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§ 23 Dnr 2020/16 600 UN

Godkännande av dagordning

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar

att godkänna utsänd dagordning.

Dagens sammanträde
Ordförande frågar om mötet kan godkänna utsänd dagordning.

______________
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§ 24 Dnr 2020/1 640 UN

Uppföljning budget mars 2020

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga månadsuppföljningen mars 2020 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen visar för perioden januari till mars en positiv budgetavvi-
kelse om 830 tkr. Förändringen från föregående månad beror främst på bidrag och 
ersättningar som utbetalats under mars. Prognosen för helår uppgår till 174 tkr.

Beslutsunderlag
Uppföljning mars 2020
Tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2020
Arbetsutskottets beslut den 15 april 2020 § 32

Bedömning
Förändringen av förvaltningens budgetavvikelse härleds främst till olika former av 
bidrag. Under perioden har förvaltningen fått en högre bidragsram än förväntat för 
statsbidraget för likvärdig skola, likaså statsbidraget för läxhjälp. Utbetalning av ef-
tersökning till Migrationsverket är gjord på 742 tkr vilket förbättrar periodens avvi-
kelse. Även ett statsbidrag för SKUA är utbetalt under perioden vilket förbättrar av-
vikelsen med ytterligare 150 tkr. Det är svårt att bedöma hur coronavirusets kom-
mer att påverka årets prognos i form av nya kostnader samt statliga ersättningar.

Konsekvensanalys
Utifrån befintligt ekonomiskt läge behöver utbildningsnämnden inte vidta ytterligare 
åtgärder utöver de som redan planerats inför budgetåret 2020. Konsekvenser för 
utbildningsnämndens verksamheter på grund av coronaviruset kommer med hög 
sannolikhet att framkomma nästkommande månadsuppföljning.

Dagens sammanträde
Controller Izabelle Sjöbäck redogör för ekonomiska uppföljningen för mars 2020. 
Förvaltningschef Roland Hybelius informerar kring händelser och analyser för mars 
månad. Det goda ekonomiska läget just nu beror mycket på de inkomna statsbidrag 
och utbetalning från Migrationsverket. 

______________
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§ 25 Dnr 2020/55 640 UN

Konsekvenserna av att i ett första steg år 2021 halvera avgifterna i kul-
turskolan och att i steg 2 år 2022 göra kulturskolan avgiftsfri.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att I ett första steg år 2021 halvera avgifterna i kulturskolan och att i steg 2 år 2022 

göra kulturskolan avgiftsfri.

att lägga till förändringen i prioriteringsunderlaget i kommande budgetprocess.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden beslutade 2019-10-23 § 95 att uppdra till utbildningsförvalt-
ningen 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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 3 mars 2020.
Arbetsutskottets beslut den 11 mars 2020 § 23

Bedömning
Den vanligast förekommande terminsavgiften bland Sveriges kulturskolor är 643 
kronor per termin. Terminsavgiften i Borgholms kommun är 650 kr per termin för 
enskild undervisning och 400 kr per termin för gruppundervisning. Kulturskolan har 
också syskonrabatt och elever får delta i gruppundervisningen avgiftsfritt om de är 
inskrivna på individuell undervisning. 

Kulturskolan har ett begränsat antal platser. Det blir inte fler platser i Kulturskolan 
för att avgiften tas bort men det kan däremot öka och bredda sökunderlaget.

Avgiften är en exkluderande faktor. Vi vet inte hur många barn och unga som av-
står att söka till kulturskolan på grund av avgiften. För de elever som går i verksam-
heten men inte har möjlighet att betala hjälper föreningen Majblomman eller Kultur-
skolans fond för ändamålet.

Kalmar kommun har sänkt avgifterna för ett par år sedan och kulturskolechefen 
menar att den direkta konsekvensen blev att de familjer som har sina barn i kultur-
skolan, som redan hade råd med verksamheten, fick undervisningen billigare istäl-
let.

Danderyd med 1 720 kr ligger högst i landet följd av Täby med 1 700 kr och Vax-
holm med 1 650 kr. 16 kommuner saknade terminsavgift 2016 och antalet har ökat 
med 60 procent sedan 2013. Kommuner utan terminsavgift är exempelvis Boden, 
Bräcke, Degerfors, Hudiksvall, Härjedalen, Luleå, Orsa, Ragunda, Skinnskatte-
berg, Strömsund, Svenljunga, Sundsvall, Åre, Älvkarleby, Örnsköldsvik och Öst-
hammar.
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– Vissa kommuner har ett fantastiskt utbud. Andra saknar sådant. Vissa kommuner 
har mycket låg avgift, andra väldigt hög.  Tillgången till kulturskoleverksamhet vari-
erar. Är det verkligen acceptabelt att barns möjligheter att utöva kultur är så olika 
beroende på var i landet de bor, frågar sig Kulturskolerådets generalsekreterare 
Torgny Sandgren.

Borgholms Kulturskola har ingen avgift på de kurser vilka bekostas av vårt riktade 
statsbidrag. Det är ämnena trolleri, skapande verkstad, musik med dator. Om äm-
nena blir ordinarie ämnen inom kommunens regi kommer kulturskolan att behöva 
ta avgift. Det kan få konsekvenser att eleverna slutar.

Konsekvensanalys
En avgiftreducering på kulturskolan kan innebära att:

1. Elevintäkterna minskar och försvinner från Kulturskolans budget. Den budgete-
rade elevintäkten för kulturskolan 2020 är 260 tkr vilket innebär att en halvering av 
avgiften skulle leda till minskade intäkter 2021 motsvarande 130 tkr samt 260 tkr 
2022 och framåt. Förslaget innebär en kostnad på motsvarande belopp om verk-
samheten ska kunna bibehålla befintligt utbud och kvalitet.

2. Fler elever söker till Kulturskolan därav elever som annars inte skulle haft råd.

3. Kulturskolan får en längre kö eftersom en avgiftreducering inte innebär fler elev-
platser. 

4. Det blir billigare/gratis att gå på kulturskolan.

Dagens sammanträde
Mötet för en diskussion kring arbetsutskottets förslag att i ett första steg år 2021 hal-
vera avgifterna i kulturskolan och att i steg 2 år 2022 göra kulturskolan avgiftsfri.

Förslag under mötet

Jeanette Sandström (S), med instämmande med Irene Persson (S), Stig Au-
gustsson (S), Eva Wahlgren (C), Erik Arvidsson (SD), yrkar på bifall till arbetsutskot-
tets förslag. 

Björn Andreen (M) med instämmande med Anna Victor Hiort (M), Marita Krüger Que 
(FÖL) yrkar på avslag till arbetsutskottets förslag.

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: Bifall till arbetsutskottets 
förslag och Björn Andreens yrkande att avslå förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utbildningsnämnden beslu-
tar enligt arbetsutskottets förslag.

Omröstning begärs

Utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång.
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Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag

Nej-röst för Björn Andreens yrkande om avslag

Omröstningsresultat

Med 6 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 3 nej-röster för Björn Andreens yr-
kande om avslag beslutar utbildningsnämnden att bifalla arbetsutskottets förslag.

Reservation

Björn Andreen (M), Anna Victor Hiort (M) och Marita Krüger Que (FÖL) reserverar 
sig mot beslutet och lämnar följande reservation. 

Avgiftsfri kulturskola

Vi i Moderaterna och Framtid Öland saknar konsekvensanalysen. Vad blir konse-
kvenserna av detta? Det anser vi rimligt att få svar på innan vi kan fatta ett beslut i 
ärendet.

Vidare anser vi att det viktigaste vi kan göra i dess svåra tider är att satsa på grund-
verksamheten. Se till så att den fungerar som den ska och har de förutsättningar 
som den behöver ha.

Kulturskolan är en frivillig verksamhet och många av aktiviteterna är redan gratis. 

Det finns även medel att söka om man behöver detta för att kunna gå på kultursko-
lan. Dessa kan sökas via exempelvis Majblomman.

Vi tror att det kommer bli längre kö om verksamheten blir gratis, nu är det cirka 150 
elever på kö, hur blir det om vi har gratis kulturskola? Finns det tillräckligt med lära-
re?

Vi vill se en konsekvensanalys och som sagt att vi har råd med kärnverksamheten 
och lägger pengar på den innan vi satsar på övriga verksamheter.  

Protokollsanteckning

Madeleine Karström (KD) lämnar följande protokollanteckning:

Rörande förslaget att i steg ett halvera och i steg två helt ta bort avgifterna till kultur-
skolan anser KD att man i ett redan ansträngt ekonomiskt läge bör prioritera den 
lagstadgade skolverksamheten.

Konsekvensanalysen visar dessutom att detta troligen skulle leda till längre kö till 
Kulturskolan, vilket i sin tur skulle innebära behov av fler pedagoger, något som 
skulle medföra ytterligare ökande kostnader.

För elever som önskar delta men hindras av ekonomiska skäl finns redan idag möj-
lighet till hjälp från Majblomman eller Kulturskolans fond, dessutom är ett antal kur-
ser redan avgiftsfria då dessa bekostas av statsbidrag.
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Skickas till
Ekonomiavdelningen och budgetprocessen.

______________
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 Utbildningsnämndens voteringslista 1 (1) 

 Sammanträdesdatum 2020-04-29 § 25 

w:\prot un\2020\200429\voteringslista un 2019-2022.doc  

 

Ledamöter Närvarande    Tjänstgörande Ja Nej Avstår 

 Jeanette Sandström (S) X  X   

Irene Persson (S) X  X   

Benny Wennberg (C) X  X   

Eva Wahlgren (C) X  X   

Lars-Erik Larsson (V) --- Stig Augustsson X   

Björn Andreen (M) X   X  

Anna Victor Hiort (M) X   X  

Maria Krüger Que (FÖL) X   X  

Erik Arvidsson (SD) X  X   

   6 3  

Ersättare 
Personliga      

Eva Flykt (S) ---     

Stig Augustsson (S) X     

Niklas Olsson (C) ---     

Axel Andersson (C) ---     

Valentina Corkovic (S) ---     

Kristina Linåker (M) ---     

Madeleine Karström (KD) X     

Maria Steen (FÖL) ---     

Kjell-Ivar Karlsson (SD) ---     
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§ 26 Dnr 2020/71 646 UN

Avgifter och taxor 2021 (kulturskola och bibliotek samt barnomsorg)

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 2021 års taxor enligt förslag.

att föreslår kommunfullmäktige att halvera kulturskolans avgifter med förutsätt-
ning att utbildningsnämnden får den finansierad i kommande budgetprocess.

att lyfta behovet av rutiner och regelverk vid extern uthyrning av lokaler inom 
Borgholms kommun.

Ärendebeskrivning
Föreslagna taxor anger vad kommunens medborgare behöver betala för vissa utav 
utbildningsnämndens verksamheter. Taxorna beslutas i Kommunfullmäktige till-
sammans med övriga av Borgholms kommuns taxor.

Beslutsunderlag
Taxor 2021 Utbildningsnämnden
Tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2020

Bedömning
Borgholms kommun tillämpar i dag maxtaxa för förskola och fritidshem som följer 
de nationellt beslutade nivåerna för maxtaxa. Utbildning i de obligatoriska skolfor-
merna ska enligt skollagen vara avgiftsfria. Övriga taxor är enligt förslaget oföränd-
rade gentemot taxorna för innevarande år.

Konsekvensanalys
Utbildningsnämndens taxor förblir oförändrade förutom gällande förskola och fri-
tidshem som följer den nationella indexeringen för kommuner som tillämpar max-
taxa.

Dagens sammanträde
Då det beslutades under § 25 att föreslå kommunfullmäktige ett förslag till förändring 
av kulturskolans avgifter under 2021 så görs det ett tillägg i detta ärende.

Skickas till
kommunfullmäktige

______________
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§ 27 Dnr 2020/2 640 UN

Satsningar och effektiviseringar inför 2021

Beslut
Utbildningsnämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Inför kommande år ska utbildningsnämnden göra prioriteringar av satsningar 
inför budgetberedning i april 2020 för år 2021.

Beslutsunderlag
Prioriteringsunderlag satsningar 2021
Arbetsutskottets beslut den 11 mars 2020 § 21

Dagens sammanträde
Budgetprocessen är framskjuten i år och har uppstart med budgetdag den 17 sep-
tember och beslut om budget 2021 kommer i november.

Prioriteringsunderlaget har dragits tillbaka på grund av ny information till utbildnings-
förvaltningen. Äskande av medel för politiska prioriteringar ska revideras.

Roland Hybelius, förvaltningschef, börjar med att visar utdrag ur pågående skolorga-
nisationsutredning, visa nämnden vilka framtida ekonomiska utmaningar de kommer 
att ställas inför utifrån gällande plan.

Förvaltningsledningen visar på de stora ekonomiska utmaningar som kommer att 
drabba nämndens verksamheter från 2021-2024 om inte de politiska prioriteringar 
som nu råder fortsätter i åtminstone samma omfattning. Det råder en osäkerhet vad 
som gäller i de ekonomiska förutsättningarna för verksamheterna de närmsta åren. I 
värsta fall är det ekonomiska bortfallet i storlek som motsvarar flera enheters budge-
tar.

Inför budgetår 2020 infördes en ny budgetmodell i Borgholms kommun.  En teknisk 
ram skapas för respektive förvaltning inom kommunen utifrån vad verksamheterna 
borde kosta med kommunens förutsättningar baserat på antalet invånare inom spe-
cifika åldersintervall. Den tekniska ramen för utbildningsnämndens verksamheter 
kommer på grund av ett minskande barn- och elevantal inte öka för att täcka de 
kostnadsökningar som uppkommer i form av pris- och löneökning. År 2021-2024 
motsvarar denna summa ca 18 mkr. Inför 2021 motsvarar summan av kostnader för 
pris- och löneökning, som nämnden inte får täckning för, ca 4,5 mkr.

Utöver den tekniska ramen tilldelas förvaltningarna budget för politiska prioriteringar. 
Föreslagna prioriteringar för planperioden 2020-2024, som dock inte är beslutade, 
visar en minskning från drygt 22 mkr 2020 till drygt 7 mkr 2024 för utbildningsnämn-
dens verksamheter, vilket innebär en minskning med 15 mkr. Den totala budgetra-
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men kommer enligt plan minska med ca 7 mkr inför 2021 samtidigt som den ska täc-
ka ca 4,5 mkr i ökade kostnader.

_____________
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§ 28 Dnr 2020/44 002 UN

Delegationsordning utbildningsnämnden revidering 2020-04-29

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa revidering av utbildningsnämndens delegationsordning enligt utbild-

ningsförvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen har sett över delegationsordningen som senast besluta-
des på utbildningsnämndens sammanträde 2018-03-28 § 33. Utifrån översynen fö-
reslår utbildningsförvaltningen att delegationsordningen revideras enligt markering-
ar gjorda i delegationsordningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 5 mars 2020
Förslag till reviderad delegationsordning utbildningsnämnden 2020
Arbetsutskottets beslut den 11 mars 2020 § 22

______________
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§ 29 Dnr 2020/56 624 UN

Patientsäkerhetsberättelse 2019

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att återremittera patientsäkerhetsberättelsen 2019 till förvaltningen för komplet-

tering av det förebyggande arbetet med Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak 
samt Spel om pengar (ANDTS) - strategi. 

Ärendebeskrivning
Vårdgivaren skall enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kap § 10 upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse senast den 1 mars varje år. Patientsäkerhetsberättelsen 
skall vara en dokumentation över arbetet vårdgivaren bedrivit för att förbättra pati-
entsäkerheten under det gånga året. 

Utbildningsnämnden är vårdgivare för Elevhälsans Medicinska Insats (EMI). 

Enligt Skolverkets och Socialstyrelsens Vägledning för elevhälsan (2014) skall 
elevhälsan arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt stödja elevernas utveck-
ling mot utbildningens mål. Detta uppdrag skall genomföras på ett sätt som medger 
så hög grad av patientsäkerhet som möjligt. Elevhälsans Mediciniska Insats i Borg-
holms kommun arbetar fortlöpande för att upprätthålla och förbättra graden av pati-
entsäkerhet. 

Det övergripande målet för Elevhälsans Medicinska Insats i Borgholms kommun är 
att bedriva en god och säker vård som grundas i vetenskap och beprövad erfaren-
het. Genom förebyggande arbete och tidig identifiering elimineras kända eller ny-
funna risker i vårdarbetet. 

Personal med rätt kompetens krävs för att målet med god och säker vård skall kun-
na uppnås. Likaså krävs att bemanningen är fullgod. För att minimera risk för 
vårdskador krävs att arbetsmiljön är tillfredsställande och att det finns tid till kvali-
tetsarbete och planering. 

Strategier för att uppnå en god och säker vård är följande: 

 Tillgänglighet till skolsköterska på alla skolor. Skolsköterskan skall ha en 
rimlig arbetsbörda.

 Personal med rätt kompetens för uppdraget samt möjlighet till kompetensut-
veckling och fortbildning.

 Avvikelserapportering som leder till åtgärder och uppföljning.
 Systematiskt förbättringsarbete, rutiner och riktlinjer.

Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse 2019
Arbetsutskottets beslut den 11 mars § 27
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Bedömning
Åtgärder som vidtagits under verksamhetsåret 2019 i Borgholms kommun för att 
öka patientsäkerheten inom Elevhälsans Medicinska Insats är följande: 

 Återkommande interna skolsköterskemöten. På grund av något ansträngd 
arbetsbelastning under 2019 var det största fokusområdet under dessa mö-
ten att styra, planera och omfördela verksamhetens arbete utifrån rådande 
arbetssituation. Detta för att kunna optimera kvalité och göra prioriteringar i 
samband med perioder av lägre bemanning.

 Omfördelning och prioriteringar gjordes på grund av ökad arbetsbelastning. 
Personal hade därför emellanåt svårt att hinna med att följa basprogrammet 
och hålla öppen mottagning i adekvat uträckning, då annat arbete var 
tvunget att prioriteras, ex vaccinationer. Detta föranledde att skolsköterskor 
hade flera avstämningar per vecka för att planera och prioritera arbetet. En 
form av veckovis styrning med målet att försöka säkra patientsäkerhet efter 
rådande förutsättningar.

 En av verksamhetens grundutbildade sjuksköterskor har parallellt med sitt 
arbete gått vidareutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn 
och ungdomar. Detta är en del av verksamhetschefens långsiktiga plan för 
att se till att samtlig personal har specialistutbildning som är ändamålsenlig 
för sin skolskötersketjänst.

 I början av årsskiftet deltog elevhälsan i en elevhälsokonferens med utbild-
ning inom förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete.

 Under året gick en skolsköterska utbildning inom traumamedveten omsorg 
som arrangeras av Rädda Barnen, och blev ambassadör inom området. Nu 
har samtliga ordinarie skolsköterkor denna utbildning.

 Deltagande i nätverk som en del i samarbete mellan medicinskt ledningsan-
svariga skolsköterkor i hela regionen. 

 Fortsatt deltagande i nätverket för elevhälsans medicinska insats – område 
söder. 

 Riktlinjerna för skolsköterska och skolsköterska med medicinskt lednings-
ansvar reviderades under året. 

 För ökad patientsäkerhet och användarvänlighet sker fortlöpande diskussio-
ner inom skolsköterskegruppen om hur journalsystemet PMO ska använ-
das. Egenkontroll av loggar har genomförts, där lästa journaler kontrolleras 
mot behörighet. 

 Alla givna vaccinationer har rapporterats i vaccinationsregistret Svevac. 
Därefter sker en automatisk överföring från Svevac till det nationella vacci-
nationsregistret.

 För att basala hygienrutiner ska kunna tillämpas i vård, undersökning och 
behandling krävs det ändamålsenliga lokaler. Som ett led i att anpassa lo-
kalerna efter skolsköterskans arbetsuppgifter har två lokaler utrustats med 
rinnande vatten för att uppnå vårdhygieniskt standard. För närvarande är 
det en lokal som står utan rinnande vatten.

 Hälso- och sjukvårdspersonal ska bidra till ökad patientsäkerhet genom av-
vikelserapportering och under året har dessa rutiner diskuterats i skolskö-
terskegruppen. Det har påbörjats ett arbete för att förstärka dessa rutiner 
och skapa en kultur där avvikelser ses som en viktig del i utvecklingsarbe-
tet.
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-29 29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde
Ledamot Björn Andreen (M) saknar information kring hur skolsköterskorna arbetar 
förebyggande med ANDTS inom sin verksamhet.

Det har uppmärksammats att det behöver göras en förändring i utbildningsnämn-
dens reglemente då nämnden har ett vårdgivaransvar i och med att elevhälsans me-
dicinska insats tillhör utbildningsnämnden. 

Förslag under mötet

Björn Andreen (M) yrkar att ärendet ska återremitteras.

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och frågar om det är utbild-
ningsnämndens mening att ta beslut i frågan på dagens sammanträde eller bifalla 
Björn Andreens återremissyrkande.

Ordförande finner att det är utbildningsnämndens mening att besluta enligt Björn 
Andreens yrkande om att återremittera ärendet.

______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-29 30

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 30 Dnr 2020/43 611 UN

Riktlinjer för arbete med språk- läs- och skrivutveckling.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att godkänna revidering av Riktlinjer för arbete med språk-, läs- och skrivutveck-

ling.

Ärendebeskrivning
Enligt Läroplan för förskolan (Lpfö18), Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet (Lgr11) samt Läroplan för grundsärskolan (Lsär11) är förmågan 
att uttrycka sig själv och förstå andra är kärnan i begreppet språkutveckling. Språ-
ket utvecklas i kommunikation och i samspel med andra. Förskolan och skolan har 
en viktig uppgift att skapa goda förutsättningar för språkutveckling.

Det är viktigt att kontinuerligt observera, följa upp och kartlägga barns/elevers 
språk-, läs- och skrivutveckling på ett tydligt och strukturerat sätt. Uppmärksamhet 
måste särskilt ägnas de tidigare åren och eventuella stödåtgärder ska sättas in så 
tidigt som möjligt.

En god språk-, läs- och skrivutveckling förutsätter en medveten, anpassad och 
elevnära pedagogik i en språkfrämjande lärmiljö.

En revidering av riktlinjerna har gjorts utifrån att obligatoriska bedömningsstöd in-
förts för förskoleklass. Ett tillägg i riktlinjerna är även kommunens satsning på 
SKUA, Språk- och Kunskapsutvecklande Arbetssätt samt grundsärskolan. 

Beslutsunderlag
Riktlinjer för arbete med språk-, läs- och skrivutveckling 
Tjänsteskrivelse daterad den 8 april 2020
Arbetsutskottets beslut den 15 april 2020 § 34

Dagens sammanträde
Emma Berggren, utvecklingsledare föredrar ärendet. 

______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-29 31

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 31 Dnr 2020/4 002 UN

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2020

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga redovisade delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av fattade delegeringsbeslut för tiden 19 februari 2020 – 20 april 2020

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll daterad den 11 mars 2020
Arbetsutskottets protokoll daterad den 15 april 2020
Sammanställning av delegeringsbeslut daterad den 25 mars 2020
Sammanställning av delegeringsbeslut daterad den 22 april 2020

______________
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UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-29 32

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 32 Dnr 2020/57 600 UN

Redovisning av skolpliktbevakning och elevfrånvaro 2019

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

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. 

Frånvarostatistik redovisas per läsår genom att hämta ut statistik från kommunens 
system där frånvaro inrapporteras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 11 mars 2020
Rutin för skolpliktsbevakning
Rutin vid elevs frånvaro i grundskolan
Arbetsutskottets beslut den 11 mars 2020 § 24

Bedömning
Vid skolpliktsbevakningen framkom att de elever som har skolplikt och är folkbok-
förda i Borgholms kommun deltar i undervisning.
Statistik över frånvaro

Läsår Antal elever med 
mer än 15% från-

varo

Antal elever 
totalt

Frånvaro över 
15% i procent

15/16 64 893 7%

16/17 72 872 8%

17/18 105 824 13%

18/19 112 827 15%

19/20 95 866 11%

Antal elever med frånvaro högre är 50 % var en elev läsåret 15/16, 3 elever läsåret 
16/17, 2 elever läsåret 17/18, 4 elever läsåret 18/19 och 4 elever läsåret 19/20.
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-29 32

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Frånvaron har ökat läsåret 17/18. Då infördes systemet med sms-anmälan för 
vårdnadshavare för alla enheter vilket innebär att frånvaron registreras direkt in i 
systemet. Vi bedömer att vi numera därför har en mer sann bild av hur stor frånva-
ron verkligen är. 

Dagens sammanträde
Förvaltningschef Roland Hybelius framför att i kommande skolorganisationsutred-
ning finns ett förslag om att införa en resursenhet med få antal elever. Detta kan för-
hoppningsvis hjälpa ett par elever som idag är frånvarande från skolan.  

______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-29 33

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 33 Dnr 2020/3 600 UN

Kalendarium Utbildningsnämnden april 2020

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga till inbjudan av SKUA-handledare i kalendariet.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul

Beslutsunderlag
Kalendarium april 2020
Arbetsutskottets beslut den 15 april 2020 § 35

Dagens sammanträde
Mötet går igenom kalendarium och Eva Wahlgrens förslag under § 30 att bjuda in 
SKUA-handledare till nämnden att informera om sitt arbete ute i verksamheten.

______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-29 34

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 34 Dnr 2020/5 600 UN

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

Dagens sammanträde
Förvaltningschef Roland Hybelius informerar att förvaltningen har gjort en 
komplettarande utredning av klagomålet som gällde Slottsskolan. Anmälan 
gällde generella uppgifter om bland annat elevers rätt till utbildning, vilken 
överlämnades till huvudmannen att utreda och eventuella åtgärder.

______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-29 35

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 35 Dnr 2020/76 600 UN

Information kring Corona

Dagens sammanträde
Förvaltningschef Roland Hybelius redogör för åtgärder och handlingsplaner vid för-
ändringar av läget med Coronavirusets spridning. Bland annat finns det handlings-
plan om det blir aktuellt med stängning av skolor, vid bortfall av chefer på arbetsplat-
sen, information till vårdnadshavare och medarbetare, e-tjänst. 

Det gäller att fortsätta att hålla i restriktionerna från MSB och folkhälsomyndigeten.

______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-29 36

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 36 Dnr 2020/6 600 UN

Information från verksamheten

Dagens sammanträde
Förvaltningschef Roland Hybelius informerar:

 Pågående skolorganisationsutredning.

 Arbetsgrupp barn- och elevhälsa.
Arbetar fram en barn- och elevhälsoplan som kommer till nämnden i juni.

 Successionsplanering centraladministration.

 Åkerboskolan.
Benny Wennberg (C), ordf. refererar från styrgruppens möte, där de har 
fått ta del av en positiv ritning av en modern skola med biblioteket integre-
rat.

______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-29 37

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 37 Dnr 2020/7 600 UN

Inkomna frågor från ledamöterna

Dagens sammanträde
Stig Augustsson (S) frågar om det görs något proaktivt för att minska skadegörelse 
på skolbyggnader.

Förvaltningschef Roland Hybelius informerar att det förs en dialog om olika åtgärder 
mellan fastighetsförvaltningen och polisen.

______________
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