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§ 72 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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§ 73 Dnr 2022/1 640 UN 
 
Uppföljning budget juli 2022 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att  lägga månadsuppföljningen juli 2022 med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till juli en positiv budgetavvi-
kelse om 0,9 mkr. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning budget juli 2022 
Tjänsteskrivelse daterad den 16 augusti 2022 
Arbetsutskottets beslut den 24 augusti 2022 § 54 

Bedömning 
Prognosen sätts till - 1,7 mkr. Till stor del innefattar denna arbete med pedagogiska 
åtgärder efter pandemin samt högre kostnader för skolskjuts och livsmedel. Områ-
dena väntas behålla delar av sina positiva avvikelser som skapats under våren, men 
ett behov av resurser på flertalet enheter gör att nuvarande avvikelse väntas bli re-
ducerad. 

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 finan-
sierat. 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 kost-
naderna framåt. Likaså är förväntade kostnadsökningar stora med tanke på om-
världseffekterna på bränsle, livsmedel med mera. Till stor del innefattar den negati-
va prognosen kostnader för detta som inte är finansierat.  

Dagens sammanträde 
Controller Izabelle Sjöbäck redogör för månadsuppföljningen för augusti 2022. Iza-
belle informerar mötet om vad som har hänt under perioden och vad kostnadsök-
ningar som sker i Sverige generellt påverkar ekonomin.  

______________

4



 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-09-07 74   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 74 Dnr 2022/2 640 UN 
 
Prioriteringar budget 2023 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att  ställa sig bakom utbildningsförvaltningens förslag på prioriteringsunderlag 

och äska satsningarna som är beskrivna i skrivelsen: 

630 tkr för pedagogiska måltider 

450 tkr för digitalisering 

15 311 tkr för fler enheter i grundskolan 

5 193 tkr för fler enheter i förskolan 

850 tkr för barnomsorg på obekväm arbetstid 

456 tkr för öppen förskola 

462 tkr för utökning av tjänst på kulturskolan 

260 tkr för minskade avgifter för kulturskola 

200 tkr till kulturgaranti 

4 010 tkr för skolskjutsar 

6 890 tkr för att behålla befintlig struktur och kvalitet 

2 687 tkr för pedagogiska insatser efter pandemin 

632 tkr för förstärkning elevhälsa i grundskolan 

376 tkr för tidiga specialpedagogiska insatser 

300 tkr för matematikutveckling 

325 tkr för projektansvarig för samverkan skola arbetsliv  

1 250 tkr för att återföra åk 6 

2 000 tkr för ökad internhyra Åkerboskolan 

xxx ökad internhyra Gärdslösa 
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1 300 Minskade IT kostnader 

1 000 Anpassning till teknisk ram 

 

 

Ärendebeskrivning 
Prioriteringar inför kommande budgetår är en del av den årliga budgetprocessen 
och påbörjas med en inventering av behov utifrån analys av chefer och förvalt-
ningsledning. De olika prioriteringarna är vad som inte ska ingå i den tekniska ra-
men för att bedriva verksamheterna. I förslaget finns tidigare prioriteringar utifrån 
utbildningsnämndens prioriteringsordning samt nya identifierade behov. I år ges 
processen en översyn på grund av senarelagd budgetprocess och därav detta 
ärende. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 31 augusti 2022 
Prioriteringsunderlag UN budget 2023 rev 2022-08-31 
Förtydligande 1 
Arbetsutskottets beslut den 24 augusti 2022 § 55 

Bedömning 
Förändring gentemot 2022: 

Den tekniska ramen för utbildningsnämnden har för 2023 ökat från 162,63 mkr till 
167,45 mkr vilket är en ökning på 4,82 mkr. Uppräkning av befintliga prioriteringar, 
där att behålla struktur och kvalitet är en del, uppgår till 3,53 mkr. Den totala ök-
ningen för att behålla befintlig organisation uppgår då till 8,35 mkr vilket är en ök-
ning av totala budgetramen på ca 4,4 %.  

I plan för 2023 ligger också flytt av åk 6 med motsvarande 1,25 mkr. Detta innebär 
att utbildningsnämnden behöver 9,6 mkr för att klara att behålla befintlig organisa-
tion med löneökningar och övriga kostnadsökningar samt att flytta ut åk 6. Detta 
motsvarar 5,0 % ökning av utbildningsnämndens totala budgetram för 2022. 

Nya prioriteringar förutom flytt av åk 6 uppgår till 4,32 mkr samt 2 mkr för internhyra 
gällande Åkerboskolan. Beviljas även dessa ökar den totala budgetramen från 
191,72 mkr till 207,44 mkr vilket är en ökning på 15,72 mkr gentemot 2022. 

 

Äskanden inför 2023: 

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att äska för följande priorite-
ringar. 
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Tidigare äskanden utifrån 2022: 

 

Pedagogiska måltider 

Tidigare prioritering gällande pedagogiska måltider. Utbildningsnämnden har se-
dan ett antal år tillbaka beviljats gratis pedagogiska måltider från förskola upp till 
årskurs 2. Kostpriset har sedan dess räknats upp och uträkningen utgår från att bi-
behålla de antal måltider som erbjuds pedagogerna. Beviljas inte prioriteringen ut-
går erbjudandet om gratis pedagogiska måltider. 

 

Digitalisering 

Tidigare prioritering för att öka det digitala arbetssättet i förvaltningen. Detta är ett 
område som analyserats fram inom det systematiska kvalitetsarbetet. Beviljas inte 
prioriteringen avbryts det pågående utvecklingsarbetet med digitala verktyg i våra 
verksamheter och möjligheterna för elevernas digitala utveckling. 

 

Fler enheter i grundskolan 

Tidigare prioritering gällande fler grundskolor med årskurs 1-5. Prioriteringen avser 
kompensation för att ha fler skolor än vad som utifrån ett verksamhetsperspektiv 
behövs med aktuellt elevunderlag och geografiska förutsättningar. Inför 2023 har 
summan räknats ut utifrån vad en genomsnittskostnad är för en av Borgholm 
kommuns skolor med en parallell i förskoleklass upp till årskurs 5. Beviljas inte pri-
oriteringen kan eleverna i två mindre skolenheter upptas i närliggande skolor där 
flertalet elever kan ingå i befintliga klasser. 

 

Fler enheter i förskolan 

Tidigare prioritering gällande fler förskolor. Prioriteringen avser kompensation för 
att ha fler förskolor än vad som utifrån ett verksamhetsperspektiv behövs med ak-
tuellt barnunderlag och geografiska förutsättningar. Inför 2023 har summan räknats 
ut utifrån vad en genomsnittskostnad är för en förskola i Borgholms kommun som 
ej ligger i anslutning till en skola. Skogsbrynet är dock inte medräknat. Beviljas inte 
prioriteringen kan barnen i två mindre förskoleenheter, som inte ligger i anslutning 
till en grundskola, upptas i närliggande förskolor som ligger i anslutning till grund-
skola. 

 

Barnomsorg på obekväm arbetstid 

Tidigare prioritering gällande barnomsorg på OB. Utbildningsnämnden har sedan 
ett antal år tillbaka beviljats medel för att kunna erbjuda barnomsorg på obekväm 
arbetstid. Ett mindre antal barn tar i dag del av verksamheten. Beviljas inte priorite-
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ringen kan verksamheten avslutas då den inte är lagstadgad. Då nyttjandegraden 
är låg blir även konsekvensen för andra verksamheter begränsad. 

 

Öppen förskola 

Tidigare prioritering gällande öppen förskola. Utbildningsnämnden har sedan ett 
antal år tillbaka beviljats medel för att kunna erbjuda öppen förskoleverksamhet. 
Verksamheten erbjuds i Löttorp och Borgholm men har på grund av brand och 
pandemi den senaste tiden haft begränsad verksamhet. Motsvarar 0,80 tjänst med 
en mindre driftbudget. Beviljas inte prioriteringen kan verksamheten avslutas då 
den inte är lagstadgad. Verksamheten är dock en del av familjecentralen som är ett 
samarbete mellan Regionen, socialtjänsten och barnomsorg. 

 

Utökning av tjänst på kulturskolan 

Tidigare prioritering gällande utökning av tjänster på kulturskolan. Utbildnings-
nämnden har sedan ett antal år tillbaka beviljats utökning av tjänst på kulturskolan. 
Tjänsten behövs fortfarande då det redan i dag är kö till kulturskolans verksamhe-
ter. Beviljas inte prioriteringen kan delar av kulturskolans verksamheter avslutas 
motsvarande tidigare beviljade medel. Färre barn får då möjlighet att ta del av kul-
turskolans verksamhet.  

 

Minskade avgifter för kulturskolan 

Tidigare prioritering gällande minskade kulturskoleavgifter. Utbildningsnämnden 
beslutade 2020-04-29 § 25 att halvera avgifterna på Kulturskolan år 2021 samt att 
verksamheten år 2022 ska göras avgiftsfri genom att lägga till förändringen i priori-
teringsunderlaget i budgetprocessen. Beviljas inte prioriteringen kan avgifterna 
återinföras för kulturskolans verksamheter. 

 

Kulturgaranti 

Tidigare prioritering gällande kulturgaranti. Utbildningsnämnden har sedan ett antal 
år tillbaka beviljats medel för att alla elever ska få genomföra en kulturaktivitet inom 
den så kallade kulturgarantin. Hälften av detta finansieras av kommunstyrelsen och 
andra halvan av utbildningsnämnden. Beviljas inte prioriteringen kan kulturgarantin 
avslutas och aktiviteterna inom satsningen slutar då att genomföras. Barnen kom-
mer då få ta del av färre kulturaktiviteter. 

 

(REV) Kostnader för skolskjutsar 

Strukturen och behovet av skolskjuts i Borgholms kommun gör att kostnaden för 
skolskjuts är högre än liknande kommuner, detta enligt Kolada nyckeltal U15015. 
Prioriteringen är baserad på mellanskillnaden av Borgholms kostnader mot andra 
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liknande kommuner i landet. Kostnaden gäller ordinarie skolskjuts i årskurs F-9. 
Beviljas inte prioriteringen går det inte att spara hela summan på minskad kvalitet 
för skolskjuts, med exempelvis längre avstånd för elever att gå till bussen, utan att 
bryta mot skollagen. 

 

(REV) Behålla struktur och kvalitet 

Summan är baserad på höstens bemanning och förväntade kostnader för 2023. 
Prioriteringen för interkommunal ersättning är borttagen. Den är istället inkluderad i 
denna prioritering. Beviljas inte prioriteringen kommer skolorna och förskolorna be-
höva genomföra strukturella besparingar och minska nödvändig personal. Detta 
skulle få stor påverkan för verksamheternas kvalitet samt barnen och elevernas 
undervisning och trygghet, utifrån att alla enheterna ska finnas kvar. 

 

 

Nya äskanden: 

 

Pedagogiska insatser efter pandemin 

Den ökade elevfrånvaron på grund av pandemin har visat sig påverka elevernas 
måluppfyllelse. För att kompensera detta och hjälpa eleverna uppnå kunskapskra-
ven efter frånvaron kommer det fortsatt behövas pedagogiska insatser utöver ordi-
narie verksamhet. Arbetet har påbörjats under 2022, men ett fortsatt behov väntas 
även år 2023. Exempel på insatser är lovskola och förstärkning av elevhälsofräm-
jande personal på de olika skolorna. Under 2022 var förstärkningen koncentrerad 
främst på högstadieskolorna men beräknas nu utifrån 0,80 tjänst på Slottsskolan, 
0,50 tjänst på övriga skolor samt 0,5 tjänst mot nyanlända elever, utifrån analys av 
måluppfyllelse. Lovskolorna ingår även i den fortsatta satsningen utöver förstärk-
ningen ovan. Beviljas inte prioriteringen får skolorna försöka kompensera elever-
nas utbildningsskuld efter pandemin inom befintlig organisation vilket ger skolorna 
betydligt mer begränsande förutsättningar. 

 

Förstärkning elevhälsa grundskola 

Grundskolorna i Borgholms kommun delar i dag på två kuratorer. För att få kontinu-
itet i kuratorstödet är det viktigt att ha en kurator på plats i den omfattningen att ku-
ratorn kan bli en del av skolan organisation. Utifrån att kommunen har 6 skolor ser 
skolorna ett behov av ökat kuratorstöd motsvarande 1,0 tjänst. Behovet av kurator-
stöd till eleverna handlar om elevernas psykiska hälsa och välmående som dess-
utom påverkats av pandemin. Beviljas inte prioriteringen får skolorna fortsatt dela 
på befintliga kuratorer. 
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Tidiga specialpedagogiska insatser i förskola 

Förskolorna i Borgholms kommun har haft en 0,5 tjänst specialpedagog för att ge-
nomföra tidiga insatser för barn redan i förskoleålder. Tidiga insatser är någonting 
som utifrån forskning har större effekt än om de genomförs senare i skolåldern. In-
satserna är framgångsrika men bedöms behöva ökas till motsvarande 1,0 tjänst i 
omfattning. Prioriteringen motsvarar 0,5 tjänst specialpedagog riktad till förskola. 
Beviljas inte prioriteringen får förskolorna fortsatt dela på befintlig specialpedagog 
motsvarande 0,5 tjänst. 

 

Matematikutveckling 

Utvecklingsbudget för att förbättra elevernas måluppfyllelse i ämnet matematik. In-
satser genomförs utifrån verksamheternas analyser som kommer genomföras inför 
2023. Exempel på insatser kan vara ämnesutvecklare, samarbete med universitet, 
kompetenshöjande insatser. Detta är även ett område som analyserats fram inom 
det systematiska kvalitetsarbetet. Beviljas inte prioriteringen kan insatserna be-
gränsas till att genomföras i mindre omfattning inom befintlig organisation. 

 

Projektansvarig för samverkan skola arbetsliv 

Arbete som påbörjats 2022 och finansieras av kommunstyrelsen fram till vårtermi-
nen 2023 behöver fortgå hela 2023 för att ge önskade effekter. Prioriteringen mot-
svarar 1,0 tjänst under ett halvår för att sedan minska till 0,5 tjänst år 2024 och 
framåt. Beviljas inte prioriteringen kommer förutsättningarna minska för att säker-
ställa arbetssättet inom befintlig organisation så det ger önskad effekt. 

 

Kulturskola för äldre 

Kulturskolan ser genom efterfrågan ett behov av att genomföra ytterligare satsning 
och öppna upp verksamheten för kommunens äldre befolkning. Det finns fördelar 
med att skapa sociala sammanhang för kommunens äldre, i enlighet med folk-
hälsomyndighetens direktiv. Det skapar meningsfullhet med ett intresse, med något 
som är schemalagt, att lära sig något nytt. Det är både berikande och utvecklande 
men framförallt är det roligt. Det är oerhört viktigt att hitta metoder där vi kan före-
bygga psykisk ohälsa och ensamhet. Kultur är en väg att tillämpa för detta och per-
soner som i vissa fall kan komma att belasta sjukvården kan kosta mer än vad fö-
rebyggande insatser gör. Förslaget bygger på att erbjuda människor delar av Kul-
turskolans ämnespalett utifrån samma förutsättningar som ordinarie elever. Försla-
get innebär att vi kan möta den efterfrågan som finns i kommunen. Det bör göras i 
samarbete med berörda aktörer som pensionärsföreningar och kommunens äldre-
vård. Satsningen innebär konkret nya aktiviteter och kurser riktat till äldre delta-
gande och motsvarar 1,2 tjänst för pedagog och administration. Insatsen planeras 
att genomföras vid beviljad politisk prioritering först år 2024 då det i nuläget be-
döms vara med angeläget med andra insatser. 
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Återföra åk 6 

På grund av beslut att återföra årskurs 6 till Rälla, Gärdslösa, Viktoriaskolan och 
Köping skola behöver bemanning ökas ytterligare. Osäkerheter kring kostnader för 
skolskjuts, omställningskostnader kopplat till timplan finns. Beviljas inte priorite-
ringen finns det inte medel för att säkerställa undervisningen för eleverna vid ett 
återförande av åk 6 till dessa skolor. 

 

Ökad internhyra Åkerboskolan 

Utifrån den politiska prioriteringen att bygga en ny skola i Löttorp kommer ökade 
avskrivningar leda till en högre internhyra för utbildningsförvaltningen. För att kun-
na behålla befintligt struktur och kvalitet behöver utbildningsnämnden kompense-
ras för denna kostnad. Beviljas inte prioriteringen behövs medel frigöras genom 
förändrad struktur och kvalitet på skolor och förskolor vilket går ut över barnen och 
elevernas undervisning. 

 

Ökad internhyra Gärdslösa 

Utifrån den politiska prioriteringen att bygga nya lokaler för skola och förskola i 
Gärdslösa kommer ökade avskrivningar leda till en högre internhyra för utbildnings-
förvaltningen. För att kunna behålla befintligt struktur och kvalitet behöver utbild-
ningsnämnden kompenseras för denna kostnad. I nuläget har vi ingen kostnad el-
ler vet när kostnaderna kommer att uppkomma.  

 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Roland Hybelius och Controller Izabelle Sjöbäck informerar att pri-
oriteringarna inte är ändrade men att beloppen är uppräknade utifrån faktiska kost-
nadsökningar. 

Yrkande 

Erik Arvidsson (SD) yrkar på ett tillägg på 700 tusen kronor för satsning på kunskap 
i matematik. 

Jeanette Sandström (S) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Erik 
Arvidssons (SD) förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. 
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Erik Arvidssons (SD) yrkande på ett tillägg på 700 tusen kronor för matematiksats-
ning och Jeanette Sandströs (S) yrkande på bifall till arbetsutskottets förslag och 
avslag på Erik Arvidssons yrkande. 

Ordförande ställer yrkande mot varandra och finner att utbildningsnämnden beslutar 
att bifalla arbetsutskottets förslag. 

Reservation 

Erik Arvidsson (SD) 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
______________
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§ 75 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 2022-06-13 – 2022-08-26. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av delegeringsbeslut daterad den 31 augusti 2022 
Tjänsteskrivelse daterad den 31 augusti 2022 
Arbetsutskottets protokoll daterat den 24 augusti 2022 

______________

13



 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-09-07 76   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 76 Dnr 2022/84 007 UN 
 
Info från Revisionsgranskningen 2022 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att  tacka för informationen och lägger den till handlingarna.   

Ärendebeskrivning 
Revisorerna i kommunen har uppdragit till revisor företaget Qualitarium att genom-
föra granskning av kommunstyrelsen i tre fördjupade granskningsprojekt. Gransk-
ningarna har lite olika inriktningar - en avser följsamhet mot tidigare genomförda 
revisionsgranskningar, den andra hamnverksamheten och den tredje systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Det är framförallt granskningen om systematiskt arbetsmiljöarbe-
te där utbildningsnämndens verksamhet berörs. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut den 24 augusti 2022 § 56 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Roland Hybelius och ordförande Benny Wennberg informerar från 
granskningen med revisionen där kommunstyrelsen var i centrum för granskningen. 
Utbildningsförvaltningen och arbetsutskottet var väl förberedda inför frågor gällande 
uppföljningen av genomförda beslut i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
______________
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§ 77 Dnr 2022/79 650 UN 
 
Avstämning och analys avseende sjukfrånvaron personal 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
I det regelbundna uppföljningsarbetet kring arbetsmiljön ingår att följa upp sjuk-
frånvaron för medarbetarna. Ett ständigt fokus på dessa frågor och att ha en stor 
medvetenhet kring betydelsen av en god arbetsmiljö är av största vikt. Vid nämn-
dens augustimöte kommer förvaltningschefen att föredra statistik och reflektion uti-
från framtaget material av HR avdelningen. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut den 24 augusti 2022 § 58 
Tjänsteskrivelse daterad den 1 september 2022 
Statistik utbildningsförvaltningen januari - augusti 2022 
Diagram frånvaro i procent av arbetstid  

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Roland Hybelius redogör för ärendet. 

______________
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§ 78 Dnr 2022/68 001 UN 
 
Skrivelse från arbetsgrupp för fullmäktigeuppdrag § 146/2020 - Politisk 
organisation 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att  begära ett förtydligande av vad uppdraget och ansvarsfördelningen och eko-

nomi innebär i förslaget. 

Ärendebeskrivning 
En arbetsgrupp har inför stundande mandatperiod sett över rutiner inom Borgholms 
kommun. En av rutinerna rör Utbildningsnämndens verksamheter och handlar om 
att flytta kommunstyrelsens ansvar för vad som i kommunstyrelsens reglemente 
kallas ledning och samordning av utvecklingen gällande gymnasieutbildningar och 
vuxenutbildningar. 

Förslaget säger att: nuvarande ansvar för att leda och samordna utvecklingen gäl-
lande gymnasieutbildningar och vuxenutbildningar vilka berör invånarna i kommu-
nen flyttas från kommunstyrelsen till utbildningsnämnden, men att ansvaret för ut-
vecklingen gällande högskoleutbildningar vilka berör invånarna i kommunen ligger 
kvar hos kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från arbetsgrupp för fullmäktige uppdrag. 
Tjänsteskrivelse daterad den 16 augusti 2022 
Arbetsutskottets beslut den 24 augusti 2022 § 61 

Bedömning 
Oklarheter finns i förslaget gällande vad uppdraget innebär och ansvarsfördelning-
ar exempelvis gällande ekonomi. 

Konsekvensanalys 
Det är naturligt att uppföljning och ansvar ligger hos utbildningsnämnden. Be-
roende på uppdragets storlek och hur det är tänkt är det dock oklart om om-
fattning och om resurser för detta uppdrag. Det behöver klargöras hur det 
ska säkerställas. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Roland Hybelius redogör för ärendet. Diskussion förs i ärendet. 

Beslut skickas till 
Arbetsgrupp för fullmäktigeuppdrag Politisk organisation 
______________

16



 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-09-07 79   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 79 Dnr 2022/3 600 UN 
 
Kalendarium utbildningsnämnden 2022 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att  lägga till besök av förstelärare i december.   

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsnämndens kalendarium augusti 2022 
arbetsutskottets beslut den 24 augusti 2022 § 63 

Dagens sammanträde 
Jeanette Sandström (S) lämnar ett önskemål till besök av förstelärare som informe-
rar kring sitt uppdrag. 

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

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Roland Hybelius redogör för två inkomna synpunkter/anmälningar 
till utbildningsnämnden. 

______________
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§ 81 Dnr 2022/78 610 UN 
 
Uppföljning studie- och yrkesvägledning 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process. Elevens studie- och 
yrkesval har stor betydelse för hur livet kommer att utvecklas. Studie- och yrkes-
vägledning är en rättighet för eleven och skolan har ett viktigt och omfattande upp-
drag att stödja eleverna i att göra väl underbyggda val. 

I Borgholms kommun har vi en studie- och yrkesvägledare som primärt arbetar 
med elevernas gymnasieval och PRAO. I övrigt stödjer studie- och yrkesvägleda-
ren också lärare och rektorer i kommunen för att de ska kunna organisera så att 
studie- och yrkesvägledning (SYV) blir en del av undervisningen. 

För att underlätta arbetet har utbildningsförvaltningen tagit fram en SYV-plan. Vid 
utbildningsnämndens möte den 7 september kommer uppföljningen av läsårets ar-
bete att presenteras av utvecklingsledaren. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 3 augusti 2022 
SYV-plan 2022/23 
Arbetsutskottets beslut den 24 augusti 2022 § 60 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Emma Berggren-Andersson informerar omgenomförd uppföljning 
av SYV-plan. (Studie och Yrkes Vägledning) Hon informerar bland annat om att 
SKAL har flyttat in i SYV-planen, utveckling prao, elever i åk 8 kommer att ha sin 
prao inom kommunens verksamheter. En gymnasiemässa kommer att hållas i 
Borgholm i slutet av december. 

______________

19



 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-09-07 82   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 82 Dnr 2022/17 600 UN 
 
Rapport/uppföljning av elevfrånvaro 2022. 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att  uppdra till utbildningsförvaltningen att ta fram och vidta åtgärder för att mins-

ka elevfrånvaron. 

att  redovisa och följa upp vidtagna åtgärder för utbildningsnämnden i januari 
2023.  

Ärendebeskrivning 
I 7 kap. 17 § av Skollagen (SFS 2010:800) står följande: En elev i förskoleklassen, 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska delta i den verk-
samhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har gil-
tigt skäl att utebli.  

Vårdnadshavare rapporterar eventuell frånvaro för elev i systemet InfoMentor. Om 
elev uteblir från verksamheten utan giltigt skäl ska rektor samma dag tillse att 
vårdnadshavare informeras. Skolorna i Borgholms kommun har en välfungerande 
gemensam rutin för hur frånvaro skall anmälas av vårdnadshavare i InfoMentor 
samt hur frånvaro skall registreras på skolorna samt vem som har ansvar för att det 
sker.  

Elev i de verksamheter som nämnts ovan får beviljas kortare ledighet för enskilda 
angelägenheter och denna ledighet beslutas av rektor. Rektor kan besluta om le-
dighet längre än tio dagar om synnerliga skäl finns.  

Frånvarostatistik för elever tas fram genom att hämta information från systemet 
InfoMentor.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 3 augusti 2022 

Bedömning 
Nedan presenteras statistik för elevfrånvaro för höstterminen 2021, vårterminen 
2022 samt läsåret 2021/22: 

Läsår/termin 
Antal elever med 
mer än 15 % från-

varo 
Antal elever totalt Frånvaro över 15 

% i procent 

Hösttermin 
2021 254 824 31 % 
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Vårtermin 
2022 252 833 30 % 

Läsåret 
2021/22 245 833 29 % 

 

Antal elever med frånvaro högre är 50 % var 2 elever läsåret 17/18, 4 elever läså-
ret 18/19, 4 elever läsåret 19/20, 3 elever läsåret 20/21. Under läsåret 2021/22 var 
antalet elever med mer än 50 % frånvaro 7 stycken.   

Nedan presenteras frånvarostatistik för respektive skola för läsåret 2021/22:  

Skola 
Antal elever med 
mer än 15 % från-

varo 

Antal elever 
totalt 

Frånvaro över 
15 % i procent 

Slottsskolan 97 273 36 % 

Åkerboskolan 41 156 26 % 

Viktoriaskolan 44 163 27 % 

Köpings skola 39 113 26 % 

Gärdslösa skola 17 73 23 % 

Rälla skola 17 55 31 % 

 

En frånvaroprocent på 15 % motsvarar under ett läsår 26,7 skoldagar.  

Det är mycket viktigt att ta hänsyn till den rådande pandemin vid analys av läsårets 
frånvarostatistik. Folkhälsomyndighetens råd om att stanna hemma vid minsta 
symtom påverkar statistiken i allra högsta grad.  

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Emma Berggren-Andersson redogör för ärendet. Jeanette Sand-
ström (S) framför att det är viktigt att hålla pedagogiskt stöd fortsättningsvis, elever 
har ju tappat tid i skolan. 

Beslut skickas till 
Utbildningsförvaltningen 
______________
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§ 83 Dnr 2022/6 600 UN 
 
Information från verksamheten 

Dagens sammanträde 

 Information om skolskjutsorganisation och likställighetsprincipen.  
Konflikt på Bergkvara buss har bidragit till förseningar av bussturer första 
veckorna samt att KLTs planerare kan ha missbedömt några platser och 
tidsåtgången för skolskjutslinje och fått justera hämtningsplatser. Vårdnads-
havare ansvarar för eleverna tar sig till och från angiven hållplats. När eleven 
kommer till skolan så övergår ansvaret under skoldagen till skolan tills ele-
ven sitter på bussen igen. 
 

 Lugnt under sommaren, minimal skadegörelse på skolor och förskolor.  Full 
fart vid skoluppstarten i augusti. Ny rektor och specialpedagog på plats vid 
Åkerboskolan. 

 
 Idrottsskola utökat ålderspann. 

 
 Föräldrakurs COPE.  

Förebyggande-teamet håller i denna kurs där föräldrar har anmält sitt delta-
gande. 

 
 Efterfrågas fritidsgård under sommarlovet, behov finns. 

 
 Corona läget – Corona finns fortfarande i samhället. 

 
 Omvärldsläge – 17 av de 40 talet Ukrainska barn och elever från vårtermi-

nen är kvar i våra verksamheter, några har rest tillbaka. Ingen avisering om 
att det ska komma fler. De äldre eleverna som tillhör gymnasium går nu på 
Lars Kaggskolan.  

 
 Gärdslösa  

 
o Markförberedande arbeten görs vid förskolan och byggstart sker vec-

ka 46 och beräknas vara klar sommaren 2023. Arbetsgruppen har 
bra struktur. 

o Den nyaste skoldelen har problem med fukt i väggarna ”gråtande 
väggarna”. Fastighetsavdelningen arbetar utifrån att det är ett garan-
tiärende och måste åtgärdas. 
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 Nyheter - Emma och Roland. Det är mycket på gång nationellt samtidigt är 
det dåligt ekonomiskt läge för kommunerna.  
Exempel på förändringar i läroplaner och kursplaner hösten 2022 samt före-
slagna propositioner.  
 

 Elever i grundskola, sameskola och specialskola ska kunna läsa på en högre 
nivå. 

 Ändringar i hur betyg sätts. 
 Lagändring mer tid till lärande. 
 Den lagstadgade lovskola ska utökas till 25 timmar för elever i åk 9. 
 Skolans arbete med trygghet och studiero. 
 Förskola för fler barn 3-5 år. 
 Resursskolor och tilläggsbelopp för särskilt stöd. 
 Anpassad grundskola tidigare benämning särskola. 
 Ändrade bestämmelser om klagomålshantering.  

 

VFU – Verksamhetsförlagd utbildning  

Roland informerar att vår kommun får väldigt få lärarstudenter likaså Torsås 
kommun. De tog upp detta på senaste läns skolchefsmöte där representanter 
från Linnéuniversitetet deltog. En ny förordning kring VFU träder ikraft med ge-
nomförande år 2024 innehållande övningsskolor och övnings förskolor. Linnéu-
niversitetet kommer att ta fram underlag för detta och vara klara till 2024. Kom-
munerna ska kunna anmäla vilka skolor som är aktuella för att vara övningssko-
la eller övningsförskola med utbildade handledare. Detta ger en kompetensut-
veckling för lärarna och kompetensförsörjning och möjlighet till rekrytering till 
kommunen. Linnéuniversitet ser gärna att alla kommuner är delaktiga i denna 
form. 

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

Dagens sammanträde 
Stig Augustsson (S) har lämnat i följande frågor om skolskjuts vid uppstarten av 
läsåret 2022/23. 

1. Hur kunde det gå snett på Norra Öland när skolorna började höstterminen. 

Det sker alltid några förändringar inför varje skolstart elever både flyttar ut och flyttar 
in så planering av skolbuss följer elevunderlaget. Inför denna skolstart har utbild-
ningsförvaltningen förändrat skolstarts tid på några skolor för att effektivare kunna 
använda ett mindre antal bussar istället för att köra med flera turer samtidigt. Resor-
na planeras utifrån kommunens skolskjutsreglemente. Någon missbedömd place-
ring av hållplats har snabbt ändrats efter att planerare på KLT blev kontaktad.  

2. När börjar upphandlingen inför nästa period av skolskjutsar och är vi bundna i nå-
gon form till KLT? 

Upphandlat avtal med KLT sträcker sig t.o.m. 15 augusti 2027 

______________
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