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Plats och tid 
 
 

Aulan, Slottsskolan 13:00 – 15:30 
 Beslutande ledamöter 
 

Jeanette Sandström (S) 
Irene Persson (S)  
Benny Wennberg (C), ordf. 
Sofie Jakobsson (C) 
Lars-Erik Larsson (V) 
Björn Andreen (M)  
Marita Krüger Que (FÖL) 
Erik Arvidsson (SD) 
Madeleine Karström (KD), ersättare  

 Övriga närvarande Anne-Charlott Petersson, sekreterare  
Roland Hybelius, förvaltningschef 
Izabelle Sjöbäck, controller §  
Anna Sköld, projekt SKAL § 97 
Oscar Roslund, fritidsgårdschef § 98 
Amie Löfberg, Blå Gården § 98 
Andreas Rödlund, Blå Gården § 98  

 Justerare Marita Krüger Que med Irene Persson som ersättare 

 Justeringens plats och tid Utbildningsförvaltningen 2022-11-01 kl. 10.00 
 

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

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

 Justerare ……………………………………………………………………………………………… 
 Marita Krüger Que 

ANSLAGSBEVIS – anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se 
Protokollet anslås 
Datum då anslaget sätts upp 2022-11-01 Datum då anslaget tas ned 2022-11-23 

Förvaringsplats för protokollet Utbildningsförvaltningen 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Innehållsförteckning: 
 

§ 96 Godkännande av dagordning 2022/15 600  3 

§ 97 Uppföljning av hur SKAL-projekt fortlöper (Samarbetet mellan 
skolorna och näringslivet i Borgholm) 

2022/24 141  4 

§ 98 Verksamhetsplan fritidsgårdar läsåret 2022/2023 2022/123 610  5 

§ 99 Uppföljning budget september 2022 2022/1 640  6 - 7 

§ 100 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2022 2022/4 002  8 

§ 101 Redovisning av skolpliktsbevakning 2022 till utbildningsnämnden 2022/10 600  9 

§ 102 Kalendarium utbildningsnämnden 2022 2022/3 600  10 

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

§ 104 Information från verksamheten 2022/6 600  12 

§ 105 Anmälda frågor från ledamöter 2022/7 600  13 
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-10-26 96   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 96 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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 UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-10-26 97   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

Beslut 
Utbildningsnämnden tackar Anna Sköld för redogörelsen av upplägget av aktiviteter 
och det sammarbete som har kommit igång med företag inom näringslivet. 
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 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut den 12 oktober 2022 § 80 

Dagens sammanträde 
Anna Sköld, SKAL-person, presenterar vad som händer inom SKAL-projektet. 

______________
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 UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-10-26 98   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
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 
Arbetsutskottets beslut den 12 oktober 2022 

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

Dagens sammanträde 
Fritidsgårdsledare Amie Löfberg och Andreas Rödlund presenterad sin verksamhet 
på Blå Gården i Rälla tillsammans med Oscar Roslund, fritidsgårdschef. 

______________
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 UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-10-26 99   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
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. 
Arbetsutskottets beslut den 12 oktober 2022 § 75 

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 redogör för den ekonomisk uppföljning för sep-
tember månad 2022. Sofie Jakobsson (C) frågar om någon inom kostverksamheten 
bevakar priser på ersättningsvaror när ordinarie vara är slut. Roland tar med frågan 
till måltidschef Åsa Amnér. Svar från Åsa Amnér - Ja, ersättningslistan skickas till 
Kalmar Kommuns upphandlingsenhet, som granskar och godkänner ersättningsva-
ran. Det är fortfarande viktigt att ersättningsvaran möter de krav vi satte upp i upp-
handlingen. 
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 2022-10-26 99   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Köken som köper in varorna granskar fakturorna, så rätt pris har kommit in i syste-
met. Köken ringer till leverantören om det felar. 
Ibland är priset fel och matchar inte order, vilket gör att fakturan även kan komma att 
stoppas i Proceedo. Då får vi besked från vår ekonomiavdelning om detta och kon-
taktar därefter leverantören för en kredit och därefter en ny faktura. 
Ingen betalar den felaktiga fakturan förrän vi har fått en kredit, och en ny och korrekt 
faktura 
______________
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 UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-10-26 100   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 100 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 2022-07-01 – 2022-10-17. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av delegeringsbeslut daterad den 19 oktober 2022 
Tjänsteskrivelse daterad den 19 oktober 2022 
Arbetsutskottets protokoll daterat den 12 oktober 2022 

______________
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 UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-10-26 101   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att godkänna redovisning över skolpliktsbevakning. 

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 redovisar vad som framkom vid 
uppföljningen av de elever som inte fanns i våra verksamheter vid tiden för arbetsut-
skottets möte den 12 oktober. Uppgifter finns nu om var eleverna har sin/kommer att 
ha sin skolgång. 

______________
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 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-10-26 102   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 102 Dnr 2022/3 600 UN 
 
Kalendarium utbildningsnämnden 2022 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
att  lägga till ärende sammanträdesdagar 2023 i januari för att ge nya utbild-

ningsnämnden möjlighet att lämna synpunkter på datum. 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsnämndens kalendarium oktober 2022 
Arbetsutskottets beslut den 12 oktober 2022 § 81 

Dagens sammanträde 
Eriks Arvidsson (SD) tar upp om ändring av mötesdatum i november och december 
2022 då det krockar med KS och KF. Mötet diskuterar förslaget om ändring men det 
framkommer att KF har sitt möte på kvällstid även i december och att man får kalla 
in ersättare om ordinarie ledamot har förhinder. Jeanette Sandström (S) föreslår att 
vi tar upp ärendet sammanträdesdagar igen i januari 2023 för att de nya nämndsle-
damöterna ska kunna lämna sina synpunkter på datum för möten under 2023. 

______________
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 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-10-26 103   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

Dagens sammanträde 
Inga inkomna ärenden.. 

______________
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 UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-10-26 104   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 104 Dnr 2022/6 600 UN 
 
Information från verksamheten 
 

Dagens sammanträde 
Här ska man kunna skriva in text från dagens sammanträde. 

 Ledarskapsutbildning på Ekerum den 5-6 oktober för chefer i utbildningsför-
valtningen med konsult Diana Sendlak Brundin. Ledningsgruppen deltog vid 
Borgholms konferens som genomförs på Strand hotell där alla skolchefer 
och skolledare från hela länet deltar. I år genomfördes konferensen den 20-
21 oktober med ca 240 deltagare. 

 Återflytt åk 6 är i fas, arbete pågår med att se över vad rektorerna behöver 
för bemanning i skolorna, både på Slottsskolan där elever ska gå en gång i 
veckan och ute på Viktoria-, Köping-, Rälla- och Gärdslösa skola. 

 HÖK 21 läraravtal. En övergripande handlingsplan utifrån avtalet är framta-
gen och under 2023 kommer ett arbete kring lärarnas arbetsmiljö, arbetstid 
och organisation att genomföras. 

 Efter kritik från revisor till utbildningsförvaltning i Oskarshamns kommun om 
att kränkningar rapporteras vid för få tillfällen till nämnden så kommer för-
valtningen att se över hur vi kan/om det är möjligt att implementera rapport i 
vår månadsuppföljning men med fortsatt fördjupning vid två tillfällen per år. 

 Granskningsrapport efter revisorernas granskning av kommunstyrelsens sys-
tematiska arbetsmiljöarbete. Faktagranskning är genomförd och då föreslag-
na åtgärder presenteras återkommer vi. 

 Vid besiktningar av idrottshallar i kommunen framkom det flera större brister 
som ska åtgärdas enligt protokoll. Bristerna är graderade 1 – 3 där 3:an står 
för mycket allvarlig brist som bör åtgärder snarast. Teknisk chef har gett 
uppdraget till fastighetsavdelningen att åtgärda 3:orna. 

 Seminarium, Förskolan för fler barn. Ett seminarium med Skolverket har ge-
nomförts kring det nya uppdraget att fler barn ska gå i förskola. I vår kom-
mun innebär det mycket lite förändring då vi redan har så stor del barn inne i 
förskola. 

______________
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 UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-10-26 105   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 105 Dnr 2022/7 600 UN 
 
Anmälda frågor från ledamöter 

Dagens sammanträde 
Stig Augustsson (S) har skickat in följande förslag till utbildningsnämnden att ta 
ställning till: 

Gratis sanitetsbindor till tjejerna på högstadiet i Borgholms kommun. 
Har en känsla av att det är en dyr kostnad för ungdomarna. Kan delas ut i ordnade 
former av skolsköterska. 

Förvaltningschef Roland Hybelius informerar att redan idag så finns denna möjlighet 
för tjejerna. På alla skolor finns det lösningar för elever som glömt eller om behov av 
mensskydd uppstår under dagen, kan få mensskydd. Detta sker via skolsköterskor-
na och dessutom via andra på skolorna som t.ex. kafeterian, idrotten, skoladminist-
ratör osv. 

______________
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