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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Innehållsförteckning: 
 

§ 60 Godkännande av dagordning 2022/15 600  3 

§ 61 Uppföljning samverkan mellan Socialtjänst Skola Polis och Fritid 
(SSPF) 

2022/59 600  4 

§ 62 Rapport LUPP-enkät 2022/50 600  5 

§ 63 Uppföljning budget maj 2022 2022/1 640  6 

§ 64 Uppföljning av slutbetyg för läsåret 2021/22 2022/58 600  7 

§ 65 Rapport barn- och elevantal 2022 2022/12 600  8 - 9 

§ 66 Sammanträdesdagar för utbildningsnämnden augusti 2022 2021/119 006  10 

§ 67 Kalendarium utbildningsnämnden 2022 2022/3 600  11 

§ 68 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2022 2022/4 002  12 

§ 69 Information, inkomna anmälningar och synpunkter 2022/5 600  13 

§ 70 Information från verksamheten 2022/6 600  14 

§ 71 Anmälda frågor från ledamöter 2022/7 600  15 - 16 
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§ 60 Dnr 2022/15 600 UN 
 
Godkännande av dagordning 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att  godkänna utsänd dagordning för mötet.   

Dagens sammanträde 
Ordförande frågar om mötet kan godkänna utsänd dagordning. 

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 61 Dnr 2022/59 600 UN 
 
Uppföljning samverkan mellan Socialtjänst Skola Polis och Fritid SSPF 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att  tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Information som uppstartade satsning med projektet samverkan mellan Social-
tjänsten, skola, polisen samt fritid. 

Dagens sammanträde 
Tove Alm, familjepedagog och Martina Johansson, socialsekreterare redogör för nu-
läget i samarbetet. Nytt är att de har delat upp det så att Martina har Åkerboskolan 
och Tove har Slottsskolan vilket har gjort att skolorna är mer involverade. De har fått 
samtycke från tre familjer men inte kommit igång, mycket ska klaffa för att få till träf-
far. De är även aktiva tillsammans med brottsförebyggande rådet när det gäller upp-
komna problemet vid bl.a. Lyckesand där ungdomar i stort sätt från hela landet träf-
fas på stranden. Där är även föräldraförening och ”föräldrar på stan” är aktiva. Styr-
gruppen har nästa möte i augusti där man får ladda om inför hösten och försöka 
korrdinera arbetet på ett bättre sätt för att få till träffar med familjer. 

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 62 Dnr 2022/50 600 UN 
 
Rapport LUPP-enkät 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att  tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämnden önskar information om ungdomars tillvaro, ett sätt är att se 
vad LUPP-enkäten gav för information. LUPP står för Lokal uppföljning av ung-
domspolitiken Undersökningen syftar till att ta fram kunskap om hur unga har det 
och hur de upplever sin situation i olika frågor. Oftast är det elever i årskurs 8 och 
elever i årskurs två på gymnasiet som svarar på Lupp-undersökningarna. De om-
råden som undersöks är: ”Hur unga ser på sitt inflytande och demokrati, situatio-
nen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid, och hur 
de ser på sin egen framtid”. 

Dagens sammanträde 
Ulrika Ragvald Emilsson, ungdomssamordnare redogör för utfallet av LUPP-enkäten 
det vill säga ungas livsvillkor i Borgholms kommun. Undersökningen genomfördes 
under hösten 2021. Undersökningen målar upp en mörk bild om hur ungdomarna 
har det. Roland Hybelius, förvaltningschef fortsätter med att säga att det är tufft på 
många sätt både stor press när det gäller betyg, tufft hemma, pandemi, media som 
översköljer ungdomarna med negativa saker, de behöver fokusera på positiva saker 
som händer. Man ser även att ungdomar efterfrågar föräldraansvaret. 

______________
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§ 63 Dnr 2022/1 640 UN 
 
Uppföljning budget maj 2022 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
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 
Arbetsutskottets beslut den 8 juni 2022 § 47 

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 budgetuppföljningen och informerar 
att det ser fortsatt bra ut, men förvarnar om kommande utgifter som inköp av läro-
medel, utbetalning av ferielöner till lärarna, skolskjutskostnader kommer att öka i 
och med t.ex. ökade bränslepriser, insatser utifrån pandemin. 

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

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att  tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Information kring slutbetyg för elever i årskurs 9, redogörelsen av preliminära me-
delmeritvärdet för läsåret 2021/2022 för Borgholms kommun, då det kan bli ändring 
av betyg efter lovskola. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut den 8 juni 2022 § 48 

Dagens sammanträde 

Utvecklingsledare Emma Berggren-Andersson redogör för ärendet. Emma börjar 
med att uppdatera ledamöterna på vad som gäller för terminsbetyg och slutbetyg. 
Medelmeritvärdet för Borgholms kommun presenteras till hösten när de officiella 
uppgifterna presenteras. Till hösten kommer skolverket att publicera SLASA en sta-
tistisk beräkningsmodell. Syftet med SALSA är att synliggöra faktorer som skolan in-
te kan påverka men som har betydelse för betygsresultatet. 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 65 Dnr 2022/12 600 UN 
 
Rapport barn- och elevantal 2022 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att godkänna uppföljning/rapportering och lägga den till handlingarna. 

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 
Arbetsutskottets beslut den 8 juni 2022 § 49 

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 
under 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 
också möjligheter till heltidstjänster för lärarna. Det ställer krav på vår flexibilitet i 
organisationen. 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 elev-
talet i Gärdslösa skola som en följd av området där Runsten och Gärdslösa ingår. 
Men svårigheterna med de små enheternas kostandsbehov för att garantera en 
undervisning enligt skollagen är komplicerad.  
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Dagens sammanträde 
Det som mötet uppmärksammar är att få elever på Åkerboskolan går på fritids efter 
skoldagens slut. 

______________
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§ 66 Dnr 2021/119 006 UN 
 
Sammanträdesdagar för utbildningsnämnden augusti 2022 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att  flytta fram arbetsutskottets möte från den 17 augusti till den 24 augusti 2022. 

att  flytta fram utbildningsnämndens möte den 31 augusti till den 7 september 
2022. 

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 
Arbetsutskottets beslut den 8 juni 2022 § 52 

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. 

Dagens sammanträde 
Ordförande frågar ledamöterna om det går att göra förändringen och samtliga delta-
gande ledamöter godkänner ändringen. 

Beslut skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 
Hemsidan 
______________
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§ 67 Dnr 2022/3 600 UN 
 
Kalendarium utbildningsnämnden 2022 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsnämndens kalendarium juni 2022 
Arbetsutskottets beslut den 8 juni 2022 § 51 

Dagens sammanträde 
Inga nya förslag till kalendariet framfördes. 

______________
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§ 68 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 2022-05-13 – 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 

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

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att  tacka för redovisningen och lägga den till handlingarna.   

Ärendebeskrivning 
Informationspunkt har kompletterats med synpunkter/klagomålsärenden vilka re-
dogörs här samlat med anmälningar från skolinspektionen och Barn- och elevom-
budet. Redogörelse av klagomål aktuella/behandlade klagomål inkomna från årets 
början. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut den 8 juni 2022 § 50. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Roland Hybelius informerar om rutin för hur förvaltningen behand-
lar ett klagomål/synpunkt.  Han informerar om de inkomna synpunkter som är be-
handlade och som inkommit under 2022. Han vill även att nämndsledamöterna först 
hänvisar frågeställning till rektor och sedan om personen inte är nöjd med svaret 
hänvisa till kommunens hemsida.  Man registrerar sina klagomål eller synpunkter via 
E-tjänsten/utbildning och barnomsorg/synpunkter så kommer de in till förvaltningen, 
vilket gör att tjänsteperson kan besvara på frågeställning eller om det finns behov 
göra en utredning. Inga ärenden har inkommit från Skoinspektionen eller Ban- och 
elevombudet.  

______________
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§ 70 Dnr 2022/6 600 UN 
 
Information från verksamheten 

Dagens sammanträde 
 Extra studietid  

Regeringen föreslår att elever i grundskolans årskurs 4–9 ska erbjudas extra 
studietid. Under studietiden kan elever få hjälp med läxor och annat skolar-
bete. Erbjudandet ska omfatta minst två timmar per vecka och deltagandet 
ska vara frivilligt. Beslutat och träder i kraft 1 juli 2022. 

 Utökad lovskola 
Regeringen föreslår även att den skollagsreglerade lovskolan utökas med 25 
timmar. Den utökade lovskolan ska erbjudas elever i grundskolans årskurs 9 
som riskerar att inte uppfylla kriterierna för betyget E i ett eller flera ämnen 
och som därmed riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program i gym-
nasieskolan. Sådan lovskola ska erbjudas på lov under läsåret och ska inte 
kunna räknas av från de 50 timmar lovskola som huvudmannen är skyldig att 
erbjuda enligt gällande bestämmelser. Beslutat och träder i kraft 1 juli 2022. 

 Resursskola och tilläggsbelopp 
Alla elever ska ges möjlighet till att klara skolan och lära sig det de behöver, 
men alltför många elever får inte tillräckligt stöd för att nå dit. En del elever 
behöver en anpassad undervisning och lärmiljö för att lyckas i skolan, och 
regeringen går nu fram med en lagrådsremiss med förslag som bland annat 
ska utveckla och förtydliga förutsättningarna för resursskolor. Beslutat och 
träder i kraft 2 juli 2022. 

 
______________
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§ 71 Dnr 2022/7 600 UN 
 
Anmälda frågor från ledamöter 

Dagens sammanträde 
 

Erik Arvidsson (SD)  
Har utbildningsförvaltningen något samarbete med länsmusiken. 

Förvaltningschef Roland Hybelius svarar: 
På olika sätt och i synnerhet genom Kulturskolechefens ansvar. Exempel på detta är 
Camerata Nordicas musikfestival projekt i kulturskolan, låtskrivarprojekt, kontakt ge-
nom nätverk, Ibland genom kulturgarantin. Likaså förekommer samarbete med 
Byteatern, Slöjdklubben och andra organisationer. 
 

Sofie Jakobsson (C)  
Uppnår vi skollagens krav på hemspråksundervisningen i vår kommun? 

Är det skillnad på Åkerbo/Borgholm? 

 
När barn under terminen får resurshjälp, följer den resursen med till nästkommande 
termin? Vad säger skollagen om detta? 

Om man redan i förskolan ser att här kommer behövas hjälp på vissa barn. Hur 
kommuniceras detta? 

Tas det med i budget? Vad säger skollagen? 

Förvaltningschef Roland Hybelius svarar: 

Gällande Modersmålsundervisning och Studiehandledning uppfyller vi kraven och 
det finns numera ett samarbete inom Länet kring detta. Det är för att det finns svå-
righeter inom språkkompetenserna som vi behöver hjälpas åt med. Detta är lagkrav 
och därför råder ingen skillnad i vårt ansvar mellan skolorna. 

Behov av särskilt stöd kommuniceras vid överlämningar och med hjälp av elevhäl-
san. Behov av tilläggsbelopp skickas in och bedöms objektivt. Hanterandet är enligt 
skollagen. 
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Maria Steen (FÖL) 
Vad gäller för busskort, när barn ”slarvat” bort sina busskort hur ersätts de då? Be-
höver föräldrarna lösa ut nya? 

Barnen ska nu spara sina busskort till kommande terminer, är det ekonomiska- 
och/eller miljöskäl eller helt andra orsaker? 

Förvaltningssekreterare Anne-Charlott Petersson svarar: 
Vårdnadshavarna behöver inte betala när en elev tappat sitt busskort. Skoladminist-
ratörerna administrera skolbiljetter/skolkort genom att använda KLTs system Skol-
portal. Skolportalen gör det möjligt för elever att behålla sina skolkort vidare under 
hela grundskoletiden till och med gymnasiet så det blir både en miljövinst och mind-
re hantering av skolkort. 

______________
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