan. Då 
finns det tid och god möjlighet att revidera tidigare förslag utifrån de förutsättningar 
som finns. 

Beslutsunderlag 
Beslutad budgetprocess 

Konsekvensanalys 
För att kunna ge våra barn och elever de bästa förutsättningarna behövs tid för att 
förbereda 2023 års budget och prioriteringar så att ett så rimligt förslag som möjligt 
kan presenteras. 

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 
Chefens namn. Roland Hybelius 
Chefens titel. Utbildningschef 
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-06-08 51   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 51 Dnr 2022/3 600 UN 
 
Kalendarium utbildningsnämnden juni 2022 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  lägga till återrapportering av En kommun fri från våld, MVP samt lönesta-

tistik. 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsnämndens kalendarium juni 2022 

Dagens sammanträde 
Mötet går igenom kalendariet och kompletterar med förslag. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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Dnr 2022/3-600 

Kalendarium för utbildningsnämnden Borgholm 
juni 2022 

Stående punkter på dagordningen till AU 
 Uppföljning av budget 
 Information om inkomna anmälningar och synpunkter (Tidigare Information om ärenden från 

Skolinspektionen och Barn- och elevombudet) 

Stående punkter på dagordningen till utbildningsnämnden 
 Uppföljning av budget 
 Anmälan om fattade delegationsbeslut 
 Anmälda frågor från nämndledamöter 
 Information från verksamheten 

Möte Ärenden Årshjul 
Juni 
AU: 8 
UN: 22 

Rapport LUPP-enkät Ulrika R Emilsson. 
Återrapportering från arbetet med SSPF med 
Tove Alm samt arbetet inom FB-teamet med 
Martina Johansson. 

Redovisning av barn- och elevstatistik. 
Uppföljning av läsårets slutbetyg. 
 
 

Augusti  
AU: 17 
UN: 31 

Förändringar nationella betygskriterier och 
lärarutbildning. 

Avstämning och analys avseende 
sjukfrånvaron. 
Uppföljning studie- och yrkesvägledning. 
Elevfrånvaro statistik Jan-Juni. 
 

September  
AU: 14 
UN: 28 

 Avstämning och analys av budget – 
Tertialbokslut 2/Delårsbokslut. 
Riskbedömning av internkontrollpunkter 
inför kommande år. 
Redovisning av barn- och elevstatistik. 
Uppföljning anmälan om kränkning. 
Uppföljning av föregående läsårs 
avslutningsfester. 
 

Oktober 
AU: 12 
UN: 26 

Uppdatering hur SKAL-projekt fortlöper Verksamhetsplan för kommande år inkl. 
internkontrollplan för kommande år 
Rapport från utvärdering av 
verksamhetsplan fritidsgårdarna. 
Redovisning av skolpliktsbevakning. 

November 
AU: 9 
UN: 23 

 Fastställa mötestider för kommande år 

December 
AU: 7 
UN: 19 

 Fastställande av elevpeng för kommande år. 
Fastställande av attestlista för kommande år. 

Januari 2023 
AU:  
UN:  

 Redovisning av långsiktig barn- och 
elevutveckling. 
Uppföljning resultat för åk 6 o åk 9. 
Enheternas arbetsmiljö. 
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Dnr 2022/3-600 

Elevfrånvaro statistik Juli-dec. 
Februari  
AU: 
UN:  

 
 

Årsbokslut föregående år inkl. uppföljning av 
internkontroll. 
Uppföljning anmälan om kränkning från 
föregående år. 
Redovisning av Patientsäkerhetsberättelse 
för föregående år. 

Mars 
AU:  
UN:  

 Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete 
från föregående år.  
Satsningar och effektiviseringar inför 
kommande budgetår. 
Redovisning av skolpliktsbevakning. 

April 
AU:  
UN:  

 Taxor till nästa år för beslut i KF. 

Maj 
AU:  
UN:  

 Uppföljning och analys av budget – 
Tertialbokslut 1. 
Uppföljning av värdegrundsarbete (några 
rektorer bjuds in för att beskriva sitt arbete 
med värdegrund och likabehandling) 
Stipendium Kulturskolan. 

   
 

 

Pågående utredningsuppdrag Status  
Hur går vi vidare med dialoger med elevråd (dnr 2020/63) 
 

 

Lönestatistik Kalmar län Under hösten 

Återrapportering En kommun fri från våld  

Återrapportering MVP, vad händer nu i projektet  

 

Önskemål till gäster på utbildningsnämndens möten Status 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum  Beteckning 1 (1) 
2022-06-15 2022/4 002 
    

 
Handläggare 
Anne-Charlott Petersson 
Förvaltningssekreterare 

Ert datum Er beteckning 
  

Till utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 

 
Anmälan om fattade delegeringsbeslut 2022 
 
Förslag till beslut  
att lägga redovisade delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av fattade delegeringsbeslut för tiden 2022-05-13 – 2022-06-13. 

 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av delegeringsbeslut daterad den 15 juni 2022 
Tjänsteskrivelse daterad den 15 juni 2022 
Arbetsutskottets protokoll daterat den 8 juni 2022 

 
 
 
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN   
 
Roland Hybelius Anne-Charlott Petersson 
Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig
Datum Avsändare/Mottagare Avdelning
Ärendenummer Notering Handlingstyp

Ärendemening
2022.288 U Beslut- Avslås Ansökan om skolskjuts vid 

särskilda skäl
Kim Jakobsson

2022-05-19 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2022/55-623 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT
Ansökan om skolskjuts  särskilda skäl

2022.291 U Beslut - Avslås Ansökan om skolskjuts vid 
särskilda skäl

Kim Jakobsson

2022-05-19 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2022/54-623 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT
Ansökan om skolskjuts särskilda skäl

2022.296 U Beslut - Avslag Ansökan om skolskjuts vid 
särskilda skäl

Kim Jakobsson

2022-05-25 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2022/52-623 DELEGERINGSBESLUT
Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl

2022.321 U Beslut - Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid 
särskilda skäl

Kim Jakobsson

2022-05-30 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2022/56-623 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl
2022.328 U Beslut - Tillstyrks. Avtal om interkommunal 

ersättning (Sedan tidigare)
Kim Jakobsson

2022-06-03 Mörbylånga kommun Gårdby skola UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2022/9-605 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT
Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till 
fristående 2022/2023. Samlat alla ärenden.

2022.329 U Beslut - Tillstyrks. Avtal om interkommunal 
ersättning (Sedan tidigare)

Kim Jakobsson

2022-06-03 Mörbylånga kommun Gårdbyskola UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

Utskriftsdatum: Utskriven av: Anne-Charlott Petersson2022-06-15

Handlingar

Diarieenhet: Utbildningsnämnden

2022-05-13 - 2022-06-13

Riktning:

Status: Aktuella

DELEGERINGSBESLUTHandlingstyp:

Datum:
Upprättade

Notering:

Visas ejSekretess:

Sidan  1 av 2
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig
Datum Avsändare/Mottagare Avdelning
Ärendenummer Notering Handlingstyp

Ärendemening
UN 2022/9-605 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till 
fristående 2022/2023. Samlat alla ärenden.

Sidan  2 av 2
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-06-08 50   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 50 Dnr 2022/5 600 UN 
 
Information, inkomna anmälningar och synpunkter 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  överlämna informationen till utbildningsnämnden.   

Ärendebeskrivning 
Redogörelse av aktuella ärenden. 

Dagens sammanträde 
Administrativ chef Kim Jakobsson informerar om de inkomna synpunkter/klagomål 
som inkommit från och med januari 2022 som är fyra i antal, för att sedan informera 
löpande om det kommer in nya händelser klagomål/synpunkter till förvaltningen. 
Ingen anmälan inkommit från Skolinspektionen eller Barn- och elevombudet. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________

20



 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-06-08 52   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 52 Dnr 2022/6 600 UN 
 
Information från verksamheten 

Dagens sammanträde 
 Inför avstämningsmöte med kommunstyrelsens arbetsutskott den 14/6. 

 Mycket arbete med budget 2023, förslag om att flytta fram UNs möte i au-
gusti till den 7 september. Blir ett nytt ärende till utbildningsnämndens möte 
den 22 juni. 

 Lönestatistik inte aktuella siffror, redovisa aktuella siffror i höst 

 Utvärdering projekt skolfrukost, inväntar input från KSAU. 

 Revisionsrapport 2017 Uppföljning av utbildningsnämndens ledning och upp-
följning av verksamheten.  

 Översiktsplan för Borgholms kommun remissmissiv – Arbetsutskottet disku-
terar kring översiktsplanen och hantering av denna. 

 Kommunens aktivitetsansvar (KAA) Björn Andreen informerar om en webb-
sändning som arrangerades av Sveriges kommuner och regioner (SKR).  

 En kommun fri från våld, Jeanette Sandström efterfrågar vad händer nu. Kim 
Jakobsson och Karin Albertz går utbildning. 

 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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