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§ 84 Dnr 2022/15 600 UN 
 
Godkännande av dagordning 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  godkänna utskickad dagordning för mötet. 

Dagens sammanträde 
Ordförande frågar om mötet kan godkänna utsänd dagordning. 

______________
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§ 85 Dnr 2022/1 640 UN 
 
Uppföljning budget oktober 2022 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  föreslå utbildningsnämnden att lägga månadsuppföljningen oktober 2022 

med godkännande till handlingarna. 

att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att revidera tjänsteskrivelse daterad 
2022-01-18 dnr 2022/17 UN gällande äskande av tilläggsbudget för pedago-
giska åtgärder för att omfatta hela läsåret och täcka nämndens prognostisera-
de underskott.  

Ärendebeskrivning 
Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till september en positiv 
budgetavvikelse om 0,1 mkr. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning budget oktober 2022. 
Tjänsteskrivelse daterad den 2 november 2022. 

Bedömning 
Prognosen för 2022 sätts till - 1 mkr. Till stor del innefattar denna arbete med pe-
dagogiska åtgärder efter pandemin samt högre kostnader för skolskjuts, tilläggsbe-
lopp och livsmedel. Ett större behov av resurser på flertalet enheter gör att områ-
denas positiva avvikelser väntas reduceras under årets sista månader. 

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. Behov av stöd till fler 
elever har ökat vilket regleras i Skollagen och är svårt att påverka. 
Likaså påverkar ett antal nationella lagändringar verksamheten, nu och framöver där 
mer arbete ska utföras på enheter och förvaltningskontor. Detta krockar med det 
ekonomiska läget och förutsättningarna framåt. Det är en utmaning. 

Dagens sammanträde 
Mötet diskuterar kring det prognostiserade underskottet för 2022 som ligger i linje 
med de pedagogiska åtgärder som görs för att kompensera den undervisning ele-
verna gått miste om under pandemin. Ekonomichef Linda Kjellin redogör för budget-
processen och hur utbildningsnämnden kan söka medel även för höstterminen då 
äskandet för vårterminen kommer att lyftas nu i november till KF för beslut. Utbild-
ningsnämnden har inte äskat medel för fortsatta insatser under höstterminen ef-
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tersom äskandet för vårterminen fortfarande inte har behandlats. Nämnden behöver 
samtidigt inte äska medel utöver vad nämnden inte kan inrymma inom befintlig bud-
getram. Utbildningsförvaltningen får därför i uppdrag att revidera äskandet utifrån in-
satserna under hela kalenderåret men bara för den delen som motsvarar prognisti-
serat underskott. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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§ 86 Dnr 2022/124 640 UN 
 
Verksamhetsplan med budget 2023 samt plan 2024 - 2026 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsplanen beskriver utbildningsnämndens verksamhet och mål, intern 
kontroll samt budget för 2023. Budgetramen för utbildningsnämndens verksamhe-
ter 2023 uppgår till XXX XXX tkr. 

Enligt skollagen ska budgeten fördelas med hänsyn till olika skolors förutsättningar. 
När den nya elevpengen togs fram inför 2018 års budget beslutade utbildnings-
nämnden om en modell där 10 procent av budgeten till grundskolan och 5 procent 
av budgeten till förskolan ska fördelas utifrån socioekonomiska faktorer. Dessa fak-
torer viktas sedan så att 30 procent av den budgeten riktas mot andelen nyanlända 
barn/elever på området och 70 procent riktas mot andelen elever vars föräldrar har 
en lägre utbildningsbakgrund. 

Underlag för den socioekonomiska fördelningen är statistik som beställs från SCB 
och baseras på de barn/elever som finns i verksamheterna den 15 september varje 
år. Fördelningen görs sedan enligt modellen som beskrivs ovan, som utbildnings-
nämnden beslutade 2017-12-19 § 136, DNR 2017/28-640 UN. 

Dagens sammanträde 
Ekonomichef Linda Kjellin informerar vad som händer i budgetprocessen för 2023 
vilken är försenad i väntan på cirkulär från staten, vilket gör att beslut om verksam-
hetsplan skjuts till decembernämnden. Linda redogör för de olika begreppen inom 
budget, statens prislapp till kommunerna. Diskussion förs om budgetram, tek-
niskram, att arbeta strategiskt och tänka framåt samt politisiska prioriteringar under 
ärendet. 

______________
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§ 87 Dnr 2022/40 400 UN 
 
Internremiss Handlingsplan för ekosystemtjänster 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  överlämna information till utbildningsnämnden.   

Ärendebeskrivning 
Information kring handlingsplan för ekosystemtjänster. 

Dagens sammanträde 
Emma Berggren-Andersson informerar att miljöstrateg Frida Gustafsson har bjudits 
in till utbildningsnämndens möte den 23 november för att berätta om vad som har 
gjorts och vad/hur vi tänker framåt. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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§ 88 Dnr 2022/143 610 UN 
 
Utveckling av digitalisering inom utbildningsförvaltningen 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  lägga in rapport av digitaliseringsarbetet i kalendariet under november må-

nad.  

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 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Emma Berggren-Andersson redogör för information som kommer 
till utbildningsnämnden om digitalisering och digitisering, vilket är det vi gör? Var är 
den svenska skolan? Emma kommer tillsammans med Camilla Gegerfelt att infor-
mera nämnden. Jeanette Sandström (S) önskar få in en rapportering hur digitalise-
ringen fortgår som en återkommande punkt 1 ggr/år i kalendariet. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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§ 89 Dnr 2022/132 109 UN 
 
Motion - Utveckling Kunskapsskolan KF beslut 2021-09-20  § 111 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram information, ett underlag för 

beslut till utbildningsnämnden i december 2022.   

Ärendebeskrivning 
Vid kommunfullmäktige den 20 september 2021 § 111 beslutades om att överläm-
na motion Utveckling Kunskapsskolan för beredning till utbildningsnämnden. Då 
fullmäktigebeslutet överklagades till förvaltningsrätten har det dröjt innan uppdraget 
har kommit till utbildningsnämnden. Förvaltningsrätten avskriver överklagandena 
från vidare handläggning den 25 augusti 2022. Motionen inkom till utbildnings-
nämnden den 19 oktober 2022.  

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut den 20 september 2022 § 111 
Motion - Utveckling Kunskapsskola 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Roland Hybelius lyfter fram att det är att-satserna 2 och 3 som gäl-
ler för utbildningsnämnden att bereda till kommunfullmäktige. Roland informerar att 
redan nu finns kontakt med Kalmarsunds gymnasieförbund och vad som är planerat 
att genomföras i närtid.  

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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§ 90 Dnr 2022/145 006 UN 
 
Sammanträdesdagar för utbildningsnämnden 2023 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden 
att  godkänna föreslagna datum och fastställa sammanträdestiderna för år 2023. 

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 

Dagens sammanträde 
Förvaltningssekreterare Anne-Charlott Petersson redogör för föreslagna datum samt 
föreslår att nya utbildningsnämnden fr.o.m. 2023 får möjligheter att lämna synpunk-
ter på beslutade sammanträdesdagar. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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§ 91 Dnr 2022/146 600 UN 
 
Planering av utbildning för nya utbildningsnämnden 2023 - 2026 

Dagens sammanträde 
Mötet samtalar kring hur och vad som ska vara innehållet i utbildningen. Bokar pre-
liminärt den 24 januari 2023 för en halvdag med introduktion för nya nämnden. In-
nehåll bland annat om våra verksamheter, roller, skollagen, hur budget och verk-
samhetsplan fungerar. 

______________
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§ 92 Dnr 2022/144 600 UN 
 
Skolkatalog 

Dagens sammanträde 
Jeanette Sandström (S) berättar att hon har blivit kontakad av en föräldragrupp an-
gående att återinföra skolfotokatalog eller möjligheten att fotografera klassen själva. 

Administrativ chef Kim Jakobsson redogör för hur det har varit tidigare och vilka 
ställningstaganden som ledde till beslut om att sluta med skolfotokatalog. Utifrån in-
formationen med bland annat, förlorade lektionstimmar, planeringtid fotografering 
och tid för efterarbete för administratörer samt att det inte ”sponsras” med porträtts-
fotografering så blir det en hög kostnad per fotokatalog, vilket medför att alla vård-
nadshavare inte har möjlighet att kunna köpa den. 

Mötet konstaterar att pga. det ekonomiska läget så är det inte aktuellt att lyfta frågan 
till nämnden. 

______________
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§ 93 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 november 2022 

Dagens sammanträde 
Mötet går igenom kalendariet och kompletterar statusfältet under pågående utred-
ningsuppdrag samt lägger in sammanträdesdatum till januari 2023. 

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

Dagens sammanträde 
Inkomna synpunkter på skolbusstider vid Gärdslösa skola.  
Bussen kommer ca 8 - 10 minuter tidigare på morgonen till skolan än tidigare år. 

Skolan har personal på plats så eleverna kan vara ute eller inne i väntan på att sko-
lan börjar. 

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

Dagens sammanträde 
 

 Åkerboskolan.  
Arbetet med att iordningställa skolan del 1 är i fas med planerad inflyttning i 
mellandagarna. 

 Gärdslösa förskola 
Bygglov är klart och byggnation är igång. 

 Gärdslösa skola  
Ingen ny information från fastighetsavdelningen gällande ”gråtande” väggen 
på skolan. 

 Runstens förskola 
Positivit med ökat barnantal på förskolan. 

 Ölands museum 
Roland Hybelius, utbildningschef och Oscar Roslund, kulturskolechef var in-
bjudna till en träff med Ölands museum. Utbildningsförvaltningen fick en för-
frågan om verksamheterna var intresserade av ett samarbete i ett projekt.  
Projektet går ut på att levandegöra museet, att göra det modernt. Kontakt tas 
även med Mörbylånga kommun. 

______________
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