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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Innehållsförteckning: 
 

§ 106 Godkännande av dagordning 2022/15 600  3 

§ 107 Information, Handlingsplan för ekosystemtjänster 2022/40 400  4 

§ 108 Månadsuppföljning budget oktober 2022 2022/1 640  5 - 7 

§ 109 Sammanträdesdagar för utbildningsnämnden 2023 2022/145 006  8 

§ 110 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2022 2022/4 002  9 

§ 111 Information från verksamheten 2022/6 600  10 

§ 112 Information, Utveckling av digitalisering inom 
utbildningsförvaltningen 

2022/143 610  11 

§ 113 Kalendarium utbildningsnämnden 2022 2022/3 600  12 

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

§ 115 Anmälda frågor från ledamöter 2022/7 600  14 
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§ 106 Dnr 2022/15 600 UN 
 
Godkännande av dagordning 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att  godkänna utsänd dagordning för mötet.   

Dagens sammanträde 
Ordförande frågar nämnden om den kan godkänna utsänd dagordning för mötet. 

______________
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§ 107 Dnr 2022/40 400 UN 
 
Information, Handlingsplan för ekosystemtjänster 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att  föreslå arbete med utemiljö vid nybyggnation utifrån ekosystemtjänster.  

att framföra ett önskemål till kommunledningsförvaltningen att öka andelen 
närodlat och behålla och om möjligt öka andelen lokala leverantörer vid upp-
handling. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat ut en internremiss gällande förslag för 
ekosystemtjänster.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut den 9 november 2022 § 87 
Kommunstyrelsens beslut 30 augusti 2022 § 141 internremis – Handlingsplan för 
Ekosystemtjänster 
Tjänsteskrivelse daterad 22 juli 2022 
Förslag Handlingsplan för ekosystemtjänster 

Dagens sammanträde 
Frida Gustafsson, miljöstrateg, informerar nämnden kring förslaget handlingsplan för 
ekosystemtjänster. Hon säger att utbildningsförvaltningen implementerar ju redan 
detta genom att det finns med i läroplanen som skolorna jobbar utifrån, men vill gär-
na att politikerna ska lämna förslag till aktiviteter. 

Beslut skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 
Tillväxtenheten 
______________
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§ 108 Dnr 2022/1 640 UN 
 
Månadsuppföljning budget oktober 2022 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att  äska 1 103 tkr i tilläggsbudget av kommunfullmäktige för pedagogiska åtgär-

der i form socialpedagogiska insatser, utökad studiehandledning, pedagogisk 
förstärkning och lovskola under hela 2022. 

samt 

att äskandet ersätter tidigare beslut i utbildningsnämnden 2022-01-25 § 9 

att godkänna månadsuppföljning oktober 2022 med beaktande av tidigare beslut 
av utbildningsnämnden att redan i januari 2022 äska tilläggsbudget för peda-
gogiska åtgärder i spåren av pandemin. 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsförvaltningen har för utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-01-12 re-
dovisat elevernas frånvaro samt måluppfyllelse får årskurs 6 och årskurs 9 under 
höstterminen 2021. Arbetsutskottet diskuterade vad som behövs för att elever ska 
kunna ta igen det de har missat i sin undervisning pga. frånvaro samt rädda ele-
vernas resultat och behörighet till gymnasiet. Den höga frånvaron under pandemin 
har resulterat i att försämrat resultat för skolornas elever och skolornas rektorer har 
presenterat åtgärder för att kunna kompensera den undervisning eleverna gått mis-
te om. 

Komplettering 2022-11-16 

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-11-09 att ge utbildningsförvalt-
ningen i uppdrag att revidera tjänsteskrivelse daterad 2022-01-18 dnr 2022/17 UN 
gällande äskande av tilläggsbudget för pedagogiska åtgärder för att omfatta hela 
läsåret och täcka nämndens prognostiserade underskott. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-16 
Beslut utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-11-09 § 85 
Beslut utbildningsnämnden 2022-01-25 § 9 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-18 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-04 
Beslut utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-01-12 § 5 
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Bedömning 
Utbildningsförvaltningen bedömer att det behövs vidtas åtgärder för att kompense-
ra elevernas frånvaro under pandemin utöver ordinarie verksamhet och som inte 
kan vänta. Oavsett beviljade medel för dessa behöver åtgärderna vidtas. Det mest 
akuta är åtgärderna för årskurs 9 och de elever som inte är behöriga till gymnasiet. 
Men vi ser också vikten av att göra insatser i lägre åldrar då forskningen visar på 
att tidiga insatser har störst effekt på elevers utveckling. 

En förstärkning kommer behövas under vårterminen på samtliga skolor i form av 
exempelvis socialpedagogiska åtgärder då ordinarie personal får täcka upp för 
sjukfrånvaro, utökad studiehandledning till nyanlända elever och pedagogisk per-
sonal som kan hjälpa elever att komma ikapp efter förlorad undervisning. Denna 
förstärkning bedöms motsvara 4,3 tjänst under 4 månader till en kostnad på 722 
tkr. 

En annan förstärkning som kommer att genomföras är lovskola på samtliga skolor 
för att hjälpa elever att komma ikapp i den undervisning de har förlorat. Lovskolan 
bedöms motsvara 210 timmar under sport- och påsklov till en kostnad på 113 tkr. 

Det behövs tekniska åtgärder för att kunna erbjuda undervisning till elever som är 
hemma med milda symtom, i karantän eller annan frånvaro där eleverna inte be-
döms vara sjuka. Dessa åtgärder kan kräva inköp av tekniska hjälpmedel för att lä-
rarna ska kunna bedriva hybridundervisningen utan att det resulterar i negativa ef-
fekter på pedagogiken. Detta kommer i första hand hanteras med befintlig utrust-
ning men kan leda till merkostnader. 

Komplettering 2022-11-16 

De pedagogiska åtgärderna har genomförts även under höstterminen och kommer 
att genomföras året ut. På grund av att äskandet för vårterminen inte har behand-
lats av kommunfullmäktige så har motsvarande belopp för höstterminen, i väntan 
på beslut, inte äskats. På utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-11-09 fördes 
dialog med ekonomiavdelningen. Summan som äskades för vårterminen var 835 
tkr men eftersom det prognostiserade underskottet uppgår till 1 103 behöver ut-
bildningsnämnden bara äska ytterligare 268 tkr för att beräknas uppnå en budget i 
balans. Äskandet för pedagogiska åtgärder 2022 uppgår därför till 1 103 tkr som in-
te täcker insatsernas kostnader för hela året men istället motsvarar utbildnings-
nämndens prognostiserade underskott. 

Konsekvensanalys 
Om åtgärderna för förlorad undervisning inte genomförs bedöms flera elever inte 
kunna få godkända resultat i flera ämnen samt inte kunna få behörighet till gymnasi-
et. Genomförs åtgärderna bedöms flera av dessa elever komma ikapp och få den 
undervisning som behövs för att bli godkända i samtliga ämnen. 

Komplettering 2022-11-16 

Åtgärderna är genomförda under hela 2022. Om äskandet inte beviljas bedöms ut-
bildningsnämndens underskott för 2022 uppgå till 1 103 tkr. 
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Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Roland Hybelius och Izabelle Sjöbäck, controller redogör för må-
nadsuppföljning oktober 2022 samt kostnaden för pedagogsiska åtgärder för vår- 
och hösttermin 2022 vilket kompletteras i tidigare inlämnad tjänsteskrivelse om äs-
kande av medel i januari 2022 till kommunfullmäktige. Åtgärderna har gett utbild-
ningsnämnden ett underskott. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
______________
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§ 109 Dnr 2022/145 006 UN 
 
Sammanträdesdagar för utbildningsnämnden 2023 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att  godkänna föreslagna datum och fastställa sammanträdestiderna för år 2023. 

Arbetsutskottet 15/2, 15/3, 12/4, 17/5, 14/6, 16/8, 13/9, 11/10, 15/11, 8/12. 
Nämnden: 11/1, 1/3, 29/3, 26/4, 31/5, 28/6, 30/8, 27/9, 25/10, 29/11, 20/12. 

att  i januari 2023 ta upp ärendet igen till nya utbildningsnämnden för synpunkter. 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämnden ska besluta om sammanträdesdagar och tid för nämndens 
sammanträden under år 2023. 

Beslutsunderlag 
Arbetsmaterial för sammanträdesdagar 2023 
Arbetsutskottets beslut den 9 november 2022 § 90 

Dagens sammanträde 
Förvaltningssekreterare Anne-Charlott Petersson informerar om justering av datum 
för aprilmötet samt förslaget att ärendet tas upp igen i januari 2023 för att nya 
nämnden ska få möjlighet att lämna synpunkter på de planerade sammanträdesda-
garna. 

Beslut skickas till 
Kommunledningsförvaltningen, uppdatera på kommunens hemsida 
Utbildningsnämndens ledamöter 
______________
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§ 110 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 2022-10-17 – 2022-11-14. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av delegeringsbeslut daterad den 15 november 2022 
Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2022 
Arbetsutskottets protokoll daterat den 9 november 2022 

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

Dagens sammanträde 
 Åkerboskolan 

Inflyttning enligt plan och ska vara klart till skolstart 10/1 2023. Det blir en in-
vigning av iordningställda etapp 1 av skolan samma datum. Etapp 2 ska vara 
klar för inflyttning till skolstart i augusti 20223. 

 Gärdslösa förskola 
Byggnation pågår. 

 Gärdslösa Skola 
Inga åtgärder igång ännu med de ”gråtande” väggarna vid den nyare delen 
av skolan.  

 Ölands museum 
Roland Hybelius, utbildningschef och Oscar Roslund, kulturskolechef var in-
bjudna till en träff med Ölands museum. Muséet vill uppdatera sin verksam-
het och vara en resurs till utbilning. Utbildningsförvaltningen fick en förfrågan 
att vara med längre fram i framtagande av koncept. Projektet går ut på att le-
vandegöra museet, att göra det modernt. Även Mörbylånga kommun är tänkt 
att vara en del i detta. 

 Budget 2023 
Budgetram för 2023 är beslutad och kommer att innebära en del anpass-
ningar. Fortsatta möten med rektorerna och hela förvaltningen får bidra till 
detta. 

 Kalmarsunds gymnasieförbund 
Utbildningsnämnden har fått uppföljningsansvaret. Utbildningsförvaltningen 
ska ha en uppföljning av våra elever hur det går på gymnasiet.  

______________
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§ 112 Dnr 2022/143 610 UN 
 
Information, Utveckling av digitalisering inom utbildningsförvaltningen 

Beslut 
Utbildningsnämnden besluta 
att  lägga till en årlig rapport om digitalisering arbetet i kalendariet. 

Ärendebeskrivning 
Digitaliseringen har förändrat världen och berör alla i samhället. Våra barn och ele-
ver växer upp i en mer digitaliserad värld och digital kompetens är idag en förut-
sättning för att förstå världen. Utbildning påverkas i hög grad av digitaliseringen i 
samhället och utbildningen bör ligga i framkant så att de barn och elever som finns 
inom skolväsendet idag också kan påverka hur ett framtida digitalt samhälle ska se 
ut. 

Utbildningsförvaltningen har tagit fram en handlingsplan för digitalisering inom för-
valtningen. Vid utbildningsnämndens sammanträde i november kommer ledamö-
terna att få mer information om arbetet med digitalisering.  

Beslutsunderlag 
Handlingsplan digitalisering utbildningsförvaltningen, reviderad 2022-11-01 
Tjänsteskrivelse daterad den 1 november 2022 
Arbetsutskottets beslut den 9 november 2022 

Dagens sammanträde 
Emma Berggren-Andersson, utvecklingsledare och Camilla Gegerfelt, systemansva-
rig, informerar om var utbildningsförvaltningen är idag. Vad säger styrdokument som 
läroplan för förskola, läroplan för grundskola, förskoleklass, fritidshem. Informerar 
bland annat om skillnaden mellan digitalisering och digitisering. 

______________
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§ 113 Dnr 2022/3 600 UN 
 
Kalendarium utbildningsnämnden 2022 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att  lägga till årlig rapport om digital utveckling i november i årshjulet  

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsnämndens kalendarium november 2022 

Dagens sammanträde 
Under punkten digitalutveckling lämnades önskemål om att göra detta till en åter-
kommande punkt i diariet och om möjligt bjuda in förstelärare med uppdraget digita-
lisering vid detta tillfälle. 

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

Dagens sammanträde 
Inga nya ärenden. 

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

Dagens sammanträde 
Svar på Sofie Jakobssons (C) fråga gällande lönestatistik, hur står vi oss i jämförel-
se till andra kommuner.  

Förvaltningschef Roland Hybelius visar en presentation om hur löneutvecklingen ser 
ut i form av medianlöner.  

______________
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