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§ 46 Godkännande av dagordning 2022/15 600  3 

§ 47 Uppföljning budget maj 2022 2022/1 640  4 
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§ 50 Information, inkomna anmälningar och synpunkter 2022/5 600  7 

§ 51 Kalendarium utbildningsnämnden juni 2022 2022/3 600  8 

§ 52 Information från verksamheten 2022/6 600  9 

 

2



 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-06-08 46   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 46 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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 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 
______________

4



 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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 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 
______________
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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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 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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