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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-12 12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 12 Dnr 2019/1 640 UN

Uppföljning budget Årsbokslut 2019

Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden
att lägga årsredovisningen 2019 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden visar för 2019 en negativ budgetavvikelse om - 1 828 tkr. Av-
vikelsen härleds bland annat till högre skolskjutskostnader än budgeterat, flertalet 
elever som väljer annan huvudman, ett ökat behov av stöd till elever med särskilda 
behov samt en större slutfaktura från BEAB gällande kost till skolor och förskolor. 
Måluppfyllelsen anses vara god med förbättringspotential. Mycket utvecklingsarbe-
te har påbörjats under året och arbete med att få våra barn och elever att känna 
trygghet och inflytande pågår genom en rad olika aktiviteter. Årets resultat för års-
kurs 9 har varit lägre än föregående år, främst inom matematik. Årskurs 9 presterar 
dock ett högre resultat än förväntat utifrån SALSA.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019 Utbildningsnämnden
Tjänsteskrivelse daterad den 7 februari 2019

Bedömning
Utbildningsnämndens samtliga verksamheter bedöms som välfungerande. Utma-
ningen med att hålla en budget i balans har dock inte klarats av. Arbetet med att 
skapa ett kvalitetsarbete som blir en helhet inom hela kommunen har under året ut-
vecklats men behöver utvecklas ytterligare.

Dagens sammanträde
Controller Izabelle Sjöbäck redogör för den ekonomiska delen av årsbokslutet 2019. 
Mötet undrar varför det fortsatt blir slutfakturor från Borgholm Energi när utbildnings-
förvaltningen har skrivna avtal. Denna gång en sent inkommen slutfaktura för kost 
på 873 tkr.

______________
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Handläggare
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Till utbildningsnämnden

Årsbokslut 2019

Förslag till beslut 
att lägga årsredovisningen 2019 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden visar för 2019 en negativ budgetavvikelse om - 1 828 tkr. Avvi-
kelsen härleds bland annat till högre skolskjutskostnader än budgeterat, flertalet ele-
ver som väljer annan huvudman, ett ökat behov av stöd till elever med särskilda be-
hov samt en större slutfaktura från BEAB gällande kost till skolor och förskolor. 
Måluppfyllelsen anses vara god med förbättringspotential. Mycket utvecklingsarbete 
har påbörjats under året och arbete med att få våra barn och elever att känna trygg-
het och inflytande pågår genom en rad olika aktiviteter. Årets resultat för årskurs 9 
har varit lägre än föregående år, främst inom matematik. Årskurs 9 presterar dock 
ett högre resultat än förväntat utifrån SALSA.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019 Utbildningsnämnden
Tjänsteskrivelse daterad den 7 februari 2019

Bedömning
Utbildningsnämndens samtliga verksamheter bedöms som välfungerande. Utma-
ningen med att hålla en budget i balans har dock inte klarats av. Arbetet med att 
skapa ett kvalitetsarbete som blir en helhet inom hela kommunen har under året ut-
vecklats men behöver utvecklas ytterligare.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Jan-Erik Carlsson Kim Jakobsson
Tf. utbildningschef Administrativ chef
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1 Kommunens verksamheter

1.1 Utbildningsnämnden i korthet
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola/barnomsorg (1 – 5 år), förskoleklass (6 
år), skolbarnomsorg, grundskola (årskurs 1 – 9), grundsärskola, fritidsgårdar, kulturskola 
samt bibliotek.

Rambudget 2019 184 315 tkr

Ordförande Benny Wennberg (C)

Förvaltningschef t.f Jan Erik Carlsson

1.2 Sammanställning
Utbildningsnämnden uppvisar för 2019 en negativ budgetavvikelse om - 1 828 tkr. 
Avvikelsen härleds bland annat till högre skolskjutskostnader än budgeterat, flertalet 
elever som väljer annan huvudman samt ett ökat behov av stöd till elever med särskilda 
behov samt en större slutfaktura på kost till skolor och förskolor.

Inför höstterminens start orsakade en blixt en brand på Åkerboskolan vilket innebar att 
stora delar av skolan brann ner. Skogsbrynet och Sandhorvan har flyttat in i nya lokaler 
och förvaltningen har välkomnat nya rektorer och chefer.

Måluppfyllelsen anses vara god med förbättringspotential. Mycket utvecklingsarbete har 
påbörjats under året och arbete med att få våra barn och elever att känna trygghet och 
inflytande pågår genom en rad olika aktiviteter. Årets resultat har varit lägre än 
föregående år, främst inom matematik.

 

1.3 Analys av verksamheten

Förvaltningsövergripande
 Förvaltningschef Helena Svensson valde den 30:e september att lämna sin tjänst 

och rekrytering av ersättare har genomförts. Efter en rekryteringsprocess utsågs 
Roland Hybelius till förvaltningschef och han kommer att börja sin tjänst 1:a 
mars 2020. Roland har tidigare erfarenhet av arbete inom skola och har arbetat 
som bland annat rektor och områdeschef inom utbildningsverksamhet. Jan-Erik 
Karlsson har utsetts till tillförordnad förvaltningschef tills att Roland börjar sin 
tjänst.

 Under året har även Åkerboskolan fått en ny rektor i form av Eva-Lena Lindster 
Norberg. På Viktoriaskolan har Acke Hultsberg börjat som ny rektor och 
biblioteket har fått en ny chef i form av Eva Savazzi. I augusti började även 
Emma Berggren som ny utvecklingsledare på förvaltningen. 

 Det blev en start efter sommaren som vi sent ska glömma. Åkerboskolan brann 
ner till stora delar den 13 augusti. Inga personskador, men mycket materiellt som 
försvann i branden. Arbetet på förvaltning och fastighetsavdelning har fokuserats 
mycket på att hjälpa rektor och personal på Åkerboskolan att komma igång med 
skolstarten. Tillfälliga ersättningslokaler togs i bruk under hösten. Personalen på 
Åkerboskolan har lagt ett stort arbete på att få verksamheten att rulla på som 
vanligt. 

 Lotsen har gjort en kartläggning i kommunen vad gäller behov av 
studiehandledning i modersmål. Studiehandledare saknas i vissa språk vilket har 
löst genom att använda sig av fjärrundervisning.
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 Under året har förvaltningens utvecklingsområden varit 
ledningsorganisation/arbetsmiljö, elevhälsa, systematiskt kvalitetsarbete och 
målstyrning, elevpeng och digitalisering och arbetet med dessa 
utvecklingsområden kommer att fortsätta under 2020. 

Förskoleverksamhet
 Nya lokaler för två av kommunens förskolor har öppnats under 2019. 

Skogsbrynet har fått nya lokaler och barn från Fyrtornet har flyttat in tillsammans 
med Skogsbrynet. I Böda har nya förskolelokaler också öppnats. 

 Under lov arbetar förskolorna med att slås samman för att möta det minskade 
barnantal som återfinns under dessa tider.

 Pedagoger och rektorer upplever genom sin professionella bedömning att allt fler 
barn har särskilda behov och därmed har ett stort behov av extra stöd. Att sätta in 
tidiga insatser i förskolan är av största vikt och förskolorna arbetar med TMO och 
SKUA som handlar om förhållningssätt och att kunna bemöta barnen utifrån 
deras behov.

 Tillämpningsföreskrifterna inom förskolan håller på att revideras.
 Utnyttjandet och inskrivna barn inom barnomsorg på obekväm arbetstid har 

minskat och verksamheten har flera dagar i månaden då det inte är några barn. 
Utbildningsnämnden har gett utbildningsförvaltningen i uppdrag att redovisa hur 
situationen ser ut i dag och ska arbeta fram hur verksamheten ska fungera på ett 
effektivt sätt utifrån hur den utnyttjas.

Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem
 Alla enheter har under året arbetat med att öka tryggheten på skolorna och i 

fritidshemmen. Arbetet med att rapportera och utreda upplevda kränkningar 
mellan elever har utvecklats under året och alla anmälningar av upplevda 
kränkningar dokumenteras i vårt digitala stödsystem KB Process. 

 Åkerboskolan har flyttat in i tillfälliga lokaler och personalen har arbetat för att få 
verksamheten att flyta. Det har varit en stor påfrestning för personalen i skolan. 

 Alla enheter har dragit ner på personal inför höstterminen för att skapa budget i 
balans. På flera enheter har man fått slå ihop till större grupper för att klara 
budgetmålet.

 Fritidshemmen har stora grupper och vi kan se en trend där barnen stannar kvar 
på fritids högre upp i åldrarna än tidigare. 

 Under hösten har årshjulet för övergången mellan förskola och förskoleklass 
reviderats. Bland annat har fritidshemmet lagts till. 

Bibliotek och kulturskola
 Vi har en hög andel elever, en av de högsta i landet, på Kulturskolan. 

Kulturskolan har firat 50 år vilket under hela året firats med olika typer av 
evenemang. Huset där skolan bedriver verksamheten, Kronomagasinet, fyllde 
även 200 år.

 Biblioteket har under hösten arbetat med att införa självbetjäningsapparater. 
Även en SMS-tjänst har införts för information till bibliotekets besökare. 
Biblioteket är även under utredning för ett eventuellt samarbete mellan de två 
Ölandskommunerna till följd av resultatet i folkomröstningen.
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1.4 Viktiga händelser under året
 I augusti, precis innan skolstart, orsakades en brand på Åkerboskolan av en blixt. 

Stora delar av skolan brann ner med innehållande inventarier. Ett intensivt arbete 
startade och tre veckor efter branden fanns tillfälliga moduler där undervisning 
kan ske. Införskaffande av inventarier för att ersätta det som försvann i branden 
har pågått hela året.

 Särskolan Björken i Köping skola öppnades under hösten.
 Förskolan Skogsbrynet flyttade under hösten in i nybyggda lokaler.  Förskolan 

Fyrtornet flyttade även in tillsammans med Skogsbrynet. 
 Förskolan Sandhorvan i Böda har under hösten också fått nya lokaler. 
 Proceedo implementerades under våren vilket är ett system för e-handel samt 

fakturahantering. Samtidigt som implementeringen ändrades även rutiner för 
beställning av livsmedel och förbrukningsmaterial.

1.5 Ekonomisk analys
Utbildningsförvaltningen uppvisar för år 2019 en negativ budgetavvikelse om - 1 828 tkr 
(se tabell nedan).

Central stödfunktion visar för 2019 en negativ budgetavvikelse om - 1 121 tkr. Under året 
har antalet elever hos annan huvudman varit högre än budgeterad nivå vilket ger en 
negativ budgetavvikelse om -796 tkr. En utbildningssatsning för SKUA har gjorts under 
året och kostnader för detta belastar förvaltningens centrala stödfunktion, det har inte 
varit en budgeterad satsning vilket har gett en negativ budgetavvikelse för central 
kompetensutveckling. Under året har antalet tilläggsbelopp inom kommunen ökat. Detta 
medförde att medel för att täcka kostnaden behövde förflyttas från förvaltningens enheter 
i form av effektiviseringar. Positiv budgetavvikelse återfinns på elevhälsan på grund av 
vakanser och sjukskrivningar som inte ersatts fullt ut. Skolskjutskostnaderna har under 
höstterminen legat på en högre nivå än förutspått vid budgetering inför 2019. Detta beror 
av flertalet taxiresor samt ökad kilometerkostnad under november och december. Total 
budgetavvikelse för skolskjutsar är -915 tkr. En slutfaktura på kost har inkommit sent 
under året, denna var på 873 tkr som inte tidigare varit känt.

I augusti orsakades en brand på Åkerboskolan, norra området, av en blixt. Detta har 
medfört att tillfälliga lösningar i form av moduler har byggts upp för att undervisningen 
ska fortsätta som vanligt fram till att en ny skola finns på plats. Efter branden har 
återinköp av inventarier, läromedel och förbrukningsmaterial gjorts om 1 666 tkr. 
Antagande om att kommunens försäkringsbolag kommer att ersätta dessa kostnader gör 
att de är uppbokade och därmed inte påverkar förvaltningens budgetavvikelse för året. 
Åkerboskolans förskoleklass samt fritidshem visar på en negativ budgetavvikelse för 
2019 på grund av en högre bemanning än budgeterat, främst på vårterminen. Under året 
har även budget för lokalvård överskridits på grund av ökat behov av lokalvård av olika 
anledningar. Områdets förskolor visar på en positiv budgetavvikelse, bland annat på 
grund av att elevantalet har varit högre än förväntat och således intäkterna i form av 
barnomsorgsavgifter.

Centrala området visar på en positiv budgetavvikelse om +1 122 tkr. Förskolorna i 
området visar på en negativ budgetavvikelse om -510 tkr. Avvikelsen hänförs främst till 
en högre bemanning under våren än budgeterat. Arbete med att samverka mellan 
förskolorna har gjorts under lov för att hålla nere kostnaderna. Under året har inflytt till 
nya Skogsbrynet förskola vilket medfört kostnader för bland annat vikarier. 
Viktoriaskolan har under hösten anpassat sin organisation till ett minskat elevantal vilket 
bidrar till en positiv budgetavvikelse för 2019. Även högre intäkter än förväntat på 
Viktoriaskolans grundskola bidrar till den positiva budgetavvikelsen för enheten. 
Slottsskolan visar även på högre intäkter än budgeterat, detta i form av statsbidrag. 
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Långtidssjukskrivningar och föräldraledigheter har inte ersatts fullt ut vilket skapat en 
positiv budgetavvikelse vad gäller personalkostnader.

Södra området visar på en negativ budgetavvikelse om -1 185 tkr. Inför höstterminen 
2019 öppnades särskola Björken upp i Köping skola. Under hösten har organisationen 
arbetats fram och osäkerhet har funnits kring vilka tilläggsbelopp som ska flyttas till 
särskolan. Detta innebär att enheten under hösten inte haft någon budget och avvikelsen 
är totalt 536 tkr vilket ingår i områdets avvikelse. I övrigt visar Köpingområdet en budget 
i balans för året. På Runsten förskola har negativ budgetavvikelse uppkommit på våren 
vilket inte gått att ta igen under hösten. I Rälla återfinns en negativ budgetavvikelse på 
grund av ett ökat behov av särskilt stöd till elever.

Kulturskolan har vid årets slut en negativ budgetavvikelse om -79 tkr. Detta hänförs till 
tillkommande personalkostnader som inte varit kända i form av bland annat 
föräldraledigheter. Bibliotekschef Hannah Krahner avslutade sin tjänst under sommaren 
och denna tjänst var vakant under ett antal månader innan Eva Savazzi tog över rollen. 
Detta, tillsammans med andra vakanser under året, innebär att biblioteket visar på en 
positiv budgetavvikelse. Arbete med att införa självbetjäningsmaskiner på biblioteket har 
under hösten inneburit några större inköp.

Ekonomisk sammanställning
 Budget 2019 Utfall 2019 Avvikelse

Total

60 Central stödfunktion 63 445 64 566 -1 121

61 Norra 
rektorsområdet 21 666 22 417 -751

62 Centrala 
rektorsområdet 49 778 48 656 1 122

63 Södra 
rektorsområdet 39 600 40 785 -1 185

65 Kulturområdet 9 825 9 719 107

69 Projekt 0 0 0

Summa 184 315 186 143 -1 828

1.6 Nämndens mål
Nedan redovisas nämndens mål utifrån strukturen perspektiv - kommunfullmäktigemål -
 nämndens mål. Perspektiven är tre stycken medborgare, organisation och hållbarhet och 
kommunfullmäktigemålen och därmed nämndens mål är knutna till dessa perspektiv. 
Kommunfullmäktiges mål följs av nämndens mål med en bedömning om målet är uppnått 
(grön), delvis uppnått (gul) eller ej uppnått (röd). Vidare återfinns analys av målet. 
Avslutningsvis redovisas en tabell för respektive nämndmål där utfall av nyckeltal som 
mäts visas tillsammans med måluppfyllelse på respektive nyckeltal.
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Medborgare

Borgholms kommun ska genomsyras av öppenhet, delaktighet, 
inflytande och lika möjligheter.

Utbildningsnämndens verksamheter ska genomsyras av delaktighet och inflytande 
av våra brukare (kopplas till Lpfö18 och Lgr11 2.3 Ansvar, delaktighet och 
inflytande samt Biblioteken ska vara mötesplatser mellan människor, tankar, 
upplevelser och kulturer)

Målet anses vara uppfyllt. En stor del av nyckeltalens målvärde är uppfyllda vilket visar 
på att målet är uppfyllt. Andelen deltagande på Kulturskolan är en av de högsta i landet. 
Under året har vi genomfört många olika aktiviteter som stödjer delaktighet och 
inflytande, t.ex. utvecklingssamtal, föräldramöte, informationsbrev, enkäter, dagliga 
dialoger, föräldraaktiv inskolning och läroplattform. Vi har haft svårt att hitta relevanta 
mätetal vad gäller vårdnadshavares inflytande. Arbete med detta kommer att fortsätta 
under 2020.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Andelen elever som upplever att de har inflytande i skolan åk 5 100 % 84,9 %

 Andelen vårdnadshavare som anser sig ha inflytande över 
verksamheten i förskola och skola

 Andelen elever i Kulturskolan som upplever inflytande över 
verksamheten

100 % 100 %

 Miljön är utformad utifrån barngruppens behov  Ökar

 Andel elever i Kulturskolan 40 % 56 %

 Andelen elever som upplever att de har inflytande i skolan åk 9 100 % 61,7 %

 Antal aktiviteter på biblioteket 78 102

 Antal deltagare i aktiviteter på biblioteket 902 948

 Antal fysiska boklån på biblioteket 31 791 98 149

 Antal besökare på biblioteket 22 753 66 910

 Andel elevplatser på Kulturskolan 360 473

Borgholms kommun ska tillsammans med företagare och 
myndigheter arbeta för nöjdare företagare som blir fler.

Alla elever ska under grundskoletiden komma i kontakt med olika arbetsplatser, 
yrken och studievägar, så att de kan göra välgrundade val av studier och yrken som 
baseras på deras intressen och möjligheter, inte på tradition och konventioner. 
(kopplas till Lgr11 2.6, Skolan och omvärlden)

Målet anses vara uppfyllt då nästan alla elever har haft PRAO på en extern arbetsplats i 
årskurs 8 och 9. Alla elever i årskurs 9 har haft vägledningssamtal inför gymnasievalet. 
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SYV-planen som har använts för första året har utvärderats i augusti och ska utvecklas 
vidare.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Genomförd PRAO  
Samma

 Resultat av gymnasieval  Ja

Borgholms kommun ska skapa goda förutsättningar för att leva, 
verka och bo i hela kommunen året runt.

Utbildningsnämnden ska erbjuda trygga och utvecklande verksamheter i hela 
kommunen (kopplas till Lpfö18 och Lgr11 2.1 Normer och värden, 2.2 Kunskaper 
och lärande, 2.7 Bedömning och undervisning samt till Det digitala biblioteket ska 
utvecklas till en attraktiv och uppdaterad arena och Skolbiblioteken ska stimulera 
till lustfyllt och livsviktigt läsande och lärande)

Målet anses vara delvis uppfyllt.

Förskolan

Implementeringen av den nya/reviderade läroplanen fortskrider. Arbetslagsledare och 
rektor håller i arbetet tillsammans. Pedagogerna har också arbetat med riktat fokus mot 
tydliga värdegrundsmål som bedöms fungera väl. Personalen utgår ifrån läroplanen och 
anpassar verksamheten efter barnens behov och förutsättningar.

För att se om våra barn känner sig trygga så har en enkät delats ut under våren där 
vårdnadshavare fått svara på om de anser sina barn vara trygga. Även här visar det sig att 
det är svårt att hitta relevanta kvantitativa tal när det gäller vårdnadshavarnas upplevda 
trygghet och inflytande.

Skolbiblioteket är aktivt vid bestämda tillfällen vid våra förskolor vilket är positivt.

Grundskolan

Resultatet av elevenkäten i maj 2019 visar på relativt hög måluppfyllelse när det gäller 
tryggheten på våra skolor.

Årets resultat var sämre än tidigare år, framför allt i matematik. Detta påverkade 
meritvärden och gymnasiebehörigheten i negativ bemärkelse. För meritvärde finns 
SALSA-beräknat värde, vilket innebär förväntat värde utifrån bakgrundsfaktorer. För 
2019 skulle detta innebära 192. Meritvärdet har minskat jämfört med 2018, dock visar 
årets meritvärde på ett högre värde än det förväntade värdet enligt SALSA, vilket kan ses 
positivt.

Kränkningar

Vi har ett nytt digitalt system som innebär att anmälan görs på ett strukturerat sätt. Alla 
anmälda upplevda kränkningar utreds och dokumenteras i det digitala systemet. Antalet 
anmälda kränkningar har ökat, vilket kan förklaras med det nya systemet och att alla 
upplevda kränkningar dokumenteras på samma sätt på alla skolor. År 2018 var det 194 st 
anmälda kränkningar, att jämföra med 2019 års siffra på 338 st.

Tittar vi närmare på enheterna så är det skolorna med högstadium som har flest 
anmälningar, medan förskolorna har väldigt få. Detta beror inte enbart på att de små 
barnen inte kränker varandra utan också på vanan att dokumentera dessa av personalen. 
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Skolorna i södra området har också kommit igång med det nya systemet, dock något 
senare än övriga enheter.

Skolornas analys är att vi har ett bra trygghetsarbete som bygger på en nolltolerans av 
kränkningar – därför anmäls allt som händer och det kan tyckas mycket.

Kulturområdet - Kulturskolan

Kulturskolan mäter trygghet i vår enkät en gång om året. 98,9 % trivs på kulturskolan och 
1,1% svarar delvis.

Personalen genomgår ett fortbildningsresa med inriktning på att täcka kunskapsluckor i 
sitt ämne. Dvs lära sig mer om det som man upplever att man inte är så bra på. En av 
anledningen är att alla lärare ska kunna undervisa i så brett kulturellt område som möjligt, 
t ex flera genrer från olika tidsepoker och kulturer.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Andel trygga elever i grundskolan åk 5 100 % 87,3 %

 Andel trygga elever i grundskolan åk 9 100 % 76,4 %

 Andel vårdnadshavare i förskolan som anser att deras barn är 
trygga

 Andel trygga elever i Kulturskolan 100 % 98,9 %

 Uppdaterad plan mot diskriminering och kränkande behandling 
finns på enheterna

 
Uppnått

 Förskoleverksamheten präglas av omsorg, utveckling och 
lärande som bildar en helhet  Ökar

 Andel elever med behörighet till yrkesförberedande program 100 % 74,4 %

 Meritvärde åk 9 226,6 201,4

 Andel elever med minst E i ämnesprovet svenska årskurs 9 100 % 88,4 %

 Andel elever med minst E i ämnesprovet engelska årskurs 9 100 % 86,4 %

 Andel elever med minst E i ämnesprovet matematik årskurs 9 100 % 64,3 %

 Andel elever med minst E i ämnesprovet svenska årskurs 6 100 % 99 %

 Andel elever med minst E i ämnesprovet engelska årskurs 6 100 % 91,7 %

 Andel elever med minst E i ämnesprovet matematik årskurs 6 100 % 83,3 %

 Uppföljning av resultat i förskoleklassen  
Uppnått

 Uppföljning av resultat i fritidshemmet  
Uppnått

 Uppföljning av kunskapsresultat i alla ämnen i grundskolan 100 % 100 %

 Antal besök på bibliotekets hemsida 10 440 39 120

 Antal e-boklån 2 197 3 738

 Antal e-filmslån på biblioteket 154 655

 Uppföljning av skolbiblioteksplan  
Uppnått

 Antal anmälda kränkningar i förskola och skola 0 338
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Organisation

Borgholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där 
medarbetarna bidrar till utveckling

Utbildningsnämndens verksamheter ska ha en god arbetsmiljö med kompetent 
personal i ständig utveckling (Kopplas till Lpfö18 och Lgr11 2.8 Rektorns ansvar)

Målet anses vara delvis uppfyllt.

Utbildningsförvaltningen har en hög andel behörig personal i alla personalkategorier. Vi 
har nått målvärdena för genomförd kompetensutveckling och målvärdena vad gäller att 
använda och dela med sig av kompetensutvecklingen i verksamheten.

Medarbetarenkäten som genomfördes under våren 2019 visar på en något lägre andel 
nöjd personal. De områden som sticker ut är frågorna som handlar om att hinna med sina 
arbetsuppgifter och hantera kraven. Enkäten kom ut i samband med implementeringen av 
e-handelssystemet och nedläggningen av logistikenheten, vilket bedöms vara orsaken till 
de lägre siffrorna. Arbetet med e-handel och beställning av separata livsmedel har blivit 
bättre under perioden, men det finns fortfarande utvecklingspotential. Ledarskapsindex i 
medarbetarenkäten har ökat från 3,8 till 3,9 på en femgradig skala.

Sjukfrånvaron har ökat marginellt från 2018. Korttidsfrånvaron är ungefär lika medan 
långtidsfrånvaron har ökat något. Av de som är långtidsfrånvarande (mer än 29 dagar) är 
endast ett fall stressrelaterat.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 NMI (Nöjd medarbetarindex) 5 % 4 %

 Andelen behörig personal 100 % 93,7 %

 Genomförd kompetensutveckling  
Uppfyllt

 Andel sjukskrivningar 0 % 6,7 %

 Genomförda friskvårdsinsatser  Ökar

 Personalen i förskolan ges möjlighet till kompetensutveckling 
utifrån förskolans behov samt ges möjlighet att dela med sig av sin 
kunskap och lära av varandra för att utveckla utbildningen

 Ökar

Borgholms kommuns ska vara en effektiv och ändamålsenlig 
organisation

Utbildningsnämndens verksamheter ska ha en god service, präglas av transparens 
och förbättra verksamheten genom samverkan mellan enheter, stadier och 
verksamheter (kopplas till Lpfö18 och Lgr11 2.4 Förskola/Skola och hem och 2.5 
Övergång och samverkan)

Målet anses vara uppfyllt då utbildningsförvaltningens verksamheter arbetar ständigt för 
att förbättra information och tydlighet gentemot dem vi är till för. Övergångar mellan 
stadier fungerar väl i de lägre åldrarna och överlämning mellan klass 5 och 6 har 
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utvecklats ytterligare. Arbetet i chefsteamen utvecklas och är en förutsättning för 
måluppfyllelsen.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Andel genomförda politiska beslut 100 % 100 %

 Genomförd internkontroll  
Uppnått

 Andel besvarade klagomål 100 % 100 %

 Vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen 
av utbildningen

 
Uppnått

 Det ska finnas ett väl fungerande arbete med att förbereda 
barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar till förskoleklass 
och fritidshem

 Ökar

Hållbarhet

Borgholms kommun ska vara en förebild och bidra till en ansvarsfull 
samhällsutveckling.

Utbildningsnämndens verksamheter ska bidra till en hållbar miljö (Kopplas till 
Lpfö18 och Lgr 11 Miljöperspektiv och Etiskt perspektiv)

Målet anses vara uppfyllt.

Det ser lite olika ut på olika enheter hur långt man kommit. På förskolorna arbetar man 
med miljöfrågor och på några förskolor är certifierade för Grön Flagg. I och med 
miljöinspektörernas besök görs nu nya inköp utifrån Giftfri Förskola. Äldre material som 
inte uppfyller kraven rensas efter hand bort.

Inom skolans uppdrag finns flera övergripande perspektiv som ska genomsyra all 
undervisning. Genom miljöperspektivet ges eleverna förutsättningar att påverka och 
skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor.

I förvaltningen i stort genomförs strategin att använda digitaliseringens möjligheter för att 
bidra till en hållbar utveckling. Exempel kan vara att minska pappersåtgång och minska 
resor mellan våra enheter.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Utvärdering av digitalisering  Delvis 
uppfyllt

 Vi lär förskolebarnen om hållbar utveckling  Ökar

 Personalen i våra verksamheter är goda förebilder (Giftfri 
förskola/hållbar utveckling/återvinning)  Ökar
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Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god 
ekonomisk hushållning, långsiktighet och stabilitet.

Utbildningsnämndens verksamheter ska arbeta aktivt med en resursfördelning 
anpassad till verksamhetens behov

Målet anses vara delvis uppfyllt. Resursfördelningen gällande tilläggsbelopp för elever 
med extraordinära behov har inte varit tillräcklig. En utvärdering av tilläggsbeloppen 
behöver göras.

Arbetet med resursfördelningen pågår aktivt i samarbete med ekonomiavdelningen. Vissa 
poster är svåra att förutse när budget läggs och därför blir prognosarbetet mycket viktigt 
och alla chefer är involverade i detta.

Nyckeltal Målvärde Utfall

 Genomförd månadsuppföljning  
Uppnått

1.7 Personaluppföljning
Nedan följer statistik gällande personal per november månad då denna eftersläpar en 
månad.

Arbetad 
tid

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov

Antal 
årsarbetare 
2018

262 230 270 236 274 204 85 230 258 287 287

Antal 
årsarbetare 
2019

275 243 286 259 284 196 87 223 271 290 263

Antalet årsarbetare är under november månad lägre än samma period föregående år. 
Under året har antal årsarbetare legat över alternativt något under samma period 
föregående år.

16



Utbildningsnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
www.borgholm.se

Årsbokslut 2019
Borgholms Kommun  13

Arbetad 
tid

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov

Övertid 
2018 47 87 89 99 202 84 8 40 199 196 138

Fyllnadstid 
2018 276 209 306 379 440 206 50 170 348 391 392

Övertid 
2019 100 81 118 115 310 104 5 75 150 120 111

Fyllnadstid 
2019 282 299 529 411 595 197 77 262 240 218 236

Övertid och fyllnadstid ligger under samma period föregående år. Under året har 
satsningar på kompetensutveckling inneburit viss över- och fyllnadstid.
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Sjukfrånvaro Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov

Sjukfrånvaro 2018 5,74 8,29 7,49 6,22 6,21 5,30 2,91 5,48 6,31 6,43 6,82

Sjukfrånvaro 2019 7,20 8,94 7,97 7,98 8,13 5,63 4,70 4,61 6,65 8,16 6,84

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov

Korttidssjukfrånvaro 
2018 2,87 4,61 3,51 2,16 2,05 1,93 1,97 2,12 2,62 2,98 3,27

Korttidssjukfrånvaro 
2019 3,16 3,85 3,16 2,7 2,64 1,41 1,96 1,48 3 3,48 2,13

Sjukfrånvaron per månad har i perioder legat högre under året än samma period 
föregående år. Korttidsfrånvaron har under november gått ner till en lägre nivå än 
föregående år.

 2016 2017 2018 2019

Sjukfrånvaro 5,7 5,5 6,2 6,8

Korttidssjukfrånvaro 2,5 2,6 2,3 2,7

Ackumulerad sjukfrånvaro fram till november månad visar på en ökning jämfört med 
föregående år från 6,2 till 6,8 % av arbetstiden. Andelen korttidssjukfrånvaro har också 
ökat från 2,3 till 2,7.

Chefen har ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering av sina medarbetare. Borgholms 
kommun har rutin för ”Rehabilitering och arbetsanpassning” - hur chefen ska arbete med 
rehabilitering samt rutin för ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” – hur chefen kartlägger och 
riskbedömer sin verksamhet.

HR-avdelningen ger stöd och råd till chefen vid rehab-samtal med medarbetaren, vid 
trepartssamtal med läkare, vid avstämningsmöte med Försäkringskassan samt närvar ofta 
vid dessa möten.

Ytterligare stöd i sjukfrånvaroprocessen är individsamtal och stresskurs via 
Företagshälsvården.

Hälsofrämjande och förebyggande stöd och aktiviteter är: Hälsoinspiratörer, UGM 
(utveckling grupp och medarbetare), Verktygslåda för hälsofrämjande arbetsplats, 
Hälsoprofilbedömning, Kollegiala samtal kring stress.

Utöver detta är HR-avdelningen med och utreder konflikter samt kränkande 
särbehandling.

1.8 Framtid
Kommunens elevantal i grundskolan har minskat under hela 2000-talet och prognosen är 
att det fortsätter minska om inte inflyttning sker. I SKRs befolkningsprognos för 
kommunen uppskattar man en minskning på fem år från 498 till 466 barn i åldrarna 0-5 
år. I åldersspannen 6-15 är framskrivningen på fem år en minskning på -38 elever. 
Minskningen gör att det i våra mindre skolor blir ännu svårare att skapa åldershomogena 
klasser och få ett tjänsteunderlag som gör det möjligt att rekrytera behörig personal. Det 
är också en svår ekonomisk utmaning att bedriva pedagogisk verksamhet på flertalet små 
enheter, gällande både skolor och förskolor, när barn- och elevantalet minskar. 
Utbildningsförvaltningens utmaning blir därmed att behålla en hög kvalitet på 
undervisningen och en hög andel behörig personal under framtida förutsättningar.

Förvaltningen behöver även fortsätta hantera kostnader som är svåra att påverka och 
förutse. En del av kommunens elever väljer annan huvudman vilket medför kostnader för 
interkommunal ersättning och minskat elevantal i våra egna verksamheter. Vidare kan vi 
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se en växande efterfrågan kring skolskjuts på grund av särskilda skäl och växelvis boende 
vilket leder till kostnadsökning. Kostnader för läromedel ökar och kraven på undervisning 
har blivit högre i form av exempelvis utökad timplan.

Satsningar som planeras i en närmare framtid är att utveckla digitaliseringen mer och att 
utveckla vårt arbete med elever som har särskilda behov, där vi ser att antalet elever ökat. 
Vi kan se i våra resultat att elever med annat modersmål klarar sig sämre än elever med 
svenska som modersmål. Digitaliseringen kan vara en möjlighet för att använda olika 
kompetenser utan att fysiskt behöva förflytta dem inom kommunen eller från annan 
kommun.

Kommunen står även inför nybyggnation av Åkerboskolan i Löttorp där skolan är en 
viktig del av samhället på norra Öland. Det är viktigt för verksamheten att få till en bra 
skola där lokalerna inte bara är anpassade för den undervisning personalen bedriver i dag, 
utan även för hur framtidens undervisning kommer att se ut. Vidare finns problematik 
kring lokalerna i Gärdslösa som behöver hanteras och ytterligare en ny avdelning på 
Skogsbrynet förskola planeras.
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-12 13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 13 Dnr 2020/1 640 UN

Uppföljning budget januari  2020

Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden
att lägga månadsuppföljningen januari 2020 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen visar för januari en positiv budgetavvikelse om 351 tkr. 
Denna härleds främst till lägre driftkostnader än budgeterat för perioden. Progno-
sen för helår uppgår till -710 tkr, åtgärder för att få en budget i balans är ännu inte 
framtagna.

Beslutsunderlag
Uppföljning januari 2020
Tjänsteskrivelse daterad den 10 februari 2020

Bedömning
Prognosen visar kostnadsavvikelser främst gällande särskolan som bedöms göra 
ett underskott under 2020 om inga åtgärder vidtas. Under januari månad har dock 
Skolverket beslutat att Borgholms kommun ska få 5 219 tkr i stället för 3 743 tkr in-
om statsbidraget för Likvärdig skola vilket inte är medräknat i prognosen. Dessa 
medel bedöms kunna användas för att kompensera särskolans underskott. Vidare 
har en upphandling av skoltaxi genomförts under december månad där priset per 
kilometer ökat markant, vilket kommer att behövas hanteras under budgetåret.

Konsekvensanalys
Utbildningsförvaltningen arbetar fortfarande med genomförandet av budgetanpass-
ningar för innevarande budgetår. Eftersom det bara har gått en månad av budgetå-
ret är det för tidigt att göra några större analysera av prognosen och konsekvenser-
na av denna.

Dagens sammanträde
Controller Izabelle Sjöbäck redogör för ekonomiska uppföljningen för januari 2020.  
Ekonomiavdelningen har lyft in en ny punkt gällande ”Inköp och avtalstrohet” i må-
nadsuppföljningen för varje förvaltning. Två tjänster (100%+60%) är inte budgetera-
de på särskolan Björken vid Köping skola.

______________
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Till utbildningsnämnden

Månadsuppföljning januari 2020

Förslag till beslut 
att lägga månadsuppföljningen januari 2020 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen visar för januari en positiv budgetavvikelse om 351 tkr. 
Denna härleds främst till lägre driftkostnader än budgeterat för perioden. Prognosen 
för helår uppgår till -710 tkr, åtgärder för att få en budget i balans är ännu inte fram-
tagna.

Beslutsunderlag
Uppföljning januari 2020
Tjänsteskrivelse daterad den 10 februari 2020

Bedömning
Prognosen visar kostnadsavvikelser främst gällande särskolan som bedöms göra ett 
underskott under 2020 om inga åtgärder vidtas. Under januari månad har dock Skol-
verket beslutat att Borgholms kommun ska få 5 219 tkr i stället för 3 743 tkr inom 
statsbidraget för Likvärdig skola vilket inte är medräknat i prognosen. Dessa medel 
bedöms kunna användas för att kompensera särskolans underskott. Vidare har en 
upphandling av skoltaxi genomförts under december månad där priset per kilometer 
ökat markant, vilket kommer att behövas hanteras under budgetåret.

Konsekvensanalys
Utbildningsförvaltningen arbetar fortfarande med genomförandet av budgetanpass-
ningar för innevarande budgetår. Eftersom det bara har gått en månad av budgetå-
ret är det för tidigt att göra några större analysera av prognosen och konsekvenser-
na av denna.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Jan-Erik Carlsson Kim Jakobsson
Tf. utbildningschef Administrativ chef
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1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse
Inför budgetår 2020 har en budgetmodell framtagen av Sveriges kommuner och Regioner 
(SKR) använts. Denna utgår från tekniska ramar där prislappar beskriver vad 
verksamheterna borde kosta före eventuella prioriteringar. I denna modell uppgår 
utbildningsförvaltningens tekniska ramar till 165 mkr. Utöver detta görs politiska 
prioriteringar vilka inför budgetramar sattes till ca. 18 mkr. Ytterligare tilläggsbudget har 
därefter beviljats om 4 mkr, detta har sammantaget lett till en rambudget på 187 mkr för 
utbildningsförvaltningen år 2020, jämfört med 184 mkr för 2019.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Ekonomisk sammanställning
Utbildningsförvaltningen visar för januari en positiv budgetavvikelse om 351 tkr. Denna 
härleds främst till lägre driftkostnader än budgeterat för perioden. Prognosen för helår 
uppgår till -710 tkr, åtgärder för att få en budget i balans är ännu inte framtagna.

Kommunens verksamheter

Utbildningsnämnden i korthet
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola/barnomsorg (1 – 5 år), förskoleklass (6 
år), skolbarnomsorg, grundskola (årskurs 1 – 9), grundsärskola, fritidsgårdar, kulturskola 
samt bibliotek.

Rambudget 2020 187 317 tkr

Ordförande Benny Wennberg (C)

Förvaltningschef Jan Erik Carlsson, t.f.

 

Analys av verksamheten

Förvaltningsövergripande

Skolstarten för vårterminen gick generellt bra. På grund av nya utförare av skoltaxi i 
centrala och södra delarna av kommunen har det varit en del uppstartsproblem med det. 
Skolledningen har under januari fokuserat på att gemensamt utveckla det systematiska 
kvalitetsarbetet för förvaltningens olika verksamheter utifrån analys av 2019. Hela 
förvaltningen arbetar med genomförande  av verksamhetsanpassningar för budgetåret 
2020 samt har påbörjat viss planering av budgetåret 2021. Arbetet med en ny skola i 
Löttorp samt ny läroplattform fortgår.

Förskoleverksamhet

Under början på januari månad har det varit lite mindre barn på grund av ledigheter. 
Förvaltningen har rekryterat ett par utbildade förskollärare och verksamheten barnomsorg 
på obekväm arbetstid har installerat sig på Skogsbrynets förskola.
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Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem

Verksamheten är igång efter jullovet och det har varit en bra start på enheterna.

På Åkerboskolan går all personal Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) 
utbildning angående neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är viktigt att all 
personal får tillgång till samma kunskap för att möta barn med den här problematiken.

På Köping skola har elevrådet kommit igång och även de yngsta barnen från 
förskoleklass är med och representerar sin klass. Särskolan är också igång och fungerar 
bra och det märks att eleverna trivs.

På Gärdslösa skola arbetar de just nu med elevinflytande och delaktighet. Fritidshemmet 
växer och börjar hitta sin struktur.

Bibliotek och kulturskola

Kulturskolan har fått statistik kring delaktighet och tillgänglighet som visar att de ligger 
bland de 10 högsta i landet vad gäller hur många procent av kommunens elever de når. 
Kulturskolan har även inlett ett länsövergripande arbete med ungas psykiska hälsa. I 
Borgholm har Kulturskolan träffat förebyggande teamet och startat ett samarbete med 
dem där de erbjuder elevplatser till vissa elever som teamet träffar. Kulturskolan har även 
startat en kommunkör för kommunens anställda tillsammans med Trikumo som en del i 
kommunens friskvårdsarbete.

Biblioteken är nästan klara med konvertering och chippning av alla medier. De kommer 
att lansera den nya självbetjäningstjänsten i Borgholm, Löttorp och Rälla inom kort. 
Nästa projekt är att söka pengar via Kulturrådet för att införa "Meröppet" på Borgholm, 
Rälla och Löttorps bibliotek.

Inköp och avtalstrohet
Nedan visas avtalstroheten för utbildningsförvaltningen avseende januari 2020, baserat på 
inköp som är betalda under perioden. Inköpen är exklusive investeringar, köp av 
huvudverksamhet samt bidrag. Avtalstroheten för hela 2019 var 81 % och för januari 
2020 är den 64%. Sett till hela kommunen så var avtalstroheten på 72,5 % i januari.
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Under perioden har inköp gjorts av 66 leverantörer medan 20 är avtalsleverantörer vilket 
motsvarar 30%. För hela kommunen var motsvarande 56 st av totalt 203, d.v.s. 28 %.

Personaluppföljning
Nedan följer statistik gällande personal per december 2019.

Arbetad 
tid

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Antal 
årsarbetare 
2018

262 230 270 236 274 204 85 230 258 287 287 210

Antal 
årsarbetare 
2019

275 243 286 259 284 196 87 223 271 290 263 206

Antalet årsarbetare var i december 206, att jämföra med samma period 2018 som var på 
210. Ser man till genomsnitt på helårsbasis var antalet årsarbetare 2018 236, under 2019 
var genomsnittet 240.
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Arbetad 
tid

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Övertid 
2018 47 87 89 99 202 84 8 40 199 196 138 73

Fyllnadstid 
2018 276 209 306 379 440 206 50 170 348 391 392 281

Övertid 
2019 100 81 118 115 310 104 5 75 150 120 111 83

Fyllnadstid 
2019 282 299 529 411 595 197 77 262 240 218 236 157

Övertiden för december 2019, 83 timmar, låg något högre än samma period 2018 som 
visar på 73 timmar. Fyllnadstiden på 157 timmar ligger väsentligt lägre än föregående års 
december som var 281 timmar. Sett till genomsnitt för åren 2018 och 2019 ligger både 
fyllnads- och övertid på en högre nivå 2019. Övertiden har gått från 105 timmar 2018 till 
114 timmar 2019. Fyllnadstiden har ökat något från 287 timmar 2018 till 292 timmar 
2019.

Sjukfrånvaro Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Sjukfrånvaro 
2018 5,74 8,29 7,49 6,22 6,21 5,30 2,91 5,48 6,31 6,43 6,82 5,10

Sjukfrånvaro 
2019 7,20 8,94 7,97 7,98 8,13 5,63 4,70 4,61 6,65 8,16 6,84 5,85

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Korttidssjukfrå
nvaro 2018 2,87 4,61 3,51 2,16 2,05 1,93 1,97 2,12 2,62 2,98 3,27 1,68

Korttidssjukfrå
nvaro 2019 3,16 3,85 3,16 2,7 2,64 1,41 1,96 1,48 3 3,48 2,13 1,75

Sjukfrånvaron för december månad var något högre 2019 än samma period föregående år. 
2018 låg den på 5,10 %, att jämföra med 5,85 % för december 2019.
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Ekonomisk analys
Utbildningsförvaltningen uppvisar för januari månad en positiv budgetavvikelse om 
351 kr (se tabell nedan).

Central stödfunktion visar en positiv budgetavvikelse om 397 tkr. Under januari har inga 
större inköp gjorts, vilket ger en positiv budgetavvikelse. Även budget för 
kompetensutveckling och liknande är inte heller utnyttjat under januari vilket bidrar till 
ytterligare positiv avvikelse.

På norra området finns en positiv budgetavvikelse på grund av budgeterad vakant 
personal som inte har varit tillsatt fullt ut. Kostnaderna för återinköp av inventarier är 
uppbokade med en intäkt även denna månad, summan uppgår till 1 666 tkr.

En negativ budgetavvikelse återfinns i centrala förskolorna, detta beror på högre 
kostnader än budgeterat för bland annat vikarier och semestrar under perioden. Även 
Viktoriaskolan har under januari haft högre personalkostnader än budgeterat, bland annat 
för timvikarier. Slottsskolan har en positiv budgetavvikelse, främst på grund av att få 
inköp har gjorts under månaden.

Högre bemanning än budgeterat förklarar även den negativa avvikelsen på södra området. 
Bland annat på grund av ledigheter och vikarier. I särskolan på Köping skola finns 160 % 
tjänst som inte är budgeterat, detta ger för januari en budgetavvikelse på -57 tkr. 
Särskolan är fortfarande under uppstart, vilket innebär att organisationen inte är riktigt 
satt och därmed finns oklarheter vad gäller särskolans kostnader.

Kulturområdet har för januari en positiv budgetavvikelse om 131 tkr. På kulturskolan 
finns en positiv avvikelse vad gäller personal och på biblioteket har inköpen varit lägre än 
budgeterat.

Ekonomisk sammanställning

 Årsbudget Budget jan Utfall jan Avvikelse

Total

60 Central 
stödfunktion 67 475 5 681 5 283 397

61 Norra 
rektorsområdet 22 282 1 838 1 731 107

62 Centrala 
rektorsområdet 48 478 3 935 4 001 -67

63 Södra 
rektorsområdet 38 759 3 223 3 441 -217

65 Kulturområdet 10 323 879 749 131

Summa 187 317 15 556 15 205 351

Prognos
Utbildningsförvaltningens prognos på helår uppgår till -710 tkr. Till stor del bygger 
prognosen på januaris utfall då inga större förändringar återfinns från budget till plan. 
Avvikelsen på södra området består till stor del av de tjänster utan budget som återfinns 
på särskolan. Detta väntas ge en negativ budgetavvikelse om -740 tkr.
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Prognos sammanställning

 Årsbudget Årsprognos Budgetavvikelse

Total

60 Central stödfunktion 67 475 67 460 15

61 Norra 
rektorsområdet 22 282 22 141 141

62 Centrala 
rektorsområdet 48 478 48 615 -137

63 Södra 
rektorsområdet 38 759 39 644 -885

65 Kulturområdet 10 323 10 167 156

Summa 187 317 188 027 -710

Åtgärder
Inga åtgärder är i nuläget framtagna för att få en budget i balans. Arbete med detta 
kommer att fortgå under våren. Det har skett förändringar i bidragsramar för statsbidraget 
likvärdig skola, detta innebär att bidragsramen är högre än vad som tidigare varit känt och 
därmed vad förvaltningen har budgeterat för året. Detta ingår inte i förvaltningens 
prognos på helår utan följs upp längre fram.

1.3 Förväntad utveckling
Arbete med att utveckla digitaliseringen och utveckla arbetet med elever som har 
särskilda behov kommer att fortgå under året. Kommunen står även inför nybyggnation 
av Åkerboskolan i Löttorp där skolan är en viktig del av samhället på norra Öland. Det är 
viktigt för verksamheten att få till en bra skola där lokalerna inte bara är anpassade för 
den undervisning personalen bedriver i dag, utan även för hur framtidens undervisning 
kommer att se ut.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 16 Dnr 2020/7 600 UN

Genomlysning av barnomsorg på obekväm arbetstid

Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden.
att uppdra till utbildningsförvaltningen att se över hur man kan göra verksamhe-

ten barnomsorg på OB-tid effektivare utifrån efterfrågan och ekonomiskt per-
spektiv.

Ärendebeskrivning
Vid utbildningsnämnden den 16 december 2019 § 126 så fick utbildningsförvalt-
ningen i uppdrag att göra en genomlysning av barnomsorg på obekväm arbetstid. 

Bakgrund 
Barnomsorg på obekväm arbetstid är en verksamhet som erbjuds de vårdnadsha-
vare som arbetar på obekväm arbetstid, det vill säga kvällar, helger och röda da-
gar. Verksamheten riktar sig i första hand till barn i åldern 1-12 år som är folkbok-
förda i Borgholms kommun och vars vårdnadshavare arbetar när ordinarie 
barnsorg är stängd. 

Avgiften för verksamheten är densamma som för övrig barnomsorg i Borgholms 
kommun där maxtaxa tillämpas. Till skillnad från förskolans och fritidshemmets 
verksamhet följer barnomsorg på obekväm arbetstid ingen läroplan utan är huvud-
sakligen en omsorgsverksamhet. 

Verksamheten barnomsorg på obekväm arbetstid i Borgholms kommun startade i 
september 2014. Verksamheten var då förlagd till Solvändans förskola i Löttorp 
och Skogsbrynets förskola i Borgholm. Vid start hade verksamheten två tjänster 
motsvarande 0,75 tjänst. I Löttorp har verksamheten, på grund av avsaknad av un-
derlag, avvecklats. När verksamheten planerades baserades den på en enkätun-
dersökning som genomfördes för att kartlägga behovet av barnomsorg på obe-
kväm arbetstid. Medel har sedan dess beviljats av Kommunfullmäktige för att utöka 
och för att kunna erbjuda verksamhet på alla helger, eftersom personalen inte kan 
arbeta varje helg. 

Nuläge 

Lokal
Verksamheten flyttade i februari 2017 från Skogsbrynets förskola till Rödhakens 
förskola. Sedan 23 december 2019 är verksamheten tillbaka på Skogsbrynets för-
skola. 
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Service 
Barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds alla dagar hela året. Vardagar börjar 
personalen arbeta 16:30 och mellan 16:30 och 17:00 övergår barn som har vistel-
setid efter 18:00 till verksamheten barnomsorg på obekväm arbetstid. Verksamhe-
ten pågår sedan fram 22:15. På helger och röda dagar börjar verksamheten 05:45 
och pågår till 22:15. Tiderna kan justeras efter behov, men tiden är normalt förlagd 
utifrån inskrivna barn. I dagsläget kan behov av plats anmälas samma dag. Det in-
nebär att verksamheten alltid måste vara bemannad oavsett om det finns schema-
lagda barn eller inte. 

Statsbidrag 
Borgholms kommun ansöker och rekvirerar idag statsbidrag för verksamheten. 
Statsbidraget heter ”Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem in-
te erbjuds” och utgår från erbjudna platser. Statsbidrag har rekvirerats sedan 2014 
och för år 2019 fick Borgholms kommun 213 840 kr.  

De anslag som rektor får för barnsorg på obekväm arbetstid räcker inte för att täc-
ka kostnaderna för verksamheten. 

Barnantal 
Verksamheten har 7 antal inskrivna barn som aktivt använder verksamheten. Totalt 
har verksamheten 14 inskrivna barn, februari 2020. 

Personalen rapporterar varje månad, för varje dag, antal schemalagda barn med 
tid och ålder, antal faktiska barn som har deltagit i verksamheten, vad de har pla-
nerat och genomfört för aktiviteter samt vilken personal som har arbetat. Utifrån 
månadsredovisningarna har följande statistik tagits fram: 
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Utifrån månadsredovisningarna framgår det att verksamheten har barn alla helger 
bortsett från enstaka undantag, exempelvis julafton och nyårsafton. Antalet barn i 
verksamheten är ofta lägre under veckodagar än helger. Det bör tilläggas att det 
ofta är fler schemalagda barn än det faktiska antal barn som deltar. Sommarmåna-
derna har genom åren haft fler barn än övriga perioder på året. Under hösten 2019 
har barnantalet sjunkit kraftigt och antalet dagar per månad utan några barn alls 
har också ökat kraftigt. 

Personal 
På grund av att personalen inte får arbeta varje helg har verksamheten tidigare be-
viljats medel för att kunna ha den personal som krävs för att erbjuda barnomsorg 
varje lördag och söndag. Det är sedan dess två personer som arbetar helger ojäm-
na veckor och två andra personer som arbetar helg jämna veckor. I dagsläget är 
två av tjänsterna är på 0,75 styck och två tjänster är på 0,25 styck. De två tjänster-
na på 0,75 har 8,75 timmar per månad var som förläggs på förskolor under dagtid. 

Personalen arbetar två pass på helgerna där en arbetar det tidiga passet 05:45-
14:45 och en annan av arbetar det senare passet 14:15-22:15. På vardagar arbe-
tar en personal 16:30-22:15. En tisdag kväll varannan vecka är det två personal 
som arbetar. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 6 februari 2020

Bedömning
Verksamheten bedöms inte som effektiv utifrån kostnad och antal barn som utnytt-
jar verksamheten.

Dagens sammanträde
Utifrån diskussioner under mötet gällande faktisk utnyttjad tid av barnomsorg på 
obekväm arbetstid så bör verksamheten ses över.

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (3)
2020-02-06 2020/7 600

 

Handläggare
Emma Berggren
Utvecklingsledare

Ert datum Er beteckning

Till utbildningsnämnden

Genomlysning av barnomsorg på obekväm arbetstid

Förslag till beslut 
att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vid utbildningsnämnden den 16 december 2019 § 126 så fick utbildningsförvaltning-
en i uppdrag att göra en genomlysning av barnomsorg på obekväm arbetstid. 

Bakgrund 
Barnomsorg på obekväm arbetstid är en verksamhet som erbjuds de vårdnadshava-
re som arbetar på obekväm arbetstid, det vill säga kvällar, helger och röda dagar. 
Verksamheten riktar sig i första hand till barn i åldern 1-12 år som är folkbokförda i 
Borgholms kommun och vars vårdnadshavare arbetar när ordinarie barnsorg är 
stängd. 

Avgiften för verksamheten är densamma som för övrig barnomsorg i Borgholms 
kommun där maxtaxa tillämpas. Till skillnad från förskolans och fritidshemmets verk-
samhet följer barnomsorg på obekväm arbetstid ingen läroplan utan är huvudsakli-
gen en omsorgsverksamhet. 

Verksamheten barnomsorg på obekväm arbetstid i Borgholms kommun startade i 
september 2014. Verksamheten var då förlagd till Solvändans förskola i Löttorp och 
Skogsbrynets förskola i Borgholm. Vid start hade verksamheten två tjänster motsva-
rande 0,75 tjänst. I Löttorp har verksamheten, på grund av avsaknad av underlag, 
avvecklats. När verksamheten planerades baserades den på en enkätundersökning 
som genomfördes för att kartlägga behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid. 
Medel har sedan dess beviljats av Kommunfullmäktige för att utöka och för att kun-
na erbjuda verksamhet på alla helger, eftersom personalen inte kan arbeta varje 
helg. 

Nuläge 

Lokal
Verksamheten flyttade i februari 2017 från Skogsbrynets förskola till Rödhakens för-
skola. Sedan 23 december 2019 är verksamheten tillbaka på Skogsbrynets förskola. 
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Service 
Barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds alla dagar hela året. Vardagar börjar per-
sonalen arbeta 16:30 och mellan 16:30 och 17:00 övergår barn som har vistelsetid 
efter 18:00 till verksamheten barnomsorg på obekväm arbetstid. Verksamheten på-
går sedan fram 22:15. På helger och röda dagar börjar verksamheten 05:45 och på-
går till 22:15. Tiderna kan justeras efter behov, men tiden är normalt förlagd utifrån 
inskrivna barn. I dagsläget kan behov av plats anmälas samma dag. Det innebär att 
verksamheten alltid måste vara bemannad oavsett om det finns schemalagda barn 
eller inte. 

Statsbidrag 
Borgholms kommun ansöker och rekvirerar idag statsbidrag för verksamheten. 
Statsbidraget heter ”Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte 
erbjuds” och utgår från erbjudna platser. Statsbidrag har rekvirerats sedan 2014 och 
för år 2019 fick Borgholms kommun 213 840 kr.  

De anslag som rektor får för barnsorg på obekväm arbetstid räcker inte för att täcka 
kostnaderna för verksamheten. 

Barnantal 
Verksamheten har 7 antal inskrivna barn som aktivt använder verksamheten. Totalt 
har verksamheten 14 inskrivna barn, februari 2020. 

Personalen rapporterar varje månad, för varje dag, antal schemalagda barn med tid 
och ålder, antal faktiska barn som har deltagit i verksamheten, vad de har planerat 
och genomfört för aktiviteter samt vilken personal som har arbetat. Utifrån månads-
redovisningarna har följande statistik tagits fram: 
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Utifrån månadsredovisningarna framgår det att verksamheten har barn alla helger 
bortsett från enstaka undantag, exempelvis julafton och nyårsafton. Antalet barn i 
verksamheten är ofta lägre under veckodagar än helger. Det bör tilläggas att det of-
ta är fler schemalagda barn än det faktiska antal barn som deltar. Sommarmånader-
na har genom åren haft fler barn än övriga perioder på året. Under hösten 2019 har 
barnantalet sjunkit kraftigt och antalet dagar per månad utan några barn alls har 
också ökat kraftigt. 

Personal 
På grund av att personalen inte får arbeta varje helg har verksamheten tidigare be-
viljats medel för att kunna ha den personal som krävs för att erbjuda barnomsorg 
varje lördag och söndag. Det är sedan dess två personer som arbetar helger ojäm-
na veckor och två andra personer som arbetar helg jämna veckor. I dagsläget är två 
av tjänsterna är på 0,75 styck och två tjänster är på 0,25 styck. De två tjänsterna på 
0,75 har 8,75 timmar per månad var som förläggs på förskolor under dagtid. 

Personalen arbetar två pass på helgerna där en arbetar det tidiga passet 05:45-
14:45 och en annan av arbetar det senare passet 14:15-22:15. På vardagar arbetar 
en personal 16:30-22:15. En tisdag kväll varannan vecka är det två personal som 
arbetar. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 6 februari 2020

Bedömning
Verksamheten bedöms inte som effektiv utifrån kostnad och antal barn som utnyttjar 
verksamheten.

Konsekvensanalys
Klicka här för att ange text.

 

Jan-Erik Carlsson Emma Berggren
Tf. utbildningschef Utvecklingsledare

35



Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-12 18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 18 Dnr 2019/33 623 UN

Utredningsuppdrag - 45 min regel (max restid på  skolbussen)

Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden
att föreslå Kommunfullmäktige att ta bort maxgränsen på 45 minuter som maxi-

mal restid med skolbuss för att möjliggöra en bättre helhetslösning gällande 
skolskjuts.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnd beslutade 2019-01-30 § 3 att ge utbildningsförvaltningen i upp-
drag att utreda konsekvenserna av att minska avstånd mellan bostad och hållplats 
som eleven själv kan behöva förflytta sig, erbjuda vinterskjuts och ökad maximal tid 
på bussen. Utbildningsnämnden beslutade 2019-04-24 § 50 att ge utbildningsför-
valtningen i uppdrag att utreda konsekvenserna av förändringar i upptagningsom-
rådet mellan Slottsskolan och Åkerboskolan. Utredningen presenterades vid utbild-
ningsnämndens sammanträde 2019-12-16 och nämnden beslutade då, § 122, att 
återremittera ärendet till utbildningsförvaltningen för att kompletteras med utred-
ning/konsekvenser av att ta bort 45 minuters regel för skolskjuts. Utbildningsförvalt-
ningen har sedan dess inväntat material från Kalmar Länstrafik.

Kommunfullmäktige beslutade 2007-10-29 § 85 att bifalla motionen om att ”Borg-
holms kommun skall ha en uttalad gräns för vad en enkel resa med skolbuss får ta 
för årskurserna F-9. En sådan gräns skulle rimligtvis vara 45 minuter.”

Beslutsunderlag
Ökad maximal tid på bussen, Kalmar Länstrafik
Tjänsteskrivelse daterad 10 februari 2020

Bedömning
Borgholms kommun har i dag avståndsregler för hur långt en elev ska kunna för-
flytta sig till och från en på- och avstigningsplats, hur lång tid ifrån skolstart och 
skolslut skolbussen ska komma samt hur länge eleven ska behöva sitta på bussen. 
Det finns också andra faktorer som spelar in så som exempelvis vägförhållanden 
och elevens ålder. Skulle samtliga av dessa regler utnyttjas till max i tid och kilome-
ter skulle en elevs helhetslösning för skolskjuts inte bli bra och eleven skulle kunna 
överklaga till förvaltningsrätten. Även om den planerade skolskjutsen görs lämplig 
utifrån en juridisk mening så strävar skolskjutsplaneraren dessutom efter att hitta 
den bästa möjliga skolskjutsplaneringen för eleverna och utifrån de resurser vi har.

Utbildningsförvaltningens bedömning är att en ökning av den maximala tiden på 
bussen skulle förbättra möjligheterna för en god skolskjutsplanering. Bussarna är i 
dag bekväma, moderna och har WiFi för eleverna. Det upplevs vara ett mindre be-
kvämt alternativ att gå längre sträckor till påstigningsplatsen eller bli lämnade tidi-
gare på skolan än att vissa elever sitter på bussen längre än 45 minuter. 
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-12 18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Vissa turer behöver idag optimeras ganska kraftigt för att hinna med att uppfylla 
45-minutersregeln på ett sätt som gör att elever får gå längre till bussen på morgo-
nen.  Det rör sig inte om sträckor som bedöms som farlig väg men som i vissa fall 
skulle planerats på ett bättre sätt för eleven om det inte var för denna tidsregel. 
Chaufförerna behöver skynda sig till skolan i ganska hög utsträckning där det finns 
lite utrymme för fördröjningar.

Läsår 18/19 behövde kommunen transportera elever med skoltaxi av anledningen 
att den första eleven annars skulle behöva sitta på bussen mer är 45 minuter. Det-
ta var en kostsam lösning som inte uppskattades av alla elever. Innevarande läsår 
finns det en skolbuss som åker två turer på grund av 45-minutersregels, som inte 
genererar någon betydande extra kostnad än om den skulle körts en omgång. Tidi-
gare läsår har det funnits turer som haft en betydande extra kostnad. Det är även 
så att skolan påverkas om bussens första tur lämnar elever exempelvis 30 minuter 
innan skolan börjar eftersom det då behövs mer personal på skolan.

Konsekvensanalys
Förlänga den maximala tiden på bussen möjliggör för skolskjutsplaneraren att kun-
na göra en bättre skolskjutsplanering för eleverna utifrån helheten eftersom regeln i 
flera fall uppnås på bekostnad av andra faktorer. Elever kan då i större utsträckning 
ha samma på- och avstigningsplats och en skolbuss kan i vissa fall köra elever en 
omgång till skolan istället för två. Säkerheten för barnen bedöms utifrån Kalmar 
länstrafiks utredning kunna öka eftersom det för vissa chaufförer kan upplevas som 
stressigt att köra turen på 45 minuter. 

Skulle maxgränsen gällande tid på bussen öka skulle olika elever påverkas på oli-
ka sätt. Den första eleven som går på bussen skulle eventuellt ha samma påstig-
ningsplats men sitta längre på bussen medan en annan elev som bor närmare sko-
lan skulle kunna få en kortare sträcka till påstigningsplatsen.

En ökad maxgräns gällande tid på bussen innebär inte per automatik ökade kost-
nader. Planeringen kan göras utifrån 45 minuter men sedan justeras så att vissa 
elever kan bli hämtade närmare sin bostad på morgonen eller att dubbla turer kan 
bli färre. Förutsättningarna ser olika ut för olika läsår.  Risken för att behöva ge-
nomföra kostsamma lösningar som exempelvis sätta in skoltaxi eller inskaffa nya 
fordon på grund av regel om 45 minuter minskar kraftigt om maxtiden ökar.

Dagens sammanträde
Mötet diskuterar kring restid och antal bussturer samt konstaterar att en förändring 
genom att ta bort 45-min regel inte medför ökade kostnader utan det kan ge fördelar 
som t.ex. miljövinst, mindre stressade chaufförer samt möjliggöra en bättre helhets-
lösning gällande skolskjuts.

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (3)
2020-02-10 2019/33 623

 

Handläggare
Kim Jakobsson
Administrativ chef

Ert datum Er beteckning

Till utbildningsnämnden

Kompletterande utredning om maxtid på bussen

Förslag till beslut 
att föreslå Kommunfullmäktige att ändra maxgränsen på 45 minuter som maximal 

restid med skolbuss till 60 minuter för att möjliggöra en bättre helhetslösning 
gällande skolskjuts,

eller

att bibehålla nuvarande maximal restid med skolbuss på 45 minuter.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnd beslutade 2019-01-30 § 3 att ge utbildningsförvaltningen i upp-
drag att utreda konsekvenserna av att minska avstånd mellan bostad och hållplats 
som eleven själv kan behöva förflytta sig, erbjuda vinterskjuts och ökad maximal tid 
på bussen. Utbildningsnämnden beslutade 2019-04-24 § 50 att ge utbildningsför-
valtningen i uppdrag att utreda konsekvenserna av förändringar i upptagningsområ-
det mellan Slottsskolan och Åkerboskolan. Utredningen presenterades vid utbild-
ningsnämndens sammanträde 2019-12-16 och nämnden beslutade då, § 122, att 
återremittera ärendet till utbildningsförvaltningen för att kompletteras med utred-
ning/konsekvenser av att ta bort 45 minuters regel för skolskjuts. Utbildningsförvalt-
ningen har sedan dess inväntat material från Kalmar Länstrafik.

Kommunfullmäktige beslutade 2007-10-29 § 85 att bifalla motionen om att ”Borg-
holms kommun skall ha en uttalad gräns för vad en enkel resa med skolbuss får ta 
för årskurserna F-9. En sådan gräns skulle rimligtvis vara 45 minuter.”

Beslutsunderlag
Ökad maximal tid på bussen, Kalmar Länstrafik
Tjänsteskrivelse daterad 10 februari 2020
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Bedömning
Borgholms kommun har i dag avståndsregler för hur långt en elev ska kunna förflyt-
ta sig till och från en på- och avstigningsplats, hur lång tid ifrån skolstart och skolslut 
skolbussen ska komma samt hur länge eleven ska behöva sitta på bussen. Det 
finns också andra faktorer som spelar in så som exempelvis vägförhållanden och 
elevens ålder. Skulle samtliga av dessa regler utnyttjas till max i tid och kilometer 
skulle en elevs helhetslösning för skolskjuts inte bli bra och eleven skulle kunna 
överklaga till förvaltningsrätten. Även om den planerade skolskjutsen görs lämplig 
utifrån en juridisk mening så strävar skolskjutsplaneraren dessutom efter att hitta 
den bästa möjliga skolskjutsplaneringen för eleverna och utifrån de resurser vi har.

Utbildningsförvaltningens bedömning är att en ökning av den maximala tiden på 
bussen skulle förbättra möjligheterna för en god skolskjutsplanering. Bussarna är i 
dag bekväma, moderna och har WiFi för eleverna. Det upplevs vara ett mindre be-
kvämt alternativ att gå längre sträckor till påstigningsplatsen eller bli lämnade tidiga-
re på skolan än att vissa elever sitter på bussen längre än 45 minuter. 

Vissa turer behöver idag optimeras ganska kraftigt för att hinna med att uppfylla 45-
minutersregeln på ett sätt som gör att elever får gå längre till bussen på morgonen.  
Det rör sig inte om sträckor som bedöms som farlig väg men som i vissa fall skulle 
planerats på ett bättre sätt för eleven om det inte var för denna tidsregel. Chaufförer-
na behöver skynda sig till skolan i ganska hög utsträckning där det finns lite utrym-
me för fördröjningar.

Läsår 18/19 behövde kommunen transportera elever med skoltaxi av anledningen 
att den första eleven annars skulle behöva sitta på bussen mer är 45 minuter. Detta 
var en kostsam lösning som inte uppskattades av alla elever. Innevarande läsår 
finns det en skolbuss som åker två turer på grund av 45-minutersregels, som inte 
genererar någon betydande extra kostnad än om den skulle körts en omgång. Tidi-
gare läsår har det funnits turer som haft en betydande extra kostnad. Det är även så 
att skolan påverkas om bussens första tur lämnar elever exempelvis 30 minuter in-
nan skolan börjar eftersom det då behövs mer personal på skolan.

Konsekvensanalys
Förlänga den maximala tiden på bussen möjliggör för skolskjutsplaneraren att kunna 
göra en bättre skolskjutsplanering för eleverna utifrån helheten eftersom regeln i fle-
ra fall uppnås på bekostnad av andra faktorer. Elever kan då i större utsträckning ha 
samma på- och avstigningsplats och en skolbuss kan i vissa fall köra elever en om-
gång till skolan istället för två. Säkerheten för barnen bedöms utifrån Kalmar länstra-
fiks utredning kunna öka eftersom det för vissa chaufförer kan upplevas som stres-
sigt att köra turen på 45 minuter. 

Skulle maxgränsen gällande tid på bussen öka skulle olika elever påverkas på olika 
sätt. Den första eleven som går på bussen skulle eventuellt ha samma påstignings-
plats men sitta längre på bussen medan en annan elev som bor närmare skolan 
skulle kunna få en kortare sträcka till påstigningsplatsen.
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En ökad maxgräns gällande tid på bussen innebär inte per automatik ökade kostna-
der. Planeringen kan göras utifrån 45 minuter men sedan justeras så att vissa elever 
kan bli hämtade närmare sin bostad på morgonen eller att dubbla turer kan bli färre. 
Förutsättningarna ser olika ut för olika läsår men vi kan planera skolskjutsen på så 
sätt att en ökad maximal tid på bussen blir kostnadsneutral. Risken för att behöva 
genomföra kostsamma lösningar som exempelvis sätta in skoltaxi eller inskaffa nya 
fordon på grund av regel om 45 minuter minskar kraftigt om maxtiden ökar.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Jan-Erik Carlsson Kim Jakobsson
Tf. utbildningschef Administrativ chef

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Region Kalmar län
Webbplats
www.kalmarlanstrafik.se

E-post
landstinget@regionkalmar.se

Organisationsnr
232100-0073

Postadress
Box 54
579 22 Högsby

Besöksadress Telefon
0480-810 00 vx

Bankgiro
833-3007

Sida
1 (2)

Datum
2020-02-10

  
  

Kalmar Länstrafik
Planeringsavdelningen Skolskjuts

Utredning Borgholms kommun
Utökad restid för elever i skolskjuts.

Bakgrund:
Borgholms kommun har idag 45 minuter som maximal restid till/från skolan 
i regelverket.

Det kan jämföras med övriga kommuner som i stort har 60 minuters restid, 
förutom Oskarshamn kommun som idag inte har någon gräns alls, men i 
dagsläget åker inga barn mer än 60 minuter i fordonet. 

Konsekvensbedömning:

 Idag hämtas/lämnas barnen på olika ställen då det är väldigt ont om 
tid på morgonturerna. På eftermiddagen hinner de lämna närmare 
hemmet. Ifall den maximala tiden blir 60 minuter kan vi hämta 
barnen närmre bostaden utan att inskaffa nya fordon, där det krävs, 
samt att på- och avstigningsplats är densamma. Dock ska regelverket 
för antal meter till Busshållplats gälla, om inga särskilda skäl 
föreligger.
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Region Kalmar län
Datum
2020-02-10

  
  

Sida
2 (2)

 Om chauffören har mer tid att köra turen, förbättras chaufförens 
arbetssituation, då stressen borde minska och risken för olyckor 
minimeras. 

 Det kan bli en ökad kostnad då ni får en längre sträcka och tid per tur 
eftersom ni har en kostnad/km samt per timme på fordonen.

 Förra läsåret kördes vissa barn med taxi, då skolskjutsen inte hinner 
åka ned till bostaden. Detta förutsätter visserligen att man kan köra 
med en stor buss till upphämtnings plats. Det är inte aktuellt att köra 
med mindre fordon.

 Detta läsår körs en morgontur till Åkerboskolan i 2 omgångar enbart 
för restidens skull. Om restiden utökas kan alla åka i en tur, men det 
blir ingen större ekonomisk vinst på just den här turen. Resan blir då 
50 minuter men det skulle även möjliggöra andra allternativ. Dessa 
har presenterats för utbildningsförvaltningen.

Jag personligen ser många fördelar med en längre restid i regelverket för 
planeringsarbetet och vi får dessutom ett jämnare regelverk för hela länet.

Anette Eriksson
Trafik-och Planeringsavdelningen Skolskjuts
Kalmar Länstrafik
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-12 17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 17 Dnr 2020/11 606 UN

Rapport kränkande behandling

Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att överlämna informationen till utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Åtgärder mot kränkande behandling regleras i 6 kap. Skollagen. Huvudmannen an-
svarar 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 ra-
men för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka 
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.

Antalet anmälningar har ökat mellan höst- och vårtermin läsåret 2018/19. Antalet 
anmälningar har sedan minskat igen till hösttermin 2019. Tittar vi närmare på enhe-
terna så är det skolorna med högstadium som har flest anmälningar, medan för-
skolorna har väldigt få. Detta beror inte enbart på att små barn inte kränker varand-
ra utan också på vanan att dokumentera dessa av personalen.

Beslutsunderlag
Rapport kränkande behandling 2019
Tjänsteskrivelse daterad den 7 februari 2020

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
Tf. förvaltningschef Jan Erik Carlsson informerar kring rapporteringsverktyget KB-
process att det är positivt för förvaltningschef som kan vara trygg med att alla steg 
genomförs i en utredning vid en kränkningsanmälan samt att alla anmälningar kom-
mer till huvudmannens kännedom.
______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (2)
2020-02-07 2020/11

 

Handläggare
Kim Jakobsson
Administrativ chef

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 500[  kim.jakobsson@borgholm.se
38701 Borgholm http://www.borgholm.se

Till utbildningsnämnden

Anmälda kränkningar 2019

Förslag till beslut 
att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Åtgärder mot kränkande behandling regleras i 6 kap. Skollagen. Huvudmannen an-
svarar 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 ra-
men för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka 
kränkande behandling av barn och elever. Huvudmannen ska även se till att det ge-
nomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för krän-
kande behandling.

En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller 
en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksam-
heten 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 skyldig att 
anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda om-
ständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de 
åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Antalet anmälningar har ökat mellan höst- och vårtermin läsåret 2018/19. Antalet 
anmälningar har sedan minskat igen till hösttermin 2019. Tittar vi närmare på enhe-
terna så är det skolorna med högstadium som har flest anmälningar, medan försko-
lorna har väldigt få. Detta beror inte enbart på att små barn inte kränker varandra ut-
an också på vanan att dokumentera dessa av personalen.

Beslutsunderlag
Rapport kränkande behandling 2019
Tjänsteskrivelse daterad den 7 februari 2020

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.
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UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Jan-Erik Carlsson Kim Jakobsson
Tf. utbildningschef Administrativ chef
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RAPPORT                                                          1 (6)
Datum Beteckning
2020-02-07 2020/11- 

Handläggare
Emma Berggren
Utvecklingsledare

Ert datum Er beteckning

Till utbildningsnämnden
 
   

Rapport anmälda kränkningar i skolor och förskolor 2019

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 motverka 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 
eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband 
med verksamheten 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 skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är 
skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna 
kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan 
krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Detta ska även 
tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha blivit 
utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i 
diskrimineringslagen. 

För rapportering av kränkande behandling använder sig utbildningsnämndens 
verksamheter av ett processverktyg från Draftit som heter KB Process. I KB 
Process rapporterar personalen kränkande behandling som direkt går till 
rektor och huvudman. Enheternas trygghetsgrupper utreder och följer sedan 
upp händelsen och ärendet godkänns av rektor. Ärendet godkänns sedan av 
huvudmannen och arkiveras digitalt. På skolnivå och huvudmannanivå kan 
sedan statistik tas fram på exempelvis vilka typer av kränkningar som sker, 
antal kränkningar samt var kränkningarna sker. 

Systemet KB Process upplevs av skolornas trygghetsgrupper som ett effektivt 
verktyg. De får en bra överblick över var händelser sker, vilka som är 
inblandade och vilka typer av händelser som sker. På så sätt får skolorna 
viktig information och kan arbeta vidare med det förebyggande arbetet.
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Statistik från höstterminen 2018
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Statistik från vårterminen 2019 
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Statistik från höstterminen 2019

49



5 (6)

Statistik från 2019 
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Analys 

Antalet anmälningar har ökat mellan höst- och vårtermin läsåret 2018/19. 
Antalet anmälningar har sedan minskat igen till hösttermin 2019. Tittar vi 
närmare på enheterna så är det skolorna med högstadium som har flest 
anmälningar, medan förskolorna har väldigt få. Detta beror inte enbart på att 
små barn inte kränker varandra utan också på vanan att dokumentera dessa 
av personalen. 

Statistiken ska hanteras med insikten om de olika skolornas storlek. 
Procentsatsen bygger på antalet anmälningar och korrelerar inte med antalet 
elever på skolorna. Slottsskolan har till exempel cirka 280 elever i årskurs 6-9 
medan Åkerboskolan har cirka 85 elever i dessa årskurser. Antalet 
anmälningar måste ställas i förhållande till detta. Ungefär samma förhållande 
gäller även mellan Köping skola och Viktoriaskolan. 

KB Process började användas under hösten 2018 och skolorna i södra 
området kom igång lite senare än övriga vilket påverkar siffrorna. Eftersom 
systemet började användas under hösten 2018 bör det även tilläggas att 
rapportering innan skedde på papper. Det gör att det blir svårt att jämföra 
helår 2019 med 2018 eftersom 2019 var första året som systemet användes 
fullt ut på alla enheter.

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. 

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Emma Berggren
Utvecklingsledare
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2020-02-19 2020/4 002

 

Handläggare
Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare

Ert datum Er beteckning

Till Utbildningsnämnden

Anmälan om fattade delegering beslut 2020

Förslag till beslut 
att lägga redovisade delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av fattade delegeringsbeslut för tiden 21 januari – 19 februari 2020.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll daterad den 12 februari 2020
Sammanställning av delegeringsbeslut daterad den 19 februari 2020 

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Jan Erik Carlsson Anne-Charlott Petersson
Tf. förvaltningschef Förvaltningssekreterare
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.52 U Beslut - Tillstyrks. Avtal om interkommunal 
ersättning.

Jan Erik Ingemar Karlsson

2020-01-29 Mörbylånga, Skansenskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/9 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning & 
Bidragsbelopp upprättade 
under 2019, 2020 för läsåret 2019, 2019/20

2020.95 U Beslut - Tillstyrks. Ansökan om skolskjuts vid 
växelvisboende

Kim Jakobsson

2020-02-14 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/42 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvisboende

2020.99 U Beslut - Tillstyrks. Ansökan om skolskjuts vid 
särskilda skäl.

Kim Jakobsson

2020-02-14 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/45 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl

2020.103 U Beslut - Avslag. Ansökan om skolskjuts vid 
särskilda skäl

Kim Jakobsson

2020-02-18 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/30 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts särskilda skäl

Utskriftsdatum: Utskriven av: Anne-Charlott Petersson2020-02-19

Handlingar

Diarieenhet: Utbildningsnämnden

2020-01-21 - 2020-02-18

Riktning:

Status: Aktuella

DELEGERINGSBESLUTDokumenttyp:

Datum:

Upprättade

Notering:

Visas ejSekretess:

Sidan  1 av 1
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-12 14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 14 Dnr 2020/3 600 UN

Kalendarium Utbildningsnämnden februari 2020

Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att göra tillägg till kalendariet och överlämna informationen till utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul.

Beslutsunderlag
Kalendarium februari 2020

Dagens sammanträde
Mötet går igenom kalendariet februari 2020. Tf. förvaltningschef Jan Erik Carlsson 
önskar flytta uppdraget att utreda och återkomma till nämnden i mars 2020 med ett 
förslag till plan på hur vi ska bemöta de utmaningar som framgår i verksamhetspla-
nen till maj månad utifrån att det är ett väldigt brett uppdrag som förvaltningen ska ta 
i beaktande och att vår tillträdande förvaltningschef ska få vara en del i utredningen. 
Under punkten information från verksamheten kan förvaltningschef återrapportera 
löpande från utredningsuppdraget.

Jeanette Sandström (S) lyfter frågan om att föra en dialog med eleverna på våra 
skolor, hur vi kan involvera dem så att de kan känna sig delaktiga. Ett förslag är att 
representanter för elevråden på skolorna i kommunen kommer vid olika tillfällen och 
besöker utbildningsnämndens möten för att tala om hur de arbetar och vilka tankar 
de vill framföra till nämnden. Mötet beslutar att göra ett tillägg ”Bjuda in elevråd” i ka-
lendariet. Utskottet uppdrar till förvaltningschef att ta fram teman för elevråden att 
presentera för nämnden.

______________
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Dnr 2020/3-600 

Kalendarium för utbildningsnämnden Borgholm 
Februari 2020

Stående punkter på dagordningen till AU
 Uppföljning av budget
 Information om ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

Stående punkter på dagordningen till utbildningsnämnden
 Uppföljning av budget
 Anmälan om fattade delegationsbeslut
 Frågor från nämndledamöter
 Information från verksamheten

Möte Ärenden Årshjul
Februari
AU: 12
UN: 26

Genomlysning Barnomsorg på OB (Frågor 
från ledamöter 2019-12-16 § 126)
45 minuter regel – Max restid på skolbussen 
dnr 2019/33 § 122 UN

Dataskyddsombud informerar nämnden.
Tillträdande förvaltningschef.

Årsbokslut föregående år inkl. uppföljning av 
internkontroll 
Uppföljning anmälan om kränkning från 
föregående år

Mars
AU: 11
UN: 25

uppdra till utbildningsförvaltningen att titta 
på konsekvenserna av att i ett första steg år 
2021 halvera avgifterna i kulturskolan och 
att i steg 2 år 2022 göra kulturskolan 
avgiftsfri samt återkomma till 
utbildningsnämnden med en rapport i mars 
2020.
Bjuda in elevråd till nämnden

Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete 
från föregående år flyttad från feb!
Satsningar och effektiviseringar inför 
kommande budgetår
Redovisning av Patientsäkerhetsberättelse 
för föregående år
Redovisning av skolpliktsbevakning och 
elevfrånvaro

April
 AU: 15
UN: 29

Revidera riktlinjerna för skolskjutsar i 
Borgholms kommun 2019/33 § 77
Bjuda in elevråd till nämnden

Taxor till nästa år för beslut i KF

Maj
AU: 13
UN: 27

2019-10-23 § 95 
uppdra till utbildningsförvaltningen att 
utreda och återkomma till nämnden i mars 
2020 med ett förslag till plan på hur vi ska 
bemöta de utmaningar som framgår i 
verksamhetsplanen. Flyttad från mars!
Bjuda in elevråd till nämnden 

Uppföljning och analys av budget - 
Tertialbokslut 1
Uppföljning av värdegrundsarbete
Stipendium Kulturskolan

Juni
AU: 10
UN: 24

Redovisning av barn- och elevutveckling
Uppföljning av läsårets slutbetyg

Augusti 
AU: 12
UN: 26

Bjuda in elevråd till nämnden Avstämning och analys avseende 
sjukfrånvaron
Uppföljning studie- och yrkesvägledning

September 
AU: 16
UN: 30

Bjuda in elevråd till nämnden Avstämning och analys av budget – 
Tertialbokslut 2/Delårsbokslut
Riskbedömning av internkontrollpunkter 
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Dnr 2020/3-600 

inför kommande år
Redovisning av barn- och elevutveckling
Uppföljning anmälan om kränkning 
Uppföljning av föregående läsårs 
avslutningsfester

Oktober
AU: 12
UN: 21

Verksamhetsplan för kommande år inkl. 
internkontrollplan för kommande år
Rapport från utvärdering av 
verksamhetsplan fritidsgårdarna.
Redovisning av skolpliktsbevakning och 
elevfrånvaro

November
AU: 11
UN: 25

Fastställa mötestider för kommande år

December 
AU: 7
UN: 16

Kvalitetsredovisning genom Kolada.

Fastställande av elevpeng för kommande år

Januari 2021
AU:
UN:

Redovisning av långsiktig barn- och 
elevutveckling 
Enheternas arbetsmiljö
Fastställande av attestlista

Pågående utredningsuppdrag Status 
Revidera riktlinjerna för skolskjutsar i Borgholms kommun 
dnr 2019/33 § 77 UN

Lagt ärendet preliminärt i april

Medborgarförslaget Meröppet på biblioteket i Löttorp 
dnr 2019/175 § 3 UN

AU Avvaktar ansökningsprocessen för 
statsbidrag Stärkta bibliotek i hela 
landet innan beredning till UN

Elever hos annan huvudman dnr 2020/15 § 5 UN Nytt uppdrag
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-12 15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 15 Dnr 2020/5 600 UN

Information av ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombu-
det

Dagens sammanträde
Inget ärende har inkommit till utbildningsförvaltningen. 

______________
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