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§ 65 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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§ 66 Dnr 2022/1 640 UN 
 
Uppföljning budget augusti 2022, delårsbokslut 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden 
att  lägga delårsbokslutet augusti 2022 med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsförvaltningens budgetavvikelse för de åtta första månaderna är 0,8 mkr. 
Utbildningsförvaltningens årsprognos är -1,2 mkr. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning budget augusti 2022 
Tjänsteskrivelse daterad den 6 september 2022 

Bedömning 
Prognosen för 2022 sätts till - 1,2 mkr. Till stor del innefattar denna arbete med pe-
dagogiska åtgärder efter pandemin samt högre kostnader för skolskjuts och livsme-
del. Områdena väntas behålla delar av sina positiva avvikelser som skapats under 
våren, men ett behov av resurser på flertalet enheter gör att nuvarande avvikel-
se väntas reduceras. 

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. Likaså tillkommer kostnadsökningar i form av skolskjuts och eventuella livs-
medelsprishöjningar med mera. 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. Likaså påverkar ett antal nationella lagänd-
ringar verksamheten, nu och framöver där mer arbete ska utföras på enheter och 
förvaltningskontor. Därför blir prognoserna fortfarande lite osäkra i förhållande till de 
krav som ställs i Skollagen på utbildningen just nu samt ovan beskrivna omvärlds-
förändringar.  

Dagens sammanträde 
Controller Izabelle Sjöbäck och förvaltningschef Roland Hybelius redogör för ären-
det. Mötet frågar om det kommit något besked från kommunstyrelsen som sköt fram 
handläggningen av äskandet gällande tilläggsbudget om 835 tkr för pedagogiska åt-
gärder (dnr 2022/17 UN). Ingen ny information har inkommit angående äskandet. 
Mötet diskuterar kring pedagogiska insatser och att följa upp hur det ser ut efter sep-
tember. 
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Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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§ 67 Dnr 2022/11 606 UN 
 
Rapport kränkande behandling 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att överlämna informationen till utbildningsnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Åtgärder mot kränkande behandling regleras i 6 kap. Skollagen. Huvudmannen 
ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i lagen, när den 
handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget. Huvudmannen ska se till att det 
inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att mot-
verka kränkande behandling av barn och elever. Huvudmannen ska även se till att 
det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts 
för kränkande behandling. 

En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn el-
ler en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verk-
samheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om 
att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling är skyl-
dig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt ut-
reda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall 
vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i 
framtiden. 

Under läsåret 2021/22 ser vi en minskning i antalet rapporterade upplevda kränk-
ningar mellan elever. Detta kan kopplas till det förebyggande arbetet som enheter-
na bedriver samt till den ökade personaltätheten under våren 2022 som en insats 
efter pandemin. Men en del kan också bero på en högre elevfrånvaro under läsåret 
jämfört med tidigare läsår.   

I statistiken av anmälda upplevda kränkningar ser vi att pojkar dominerar 
som utsättare. Ett fokus kommer att läggas kring pojkars studieresultat samt 
utifrån förändrade skrivningar kring värdegrundsarbetet i läroplanen.  
 

Beslutsunderlag 
Rapport kränkande behandling vårterminen 2022 
Tjänsteskrivelse daterad den 5 september 2022 
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Bedömning 
Skolornas analys är att vi har ett bra trygghetsarbete som bygger på nolltolerans av 
kränkningar. Därför anmäls allt som händer och som av den utsatta upplevs vara 
en kränkning, vilket gör att relativt många händelser rapporteras. 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Emma Berggren-Andersson informerar i ärendet och lyfter fram 
det positiva i att antalet anmälda kränkningar har minskat mot tidigare. Vad kan ha 
påverkat minskningen, det är fler vuxna i korridorerna, högre elevfrånvaro, har MVP 
gett effekt? (Slottsskolan har störst minskning och störst antal elever på sin skola)  

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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§ 68 Dnr 2022/104 600 UN 
 
Uppföljning drogfri skolavslutning 2022 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att överlämna informationen till utbildningsnämnden.  

Ärendebeskrivning 
Eftersom utbildningsnämnden tagit beslut om att sponsra drogfria skolavslutningar 
med 10 tkr varje år, skickar fritidsgårdarna och Förebyggande teamet årligen in en 
rapport för att återkoppla hur festerna avlöpte. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning drogfri skolavslutning 2022 
Tjänsteskrivelse daterad den 1 september 2022 

Dagens sammanträde 
Emma Berggren-Andersson informerar att det var bra uppslutning vid Slottsgården, 
Borgholm men fortsatt lågt deltagande av åk 9:or. Föräldragrupper behöver svetsas 
samman samt pushning av föräldrar att ungdomarna ska delta på den drogfria 
skolavslutningsfesten.  Vid avslutningsfesten vid Går´n Löttorp var det god uppslut-
ning och enligt rapporten så var alla 9:or  med under kvällen. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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§ 69 Dnr 2022/12 600 UN 
 
Rapport barn- och elevantal 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 elevantal grafer 6 september 2022 
Rapport barn- och elevantal 6 september 2022 
Tjänsteskrivelse daterad den 6 september 2022 

Bedömning 
I grundskolan ser vi en marginell ökning jämnfört med juni 2021 på totalen med 10 
elever. Det är de Ukrainska eleverna som kommit till oss som gör skillnaden. I öv-
rigt är det små avvikelser där några skolor ökar något och några minskar något. 

Elever i grundskola hos annan huvudman är 99 vilket är två färre än för ett år se-
dan. 

På förskolan är ökningen 2 barn totalt, men dessa siffror är väldigt rörliga eftersom 
man skolar in barn kontinuerligt i förskolans verksamhet. Antalet barn i kö finns inte 
med i denna statistik.  

Barn i förskola hos annan huvudman har minskat med 3 barn. Den största delen av 
dessa 42 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 
Förvaltningschef Roland Hybelius informerar om ärendet. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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§ 70 Dnr 2022/111 728 UN 
 
Intern kontroll 2023 Riskbedömning av internkontrollpunkter inför 
kommande år. 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden 
att  utifrån riskbedömningen prioritera Utökade uppdrag och Kartläggning av 

barn- och elevers mående i utbildningsnämndens kontrollplan för 2023. 

Ärendebeskrivning 
Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir 
gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. En genomarbetad intern kontroll är 
en av pusselbitarna i en bra styrning och uppföljning. Den bidrar till en effektiv och 
säker verksamhet och god ekonomisk hushållning. Ytterst kan en bra intern kontroll 
stärka förtroendet för förtroendevalda. 

Intern kontroll sker hela tiden, i det dagliga arbetet, i det systematiska kvalitetsar-
betet, i arbetsmiljöarbetet mm. För att utbildningsnämnden ska kunna följa upp den 
interna kontrollen behöver man upprätta en intern kontrollplan för varje kalenderår. 

Inför varje år tillsätts en arbetsgrupp med tjänstemän som gör en inventering av 
risker. Riskerna identifieras med utgångspunkt från olika frågeställningar och uti-
från områden som till exempel informationssäkerhet, resurshantering, trygghet och 
uppföljning av beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 12 september 2022 
Riskbedömning intern kontroll 2023 

Dagens sammanträde 
Administrativ chef Kim Jakobsson redogör för de olika förslagna områdena. Mötet 
diskuterar kring de olika områdena och kommer fram till att utökade uppdrag och 
kartläggning av barn- och elevers mående som viktiga områden. 

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

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  överlämna informationen till utbildningsnämnden.   

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul 

Beslutsunderlag 
Utbildningsnämndens kalendarium september 2022 

Dagens sammanträde 
Mötet går igenom kalendarium. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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§ 72 Dnr 2022/5 600 UN 
 
Information, inkomna anmälningar och synpunkter 

Dagens sammanträde 
Inget nytt ärende har inkommit. 

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

Dagens sammanträde 
 Skolskjutsstrategi. 

 Strategier ledningsgrupp, fokus område: 

o Matematik F-9 Nätverk för alla undervisande mattelärare. 

o Pojkars och flickors resultat. 

o IT-struktur, GDPR, praktiska frågor, läromedel, appar. 

 Marknadsföring på gång. 

 Samlad information om återgång åk 6. 

 Arbetskläder till personal förskola och fritidshem. Skaljacka, fleecejacka, 
skalbyxor. 

 SKAL Skola och arbetsliv. 

 Ekonomi 2023. 

 
______________
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