
Sammanträdesprotokoll 
 
Sida 1(12) 

UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 

 Sammanträdesdatum 
2022-10-12 

Paragrafer 
74-83 

 

Plats och tid 
 
 

Utbildningsförvaltningen 13:00 – 15:30 
 Beslutande ledamöter 
 

Benny Wennberg (C), ordf. 
Jeanette Sandström (S) 
Björn Andreen (M)  

 Övriga närvarande Anne-Charlott Petersson, sekreterare   
Roland Hybelius, förvaltningschef 
Emma Berggren-Andersson, utvecklingsledare 
Izabelle Sjöbäck, controller §§ 74-76 
Kim Jakobsson, administrativ chef §§ 75-76  

 Justerare Björn Andreen  

 Justeringens plats och tid Utbildningsförvaltningen 2022-10-18 kl. 09.00 
 

 Underskrifter 
 Sekreterare ……………………………………………………………………………………………... 
 Anne-Charlott Petersson 

 Ordförande ……………………………………………………………………………………………... 
 Benny Wennberg 

 Justerare ……………………………………………………………………………………………… 
 Björn Andreen 

ANSLAGSBEVIS – anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se 
Protokollet anslås 
Datum då anslaget sätts upp 2022-10-18 Datum då anslaget tas ned 2022-11-10 

Förvaringsplats för protokollet Utbildningsförvaltningen 
 

 
 

1



 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Innehållsförteckning: 
 

§ 74 Godkännande av dagordning 2022/15 600  3 

§ 75 Uppföljning budget september 2022 2022/1 640  4 

§ 76 Satsningar budget 2023 2022/2 640  5 

§ 77 Verksamhetsplan fritidsgårdar läsåret 2022/2023 2022/123 610  6 

§ 78 Dialogforum - Elevråden träffar utbildningsnämnden 2020/63 600  7 

§ 79 Redovisning av skolpliktsbevakning 2022 till utbildningsnämnden 2022/10 600  8 

§ 80 Uppdatering hur SKAL-projekt fortlöper (Samarbetete mellan 
skolorna och näringslivet i Borgholm) 

2022/24 141  9 

§ 81 Kalendarium utbildningsnämnden 2022 2022/3 600  10 

§ 82 Information, inkomna anmälningar och synpunkter 2022/5 600  11 

§ 83 Information från verksamheten 2022/6 600  12 
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-10-12 74   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 74 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 
 2022-10-12 75   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 75 Dnr 2022/1 640 UN 
 
Uppföljning budget september 2022 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden 
att  lägga månadsuppföljningen september 2022 med godkännande till handling-

arna.   

Ärendebeskrivning 
Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till september en positiv 
budgetavvikelse om 0,3 mkr. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning budget september 2022 
Tjänsteskrivelse daterad den 10 oktober 2022. 

Bedömning 
Prognosen för 2022 sätts till - 1 mkr. Till stor del innefattar denna arbete med peda-
gogiska åtgärder efter pandemin samt högre kostnader för skolskjuts och livsmedel. 
Områdena väntas till stor del behålla delar av sina positiva avvikelser som skapats 
under våren, men ett behov av resurser på flertalet enheter gör att nuvarande avvi-
kelse 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, interkommunal er-
sättning och eventuella livsmedelsprishöjningar 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 lagändringar verksamheten, nu och 
framöver där mer arbete ska utföras på enheter och förvaltningskontor. Detta kroc-
kar med det ekonomiska läget och förutsättningarna framåt. Det är en utmaning. 
Vi har också fler elever som är i behov av stödinsatser, vilket vi är bra på att ge. 
Men det innebär också ökade kostnader 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Roland Hybelius och Izabelle Sjöbäck, controller, redogör för eko-
nomisk uppföljning för september.  

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-10-12 76   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 76 Dnr 2022/2 640 UN 
 
Satsningar budget 2023 

Dagens sammanträde 
Ordförande informerade från arbetsutskottets möte med budgetberedningen. Mötet 
diskuterar kring budgetprocessen och barnkonsekvensanalys i ärendet. 

______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-10-12 77   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 77 Dnr 2022/123 610 UN 
 
Verksamhetsplan fritidsgårdar läsåret 2022/2023 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden 
att anta ny verksamhetsplan för fritidsgårdar i Borgholms kommun för läsåret 

2022/23.  

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämnden gav 2019-06-26 § 65 utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta 
fram en verksamhetsplan för fritidsgårdarna i Borgholms kommun. Verksamhets-
planen utvärderas årligen och förslag på ny verksamhetsplan tas fram.  

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan för fritidsgårdar i Borgholms kommun läsåret 2022/23 
Tjänsteskrivelse daterad den 4 oktober 2022 

Bedömning 
Verksamhetsplanen innebär ett tydliggörande av fritidsgårdarnas verksamhet vilket 
också är kopplat till den resursfördelning som krävs för verksamheten.  

Dagens sammanträde 
Fritidsgårdschef Oscar Roslund med personal från Blå Gården är inbjuden till 
nämnden den 26 oktober. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-10-12 78   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 78 Dnr 2020/63 600 UN 
 
Dialogforum - Elevråden träffar utbildningsnämnden 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  utbildningsförvaltningen sammanställer ett underlag inför dialogen utifrån vad 

som framkom under ärendet. 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämnden bjuder in elevråd från skolor i verksamheterna för att ge en 
bild av vad politik är och hur unga kan vara med och påverka. 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Emma Berggren-Andersson lägger fram ett förslag som är fram-
taget i ledningsgruppen vilket är att rektor och två elever från varje elevråd deltar i 
dialogforum och att de önskar få något underlag inför dialogen för att kunna förbere-
da eleverna. Ledamöterna lämnar lite frågeställningar utifrån deras perspektiv. Em-
ma nämner lite vad som var uppe vid ett tidigare forum.  

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-10-12 79   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 79 Dnr 2022/10 600 UN 
 
Redovisning av skolpliktsbevakning 2022 till utbildningsnämnden 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att överlämna informationen till utbildningsnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Utifrån rutiner för skolpliktbevakning så har kontroll genomförts genom att stämma 
av folkbokföringsregistret mot förvaltningens klasslistor och listor med barn hos an-
nan huvudman med syfte att kunna identifiera barn och elever med skolplikt som 
inte deltar i undervisning. De barn som inte finns i verksamhet följs sedan upp ge-
nom kontakter med skattemyndighet och vårdnadshavare.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 4 oktober 2022 
Rutin för skolpliktsbevakning 

Bedömning 
Vid skolpliktsbevakningen framkom att av elever som har skolplikt och är folkbok-
förda i Borgholms kommun så har vi tre nyinflyttade medborgare som ännu inte har 
registrerats vid någon skola. Utöver det så deltar resterande folkbokförda elever i 
undervisning. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningssekreterare Anne-Charlott Petersson följer upp om skolplacering för 
dessa barn/elever. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-10-12 80   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 80 Dnr 2022/24 141 UN 
 
Uppdatering hur SKAL-projekt fortlöper (Samarbetet mellan skolorna 
och näringslivet i Borgholm) 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  överlämna informationen till utbildningsnämnden.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fick i november 2021 tillsammans med represen-
tanter från näringslivsrådet, företagarna på Öland och utbildningsförvaltningen in-
formation om hur man i Gislaved arbetar för att stärka samarbetet mellan skolorna 
och det lokala näringslivet. Modellen kallas kortfattat för SKAL (skola-arbetsliv) och 
är ett strukturerat sätt att arbeta mellan grundskola och näringsliv under hela 
grundskoltiden.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott och utbildningsnämndens arbetsutskott såg posi-
tivt på SKAL-modellen och konstaterade att man vill gå vidare med att implemente-
ra detta arbetssätt i Borgholms kommun 

Dagens sammanträde 
Projektperson Anna Sköld är inbjuden till nämnden den 26 oktober för att redogöra 
för hur projektet fortlöper. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-10-12 81   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 81 Dnr 2022/3 600 UN 
 
Kalendarium utbildningsnämnden 2022 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  komplettera kalendariet och överlämna informationen till utbildningsnämn-

den. 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsnämndens kalendarium oktober 2022. 

Dagens sammanträde 
Det är klart att Frida Gustavsson kommer till november mötet och informerar om 
Ekosystemtjänster samt Camilla Gegerfelt och Emma Berggren-Andersson informe-
rar kring hur arbetet med digital utveckling fortlöper. Till nämndens möte i december 
kommer förstelärare med uppdrag inom Digitalisering, Språk- och kunskapsutveck-
ling samt Förebyggande och främjande elevhälsoarbete. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-10-12 82   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

Dagens sammanträde 
Inga nya ärenden inkomna. 

______________

11



 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-10-12 83   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 83 Dnr 2022/6 600 UN 
 
Information från verksamheten 

Dagens sammanträde 
 Lågt födelsetal, hittills i år 41 barn födda. 

 Ledarskapsutbildning för chefer i utbildningsförvaltningen med konsult Diana 
Sendlak Brundin. 

 Återflytt åk 6, oro bland personal det är viktigt med information. 

 HÖK 21 läraravtal, ta fram ett utbildningsmaterial från SKR tillsammans med 
Mörbylånga kommun. 

 Ingen återkoppling gällande fråga vilket ansvar i kontakt med gymnasieför-
bundet. 

 Åkerboskolan, slut besiktning del 1 satt till den 5:e december och efter den 
14:e december börjar flytten med högstadiedelen som ska vara klar till skol-
start i januari 2023. Låg- och mellanstadiedelen ska vara klar för inflyttning 
till höstterminen 2023. 

 Deltagande vid Växjökonferensen. 

 Bygglov beviljat för nybyggnad av Gärdslösa förskola. 

 Besiktning av idrottshallar och det framkom flera större brister som ska åt-
gärdas enligt protokoll. 

______________
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