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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 38 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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§ 39 Dnr 2020/1 640 UN

Uppföljning och analys av budget Tertial 1 2020

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga Tertialbokslut 1 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I mars 2020 började Roland Hybelius som förvaltningschef. Roland har tidigare ar-
betat som bland annat rektor och områdeschef inom utbildningsverksamhet. Tillför-
ordnad förvaltningschef Jan-Erik Karlsson gick i pension efter överlämning till Ro-
land.

Mycket tid har lagts på att hantera coronaviruset och anpassa nämndens verksam-
heter. Det har också tagits fram olika handlingsplaner för stängning av verksamhe-
ter och bortfall av olika personalgrupper. Coronaviruset förklarar den höga sjukfrån-
varon i mars månad.

Under året har förvaltningens utvecklingsområden varit att planera omorganisation 
av förvaltningens barn och elevhälsa, utreda grundskolans organisation utifrån 
ökad måluppfyllelse samt planera införande av ny lärplattform.

Utbildningsförvaltningen uppvisar för januari till april en positiv avvikelse på 1 054 
tkr. Prognosen för helår uppgår till – 459 tkr.

Framåt kommer stort fokus att ligga på att få till en bra skola i Löttorp som fungerar 
för verksamheten samt att arbeta vidare med barn och elevhälsan tillsammans 
med rektorerna genom gemensam kompetensutveckling.

Beslutsunderlag
Tertialbokslut 1 2020
Tjänsteskrivelse daterad den 12 maj 2020
Arbetsutskottets beslut den 13 maj 2020 § 40

Bedömning
Utbildningsförvaltningens verksamheter har inte hunnit genomföra flertalet av årets 
aktiviteter kring arbetet med nämndens mål. Detta beror på att de planerats senare 
på året eller att de skjutits upp på grund av coronaviruset.

Vidare bedöms utbildningsförvaltningen hålla sin budget under innevarande år men 
behöver planera långsiktiga anpassningar för att anpassa verksamheten till kom-
mande års ekonomiska läge.
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Dagens sammanträde
Controller, Izabelle Sjöbäck och förvaltningschef Roland Hybelius redogör för upp-
följning och analys av budget tertial 1 2020. Izabelle tar upp exemplet köptrohet för-
brukningsmaterial där siffran låg på 54 %, det beror till stor del på 2 fakturor med 
stora belopp, hon skulle titta närmare på dem. Då kostnaden för skoltaxi har ökat ef-
ter den nya skolstaxiupphandlingen så kommer det att läggas in äskande för att få 
kompensation för den höjda kostnaden. Det är 12 skoldagar kvar på läsåret så det 
gäller att fortsatt hålla avstånd och hålla ut. Kulturskolan har fått ett nytt verksam-
hetssystem StudyAlong som är för kultur- och musikskolor. Kommuner kommer att 
få ersättning från staten för påbörjade sjukperioder under april, maj på grund av Co-
rona.

Budgetchef Linda Kjellin informerar kring nya förutsättningar ny teknisk ram och 
budgetprocessen som är framskjuten till hösten med uppstart i september. Rektorer 
och bibliotekschef tittar över vilka möjligheter till besparingar som skulle kunna gö-
ras inom befintlig organisation.

______________
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§ 40 Dnr 2020/54 640 UN

Skolorganisations utredning

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att tacka för en bra och väl genomarbetad utredning, som kommer att vara ett 

bra underlag för det fortsatta arbetet med budget och organisation.

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

Uppdragstiden har sedan förlängts på grund av tillsättning av ny förvaltningschef. 

Beslutsunderlag
Skolorganisation för ökad måluppfyllelse UN 2020/54-604
Översyn av skolorganisationen i Borgholms kommun dnr 2015/50-008 UN h.id 
2017.676
Tryggheten i åk 6 på Slottsskolan dnr 2019/32-604 UN h.id 2019.103
Kostnadsberäkning; Återför årskurs 6 till mellanstadiet dnr 2018/96-109 KS h.id 
2019.4351
Tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2020
Arbetsutskottets beslut den 13 maj 2020 § 41

Bedömning
Utbildningsnämndens verksamheter har i dag en organisation som är anpassad till 
andra förutsättningar än de som föreligger i dagsläget. Barn- och elevantalet har 
minskat över en längre period och prognosen är att minskningen kommer fortsätta. 
Med ett relativt lågt och minskande barn- och elevantal samt en organisation som 
är anpassad till fler barn och elever går stor andel av resurser till kostnader som in-
te är av pedagogisk karaktär. Då vi nu ser att barn- och elevantalen kommer fort-
sätta minska kommer vi ha svårt att undvika mer undervisning i B-form. Forskning-
en visar att B-form har negativ påverkan på elevernas studieresultat. Fortsätter vi 
med denna utveckling riskerar vi att försämra vår måluppfyllelse vilket kan bli syn-
ligt inom några år.

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 
specifika åldersintervall. År 2021-2024 innebär detta att den totala tekniska ramen 
minskar med ca - 1 mkr och ska täcka ca 17 mkr i pris- och löneökning om inte åt-
gärder genomförs. Utöver den tekniska ramen tilldelas förvaltningarna även budget 
för politiska prioriteringar. Föreslagna prioriteringar för planperioden 2020-2024 vi-
sar en minskning motsvarande - 15 mkr. 
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Utifrån pedagogisk kvalitet och ett barnperspektiv är det av flera skäl att föredra en 
sammanhållen stadieindelning om inte konsekvenserna av detta på andra sätt 
skulle leda till en minskad kvalitet. Genom att flytta årskurs 6 till låg- och mellansta-
dieskolorna ökar undervisningskostnaderna och risken för ökad undervisning i B-
form. För att genomföra den flytten behövs kompletterande åtgärder. Därav hör för-
slag 1 och 2 i utredningen ihop. Om det även beslutas att flytta mellanstadiet från 
Gärdslösa skola till Rälla skola behöver Borgholms kommun inte bygga ut Gärdslö-
sa skola. Inte heller ökar undervisningskostnaden samt risken för undervisning i B-
form i samma utsträckning. Utbildningsförvaltningen förordar att årskurs 6 inte flyt-
tas ut till låg- och mellanstadieskolorna om inte beslut fattas om att mellanstadiet 
på Gärdslösa skola samtidigt flyttas till Rälla skola.

Konsekvensanalys
Omfattande konsekvensanalyser utifrån olika perspektiv har beskrivits i bifogade 
beslutsunderlag.

Dagens sammanträde
Förvaltningschef föredrar ärende med stöd av utvecklingsledare och administrativ 
chef. Informerar om bland annat arbetet för att upprätthålla god kvalitet på undervis-
ning, satsningen på resursenhet på Köpingskola, justering i tekniska ramen. 

Förslag under mötet

Benny Wennberg (C) yrkar på följande; att tacka för en bra och väl genomarbetad 
utredning, som kommer att vara ett bra underlag för det fortsatta arbetet med budget 
och organisation..

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: Arbetsutskottets förslag 
samt eget förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utbildningsnämnden beslut-
rar enligt Benny Wennbergs (C) förslag.

______________
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§ 41 Dnr 2020/56 624 UN

Patientsäkerhetsberättelse 2019

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2019.

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
Utbildningsnämndens beslut den 29 april § 29 Återremiss
Svar från skolsköterska Joakim Engman MLA
Arbetsutskottets beslut den 13 maj 2020 § 41
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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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Dagens sammanträde
Svar inkommit från skolsköterska Joakim Engman, MLA.

”Skolsköterskans och skolläkarens arbete syftar till att arbeta hälsofrämjande och fö-
rebyggande med eleverna. Hur detta arbete bedrivs (inkl. drogprevention) beskrivs 
inte i patientsäkerhetsberättelsen, då ändamålet för berättelsen är att redovisa hur vi 
arbetar för att förebygga vårdskador. ”

”Elevhälsans medicinska insats arbetar med hälsoupplysning på individ, grupp och 
generell nivå. Vid elevernas hälsobesök får vi möjlighet att identifiera hälsorisker och 
vid behov kan vi motivera till förändrade levnadsvanor, exempelvis användning av 
droger. Detta tas framför allt upp under hälsosamtalet i Åk 8.”

Mötet godkänner kompletterande uppgifter som svar på återremiss.

______________
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§ 42 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 16 april – 19 maj 2020.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll daterad den 13 maj 2020
Sammanställning av delegeringsbeslut daterad den 19 maj 2020
Tjänsteskrivelse daterad den 20 maj 2020

______________
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§ 43 Dnr 2020/3 600 UN

Kalendarium Utbildningsnämnden Maj 2020

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul.

Beslutsunderlag
Kalendarium maj 2020
Arbetsutskottets beslut den 13 maj § 43

______________
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§ 44 Dnr 2020/82 624 UN

Information Barn och elevhälsoplan

Beslut
Utbildningsnämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Barn- och elevhälsoarbetet i Borgholms kommun ska präglas av ett hälsofrämjande 
och förebyggande arbete. I arbetet ska olika kompetenser, rektor, pedagoger, speci-
alpedagoger, kuratorer, skolsköterskor, studie- och yrkesvägledare, skolpsykologer 
samt huvudmannen ha en gemensam bild av hur det arbetet ska genomföras på 
varje skola och förskola utifrån varje enskild kontext.

Beslutsunderlag
Barn- och elevhälsoplan för Borgholms kommun
Arbetsutskottets beslut den 13 maj 2020 § 45

Dagens sammanträde
Förvaltningschef Roland Hybelius informerar att barn och elevhälsoplan kommer att 
revideras varje år. En arbetsgrupp är tillsatt, vad vi behöver för att möta framtiden, 
samsyn får elevhälsan närmare barn- och elever. Utöver detta har det beslutats om 
en kompetensutveckling med SPSM som planeras av utvecklingsledare och verk-
samhetschef för barn- och elevhälsa. Karin Albertz rektor förskolorna i Borgholm blir 
inom sin tjänst chef över skolsköterskorna, skolpsykolog samt specialpedagog. Ku-
ratorerna får högstadierektorerna till chefer där deras tjänsteställe är samt att studie- 
och yrkesvägledaren får Slottsskolans rektor som chef som samverkar med Åkerbo-
skolans rektor. Christina Lundberg rektor på Köping skola bli chef över resursenhe-
ten samt Lotsen. 

______________
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§ 45 Dnr 2020/5 600 UN

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

Beslut
Utbildningsnämnden tackar för informationen

Dagens sammanträde
Förvaltningschef Roland Hybelius informerar om skolinspektionens beslut att över-
lämna anmälan mot Rälla skola till Borgholms kommun. 

______________
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§ 46 Dnr 2020/76 600 UN

Information Corona

Dagens sammanträde
Förvaltningschef Roland Hybelius informerar att det är 12 skoldagar kvar på termi-
nen så det gäller att fortsätta hålla avstånd och hålla ut sista veckorna.

Det har konstaterats smitta på särkiltboende.

Skolavslutningarna kommer att ske klassvis inga föräldrar deltar.

Fritidsgårdar och Förebyggande teamet arbetar tillsammans för en trevlig skolavslut-
ningskväll. 

Förvaltningschef Roland Hybelius informerar att Borgholm tillsammans med 100 
andra kommuner har intervjuats av skolinspektionen gällande hur utbildningsverk-
samheterna har påverkats av Corona.

______________
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§ 47 Dnr 2020/6 600 UN

Information från verksamheten

Dagens sammanträde
Förvaltningschef Roland Hybelius informerar:

 Rektor på Viktoriaskolan Acke Hultsberg slutar, tf. rektor Ulrika Reinholdsson 
får förlängt till december 2020.

 Åkerboskolan, ny skiss av placering av skolan. Arkitekterna har träffat perso-
nal och tagit med sig synpunkter och att nu börjar de skissa på utemiljö.

 Dialog med Åsa Amnér, kostchef att fr.o.m. höstterminen 20 så sköter kost-
personal frukost och mellanmål på fritids.

 Avtal ny lärplattform InfoMentor på gång till skolstart i höst där fritids får en 
lärplattform och grundskolorna byter från Edwise till InfoMentor.

 Dokumentera kvalitetsarbetet i Stratsys, utnyttja systemet till mer än ekono-
mi.

______________
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§ 48 Dnr 2020/7 600 UN

Inkomna frågor från ledamöterna

Dagens sammanträde
Erik Arvidsson (SD) frågar om vi har samarbete med Mörbylånga när det gäller före-
byggande arbete mot droger.

Förvaltningschef Roland Hybelius svarar att vi inte har någon som håller i dem bitar-
na, men att det förs diskussioner i forumet UNAU/ SNAU.

Björn Andreen (M) frågar hur det går med uppförandet av förskola Skogsbrynets två 
nya avdelningar.

Förvaltningschef Roland Hybelius svarar att upphandlingsförfarandet har avbrutits 
och att det ska göras en ny upphandling, men att tidsplanen ska hålla för byggnatio-
nen.

______________
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