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2020-09-16 71

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 71 Dnr 2020/1 640 UN

Uppföljning analys av budget tertial 2  2020

Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden
att lägga Tertialbokslut 2 med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Under perioden har flera större händelser påverkat arbetet. Ny förvaltningschef till-
trädde den 1 mars och fick börja hantera det coronautbrott som gett stort behov av 
förebyggande åtgärder. 

Hög sjukfrånvaro har återkommit i september månad. En skolorganisationsutred-
ning har färdigställts till kommunens budgetarbete och i augusti beslutade utbild-
ningsnämnden om nya tillämpningsföreskrifter och ett nytt skolskjutsreglemente. 

Utbildningsförvaltningen har organiserat om barn- och elevhälsan utifrån en ny 
barn- och elevhälsoplan. Vidare har arbetet med att ta fram underlag kring nya 
Åkerboskolan intensifierats och börjar närma sig ett underlag för att kunna genom-
föra en upphandling.

Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till augusti en positiv bud-
getavvikelse på + 1 685 tkr. Prognosen på helår uppgår till 0 tkr. 

Beslutsunderlag
Tertialbokslut 2 2020
Tjänsteskrivelse daterad den 14 september 2020

Bedömning
Projektet med att bygga en ny skola i Löttorp fortgår och kommer att vara en viktig 
aktivitet under 2020. Utbildningsnämndens verksamheter behöver få tydliga förut-
sättningar flera år framåt för kunna planera organisationen i ett längre perspektiv. 
Det kommer behövas större åtgärder som kommer kräva politiska beslut och priori-
teringar om verksamheterna ska anpassas till gällande och prognostiserade barn- 
och elevunderlag.

Dagens sammanträde
Förvaltningschef Roland Hybelius och controller, Izabelle Sjöbäck redogör för upp-
följning och analys av budget tertial 2 2020. Rektorerna tycker att det har varit en 
bra skolstart på höstterminen. Oro bland personal på biblioteken inför införandet av 
Meröppet.

Skickas till
Utbildningsnämnden

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2020-09-14 2020/1 640

 

Handläggare
Emma Berggren-Andersson
Utvecklingsledare

Ert datum Er beteckning

Till utbildningsnämnden

Tertialbokslut 2 2020

Förslag till beslut 
att lägga Tertialbokslut 2 med godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Under perioden har flera större händelser påverkat arbetet. Ny förvaltningschef till-
trädde den 1 mars och fick börja hantera det coronautbrott som gett stort behov av 
förebyggande åtgärder. 

Hög sjukfrånvaro har återkommit i september månad. En skolorganisationsutredning 
har färdigställts till kommunens budgetarbete och i augusti beslutade utbildnings-
nämnden om nya tillämpningsföreskrifter och ett nytt skolskjutsreglemente. 

Utbildningsförvaltningen har organiserat om barn- och elevhälsan utifrån en ny barn- 
och elevhälsoplan. Vidare har arbetet med att ta fram underlag kring nya Åkerbo-
skolan intensifierats och börjar närma sig ett underlag för att kunna genomföra en 
upphandling.

Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till augusti en positiv bud-
getavvikelse på + 1 685 tkr. Prognosen på helår uppgår till 0 tkr. 

Beslutsunderlag
Tertialbokslut 2 2020
Tjänsteskrivelse daterad den 14 september 2020

Bedömning
Projektet med att bygga en ny skola i Löttorp fortgår och kommer att vara en viktig 
aktivitet under 2020. Utbildningsnämndens verksamheter behöver få tydliga förut-
sättningar flera år framåt för kunna planera organisationen i ett längre perspektiv. 
Det kommer behövas större åtgärder som kommer kräva politiska beslut och priori-
teringar om verksamheterna ska anpassas till gällande och prognostiserade barn- 
och elevunderlag.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Roland Hybelius Emma Berggren-Andersson
Utbildningschef Utvecklingsledare
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1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse
Under perioden har flera större händelser påverkat arbetet. Ny förvaltningschef tillträdde 
den 1 mars och fick börja hantera det coronautbrott som gett stort behov av förebyggande 
åtgärder. Hög sjukfrånvaro har upplevts i september månad. En 
skolorganisationsutredning har färdigställts till kommunens budgetarbete och i augusti 
beslutade utbildningsnämnden om nya tillämpningsföreskrifter och ett nytt 
skolskjutsreglemente. Utbildningsförvaltningen har organiserat om barn- och elevhälsan 
utifrån en ny barn- och elevhälsoplan. Vidare har arbetet med att ta fram underlag kring 
nya Åkerboskolan intensifierats och börjar närma sig ett underlag för att kunna 
genomföra en upphandling.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Ekonomisk sammanställning
Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden en positiv budgetavvikelse om +1 
685 tkr. Till stor del härleds avvikelsen till olika typer av ersättningar och bidrag. 
Avvikelsen reduceras på grund av högre kostnader än budgeterat för bland annat 
skolskjuts, tilläggsbelopp och personalkostnader på särskolan. Prognosen för helår uppgår 
till en budget i balans. Ett antagande om ett lägre utfall från årets lönerevision ligger till 
grund för den förändring som skett mellan prognosen per juli respektive augusti. 
Måluppfyllelsen anses god vilket baseras på att samtliga mål är prognostiserade att 
uppnås under året.

Kommunens verksamheter
Detta avsnitt fokuserar på kommunens verksamheter. Här redovisas avtalstrohet (per 
nämnd), ekonomisk analys och prognos. De åtgärder som vidtagits eller kommer vidtagas 
för att nå en budget i balans redovisas också här.

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 Roland Hybelius

 

Analys av verksamheten

Förvaltningsövergripande

Över sommaren har någon från ledning, administration och vaktmästeri bemannat 
sommaren för att kunna stödja sommarpersonal och lösa situationer som uppstår. En hög 
upplevd sjukfrånvaro har varit aktuell under början av september, det beror dock inte på 
att barn eller personal har fått Covid-19. Sedan skolstarten pågår ett arbete med att 
förbättra skoltaxin till skolorna i Borgholm och Köping.
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Förskoleverksamhet

Behovet av vikarier påverkar förskoleverksamheten nu efter sommaren då sjuktalen ökar. 
Delvis var detta också ett bekymmer under sommarmånaderna. Covid-19 påverkade 
verksamheten till viss del under våren gällande det pedagogiska arbetet. När det gäller 
beläggning så har vi platser kvar på en del förskolor medan det fyller på mer än tidigare 
på någon enstaka.

Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem

Även grundskoleverksamheten har haft viss problematik med vikariesituationen. En del 
utbildningar har fått skjutas upp som HLR medan andra kunnat fullföljas. I övrigt vittnar 
enheterna om en bra och stabil skolstart. Vi har också utmaningar att ge alla elever de 
förutsättningar de behöver då behoven varierar och ibland är stora. Men det är och har 
varit en stark sida så vi har goda förhoppningar även framåt om förutsättningar ges.

Bibliotek och kulturskola

Kulturskolan har kommit igång med PlayAlong. Det är en klar förbättring vad gäller 
användarvänlighet och systemet underlättar kommunikation med elever och 
vårdnadshavare samt mellan lärare. Kulturskolan har startat smide, keramik och sex nya 
dansgrupper i kommunen. De har även startat samarbete med fritidsgården i Löttorp och 
Trikumo. Fritidsgården i Löttorp har i samarbete med Kulturskolan öppet och avgiftsfritt 
pass i Löttorp där fritidsgårdens besökare får möjlighet till Kulturskolans Dans och 
Musik. Personalklubben, Trikumo och Kulturskolan erbjuder alla kommunanställda gratis 
kurser i keramik, smide och dans.

Bibliotekets arbete med att införa meröppet pågår. Personalen märker att bibliotekets 
besökarna saknar bibliotekets aktiviteter som är pausade på grund av corona och flera har 
ringt och frågat bland annat om våra bokcirklar. Vecka 40 stänger biblioteket i Borgholm 
och skolbiblioteken, men filialerna har öppet som vanligt med vikarier.

Nämndens mål
Nedan redovisas nämndens mål utifrån strukturen perspektiv, kommunfullmäktigemål, 
nämndens mål. De tre perspektiven är medborgare, organisation och hållbarhet. Både 
kommunfullmäktigemålen och 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.

Perspektiv: Medborgare

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

1.2.1.1.1.1.1 Nämndens mål: 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)

Kommentar

Målet anses vara uppfyllt. Utbildningsnämndens verksamheter genomsyras av detta då 
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det regleras i de styrdokument som finns för verksamheten. Enheterna arbetar aktivt med 
delaktighet vilket deras rapporter visar. Årets elevenkät visar att en hög del av eleverna 
anser sig få vara med och påverka arbetet i klassrummet under lektionstid.

Andelen deltagande på Kulturskolan är en av de högsta i landet. I år har rekordmånga 
barn och unga deltagit i sommarläsning på biblioteket. Sammanlagt var det ca 130 
stycken. Dessutom har filmstreamning och e-lån ökat markant vilket tyder på anpassning 
utifrån medborgarnas önskemål.

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

1.2.1.1.1.1.2 Nämndens mål: 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)

Kommentar

Prognosen är att vi kommer att uppnå målet. För perioden anses målet vara delvis 
uppfyllt. SYV-planen som har använts har utvärderats i augusti och ska utvecklas vidare.

PRAO-verksamheten behöver utvecklas eftersom eleverna ska ordna med platser själva 
och alla klarar inte det på ett bra sätt. Vårens pandemi har påverkat denna del och det blev 
inte någon PRAO under vårterminen 2020. Tankar finns hur detta ska kompenseras 
framöver hos rektor och SYV för att målet ska uppnås.

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

1.2.1.1.1.1.3 Nämndens mål: 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)

Kommentar

Målet anses vara uppfyllt. Ett mål som vi ständigt behöver ha i fokus och arbeta vidare 
med.

Förskolan
För att se om våra barn känner sig trygga i förskolan har ett material tagits fram för att 
användas under utvecklingssamtal med vårdnadshavare där frågan diskuteras om de 
upplever att sitt barn känner sig tryggt. Rektorerna i förskolan rapporterar om en god 
trygghet och stor medvetenhet i arbetet kring dessa delar. Skolbiblioteket är aktivt vid 
bestämda tillfällen vid våra förskolor vilket är positivt.

Grundskolan
Årets elevenkät i grundskolan visar att 94% av våra elever i åk 9 anser sig vara trygga i 
skolan vilket är ett mycket bra resultat. Motsvarande siffra är 86% i åk 5. Ger en 
sammanhållen bild på 89%. Delar av de som inte svarat att de är trygga har inte tagit 
ställning. 7% känner sig ej trygga vilket ger oss god motivation att arbeta vidare.
På grund av coronaviruset fattade Skolverket beslut om att ställa in samtliga nationella 
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prov vilket betyder att vi inte har några resultat för nationella prov läsåret 19/20.

Kränkningar
Antalet anmälningar kränkningar har minskat något i förskolan jämfört med samma 
period föregående år. Även i grundskolan har antal rapporterade kräkningar för samma 
period minskat mot föregående år. 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 att det är svårt att göra 
bedömningar i den åldersgruppen. Gällande anmälda kränkningar är 83% av 
utredningarna avslutade vilket visar att rektorer och personal aktivt arbetar med och 
utreder anmälda kränkningar. Detta är en positiv trend då siffran senast låg på 77% som 
visar på det goda arbete som görs i verksamheterna kring detta. Resterande andel är under 
utredning och därför ännu ej avslutade.

Skolornas analys är att vi har ett bra trygghetsarbete som bygger på en nolltolerans av 
kränkningar och att vi har ett väl fungerande system för anmälan av dessa.

Kulturområdet
Kulturskolan mäter trygghet i vår enkät en gång om året. Förra årets enkät visar att 99 % 
trivs på kulturskolan och 1% svarar delvis. Personalen genomgår en fortbildningsresa 
med inriktning på att täcka kunskapsluckor i sitt ämne för att lära sig mer om det man 
upplever inte är så bra på. En av anledningarna är att alla lärare ska kunna undervisa brett, 
till exempel i flera genrer från olika tidsepoker och kulturer.

Biblioteket har en positiv utveckling gällande e-lån och streamning av film vilket ökat 
kraftfullt. Detta gäller även besöksstatistiken, i synnerhet i Borgholms stad.

Nyckeltal (Halvår) Målvär
de

Utfall

 Andel elever som når resultatet i fritidshem enligt läroplanen kap. 4 (%)
 

Oförän
drat

Nyckeltal (Tertial) Målvär
de

Utfall

 Antal kränkningar i förskolan ska minska jämfört med föregående år. 3 2

 Antal kränkningar i grundskolan ska minska jämfört med föregående år. 180 164

 Andel avslutade anmälda kränkningar ska öka jämfört med föregående 
tertial

77 % 83 %

Perspektiv: Organisation

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

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

Kommentar

Målet anses vara delvis uppfyllt för perioden. Det är i nuläget svårt att ange prognos på 
nyckeltalet då medarbetarundersökningen kommer att genomföras under hösten. 
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Resultatet av den ger hur vi ser på måluppfyllelsen i årsbokslutet.

Andelen utbildad personal är hög med 92% jämfört med det nationella läget och likaså 
läget i länet. Det är dock en viktig fråga att arbeta vidare med i ett längre perspektiv 
utifrån åldersstruktur och brist på lärare nationellt. Vikten av att vara en attraktiv 
arbetsgivare kommer att vara än mer avgörande.

När det gäller sjukfrånvaron gick den ner till ett mer normalt läge innan sommaren. 
Långtidssjukskrivningarna har minskat något.

Det är påfrestningar på alla personalgrupper utifrån Covid-19. Detta visar sig lokalt vid 
större sjukfrånvaro både bland barn/elever och medarbetare.

Flera utbildningsinsatser genomförs som i förlängningen ska bidra till bättre arbetsmiljö. 
Exempelvis stresshanteringskurs, Sunt arbetsliv (senare under året), ett arbete kring 
lärarnas arbetstid och en samsyn kring elevhälsoarbetet.

Samverkan och samarbete mellan utbildningsförvaltningen och de fackliga 
organisationerna är positivt och bidrar till en god arbetsmiljödialog.

Kommunfullmäktigemål: Borgholms kommuns ska vara en effektiv och 
ändamålsenlig organisation

1.2.1.1.1.1.5 Nämndens mål: 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)

Kommentar

Målet anses vara uppfyllt!

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 utvecklats ytterligare vilket rektorerna 
vittnar om. Arbetet i chefsteamen utvecklas och är en förutsättning för måluppfyllelsen.

Biblioteksverksamheten ökar sin service genom att införa meröppet samt ytterligare 
digital utveckling. Kulturskolan har utökat verksamheten med fler danskurser utifrån 
medborgarnas önskemål. Bägge dessa delar är goda exempel på måluppfyllelse.

Perspektiv: Hållbarhet

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

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

Kommentar

Prognosen är att vi delvis kommer att uppnå målet. Det ser olika ut på enheterna i hur 
långt man har kommit. Flera förskolor har detta som ett prioriterat område och stående 
inslag i verksamheten. Även förskola med Grön Flagg certifiering finns. Inom skolans 
uppdrag finns flera övergripande perspektiv som ska genomsyra all undervisning. Genom 
miljöperspektivet ges eleverna förutsättningar att påverka och skaffa sig ett personligt 
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förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. I förvaltningen i stort görs 
insatser för att bidra till en hållbar miljö. Det kan exempelvis vara att minska antal resor 
mellan våra enheter genom planering och schemaläggning.

Nyckeltal (Tertial) Målvär
de

Utfall

 Andel förskolor som har ett tydligt arbete med hållbar utveckling (%)  
Ökar

Kommunfullmäktigemål: Verksamheterna i Borgholms kommun ska 
bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning, långsiktighet och stabilitet.

1.2.1.1.1.1.7 Nämndens mål: Utbildningsnämndens verksamheter ska arbeta aktivt med en 
resursfördelning anpassad till verksamhetens behov

Kommentar

Målet anses vara uppfyllt!

Utbildningsförvaltningen har gjort en utredning om skolorganisationens måluppfyllelse 
och tagit fram förslag på hur verksamheten kan anpassas till dagens förutsättningar vilket 
har lagts till kommunens budgetarbete. Rutiner har tagits fram för resursfördelningen av 
tilläggsbelopp av ekonom, förvaltning och elevhälsa vilket ska fortsätta utvecklas inför 
2021.

Inköp och avtalstrohet
Nedan följer den totala avtalstroheten för respektive period under år 2020.

 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti

Avtalstrohet 73% 74% 75% 75% 74% 72% 71%

Borgholms kommun införde e-handel under våren 2019. Det finns flera mål kopplat till 
att införa e-handel, till exempel att det ska bli lättare att göra rätt för de medarbetare som 
gör inköp, att avtalstroheten ska öka, att processerna ska bli mer effektiva samt att uppnå 
kostnadsbesparingar. Genom att ansluta leverantörer till e-handelssystemet kan den som 
beställer enklare söka och hitta avtalade varor och tjänster och se de aktuella priserna. Det 
blir då lättare att handla rätt varor och tjänster från rätt leverantör till rätt pris.

Nedan visas avtalstroheten för utbildningsförvaltningen baserat på inköp som är betalda 
under perioden. Inköpen är exklusive investeringar, köp av huvudverksamhet, lokalhyror 
samt bidrag. Avtalstroheten för perioden januari-augusti 2020 är 71% (för hela 2019 var 
89 %). Sett till hela kommunen så är avtalstroheten 83 % under perioden.
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Läromedel

Nedan visas avtalstroheten vid inköp av läromedel. För perioden januari-augusti var den 
69 %. Samma uppföljning gjordes i mars och då var avtalstroheten 55 % (2019 var 67 %).
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Personaluppföljning

Arbetad tid Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul

Antal 
årsarbetare 
2019

275 243 286 259 284 196 87

Antal 
årsarbetare 
2020

240 225 258 221 233 204 63

Arbetad tid Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul

Övertid 
2019 100 81 118 115 310 104 5

Fyllnadstid 
2019 282 299 529 411 595 197 77

Övertid 
2020 89 92 114 83 57 75 18

Fyllnadstid 
2020 187 277 328 268 317 165 52
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 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul

Sjukfrånvaro 2019 7,20 8,94 7,97 7,98 8,13 5,63 4,70

Sjukfrånvaro 2020 6,31 6,99 12,76 10,51 6,74 6,17 3,44

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul

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

Korttidssjukfrånvaro 
2020 2,43 2,86 7,57 5,74 2,69 3,31 1,78

 

Ekonomisk analys
Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till augusti en positiv 
budgetavvikelse på + 1 685 tkr (se tabell nedan).

Periodens avvikelse innefattar inte ersättning för sjuklönekostnader under augusti månad, 
inte heller ersättning för arbetsgivaravgifter. För sjuklönerna i juli har förvaltningen 
ersatts med 126 tkr, hela perioden april till juli har ersättningar för sjuklön redovisats om 
1,2 mkr. Kostnader som uppstått i och med branden på Åkerboskolan finns inte heller 
med i periodens utfall, dessa kostnader uppgår till 1,8 mkr fram till augusti.

Fortsatt positiv budgetavvikelse återfinns på förvaltningens centrala stödfunktion. 
Förändringar har skett i antalet elever som har valt att gå hos annan huvudman vilket 
bidrar till den positiva avvikelsen. Den positiva avvikelsen på tilläggsbelopp som beror av 
högre bidragsram för likvärdig skola har minskat då antalet elever med beviljat 
tilläggsbelopp har ökat. Skolskjutskostnaderna fortsätter att visa en negativ avvikelse, till 
augusti är avvikelsen -1,3 mkr. Implementering av den nya lärplattformen skapar en 
negativ avvikelse på IT-service.

Den positiva avvikelsen på norra området har reducerats under augusti. Till stor del beror 
reduceringen av lägre intäkter på grundskolan än tidigare. Många tidrapporter har 
inkommit till lönekörningen i augusti för semestervikarier under hela sommaren, detta 
skapar ytterligare reducering av tidigare positiva avvikelsen.

Positiv avvikelse på centrala området härleds till Slottsskolan och central barnomsorg. Ett 
minskat barnantal på områdets förskolor innebär att bemanningen inte uppgår till 
budgeterad nivå, även behovet av vikarier har under perioden varit lägre än förutspått. 
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Intäkter högre än budgeterad nivå skapar en positiv budgetavvikelse på Slottsskolan.

Rälla, Gärdslösa och Runsten visar en positiv avvikelse vilken härleds till högre intäkter 
än budgeterat samt att vikarier inte tillsatts fullt ut på grund av lägre antal elever. Köping 
har en negativ avvikelse om -0,5 mkr varav -0,3 mkr på särskolan. Resursenheten har 
startat under augusti vilken finansieras med hjälp av tilläggsbelopp till de elever som går 
där.

Den positiva avvikelsen på biblioteket har reducerats under augusti på grund av kostnader 
för entreprenad kopplade till Meröppet. Kulturskolan har personalkostnader som hänförs 
till projekt vilket bidrar till en ökad positiv avvikelse.

Ekonomisk sammanställning

 Årsbudget Budget jan-
aug Utfall jan-aug Avvikelse

Total

60 Central 
stödfunktion 67 475 44 782 43 585 1 197

61 Norra 
rektorsområdet 22 282 15 014 14 661 353

62 Centrala 
rektorsområdet 48 478 32 106 31 827 279

63 Södra 
rektorsområdet 38 759 26 379 26 691 -312

65 Kulturområdet 10 323 6 922 6 753 169

69 Projekt 0 0 0 0

Summa 187 317 125 202 123 517 1 685

Prognos
Utbildningsförvaltningens prognos på helår uppgår till 0 tkr. Hänsyn till nedsänkta 
arbetsgivaravgifter eller sjuklönekostnader för augusti och september har inte gjorts då 
summan är okänd. Nedan följer de förändringar som påverkar prognosen jämfört med 
uppföljningen per juli:

 Inför budgetåret 2020 har löneökning budgeterats på samtliga enheter baserat på 
2019 års utfall. Utfallet av 2020 års löneökning väntas inte vara i samma nivå 
vilket resulterat i att förvaltningen har valt att reducera kostnaden för löneökning 
i prognosen. Detta har förbättrat prognosen från juli med ca 0,7 mkr.

 Antalet elever som går sin skolgång hos andra huvudmän har minskat i och med 
terminsstarten vilket också väntas ge lägre kostnader än tidigare.

 Översyn av samtliga områden vad gäller bemanning och drift har gjorts under 
perioden för att minska den prognostiserade negativa budgetavvikelsen som 
funnits.

 Bemanningen på biblioteket har varit felaktigt prognostiserad och 
driftkostnaderna under augusti har varit högre än budgeterat. Detta leder till att 
kulturområdet har gått från en positiv till en negativ prognos. Vidare finns behov 
av inköp på kulturskolan då flertalet nya kurser börjar under hösten.
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Prognos sammanställning

 Årsbudget Årsprognos Fg prognos Budgetavvikel
se

Total

60 Central 
stödfunktion 67 475 67 357 -292 118

61 Norra 
rektorsområdet 22 282 22 248 -286 34

62 Centrala 
rektorsområdet 48 478 47 917 295 562

63 Södra 
rektorsområdet 38 759 39 400 -964 -641

65 Kulturområdet 10 323 10 395 252 -72

69 Projekt 0 0 -1 0

Summa 187 317 187 317 -996 0

Åtgärder
Utbildningsförvaltningen kommer föreslå utbildningsnämnden att äska tilläggsbudget för 
delar av den ökade kostnaden för skolskjuts som beror på skoltaxiupphandlingen om det 
kommer att behövas under året får att få en budget i balans. Utifrån befintlig prognos och 
det faktum att budgeterad lönerevision eventuellt kommer skilja sig från faktisk 
lönerevision är det i dagsläget svårt att avgöra.

1.3 Förväntad utveckling
Skolorganisation

Förvaltningen har arbetat med en utredning för grundskolans organisation. Utredningen 
har överlämnats till utbildningsnämnden som har lämnat vidare utredningen som ett 
underlag till budgetberedningen.

Elevhälsan

Utbildningsförvaltningen har gjort en omorganisering av elevhälsan tillsammans med 
rektorerna utifrån en gemensamt framtagen barn- och elevhälsoplan. Det har nu påbörjats 
en kompetensutveckling tillsammans med rektorer och elevhälsa utifrån den nya 
organisationen. Detta förväntas öka utbildningsnämndens måluppfyllelse. Frågan om 
chefskap och tjänsteställe är fastställd, nästa steg är att fortsätta arbetet och genomföra en 
kompetensutveckling där rektorer och elevhälsa deltar.

Lärplattform

Lärplattformen Edwise har  under hösten bytts ut mot InfoMentor i skolorna eftersom 
avtalet med Tieto löper ut 2020. Implementeringsarbetet fortsätter under året samt 
planering för införande i förskola inför januari 2021.

Åkerboskolan

Projektet med att bygga en ny skola i Löttorp fortgår och kommer att vara en viktig 
aktivitet under 2020. Förväntad utveckling är att ritningar på den nya skolan färdigställs 
och att det under hösten går ut ett upphandlingsunderlag.
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Särskola och resursenhet

Särskolan är en viktig skolform för de elever som är mottagna. En skolform som 
Borgholmskommun är i behov av att organisera själva vilket visar sig i den ökning av 
elever som går i verksamheten idag från det vi startade. Elever som annars hade varit 
hänvisade till annan kommun eller icke specialiserad undervisning. Likaså är den 
nystartade särskilda undervisningsgrupp vi har med fyra elever som nu har förutsättningar 
att fullgöra sin grundskoleutbildning en stor tillgång för utbildningsnämnden och det 
uppdrag vi har.

Framförhållning gällande budgetförutsättningar

Utbildningsnämndens verksamheter behöver få tydliga förutsättningar flera år framåt för 
att kunna planera organisationen i ett längre perspektiv. Det kommer behövas större 
åtgärder som kommer kräva politiska beslut och prioriteringar om verksamheterna ska 
anpassas till gällande och prognostiserade barn- och elevunderlag. Ska verksamheterna 
inte anpassas behövs detta också beslutas och informeras. Det finns nu bara begränsade 
möjligheter till anpassningar som kan göras inom befintlig organisation.
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-16 72

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 72 Dnr 2020/134 728 UN

Intern kontroll 2021 Riskbedömning

Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden
att besluta prioritera följande kontrollpunkter med höga riskvärden i utbildnings-

nämndens kontrollplan 2021, vilka är Säker kommunikation med vårdnadshava-
re och rutiner vid elevfrånvaro.

Ärendebeskrivning
Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir 
gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. En genomarbetad intern kontroll är 
en av pusselbitarna i en bra styrning och uppföljning. Den bidrar till en effektiv och 
säker verksamhet och god ekonomisk hushållning. Ytterst kan en bra intern kontroll 
stärka förtroendet för förtroendevalda.

Intern kontroll sker hela tiden, i det dagliga arbetet, i det systematiska kvalitetsar-
betet, i arbetsmiljöarbetet mm. För att utbildningsnämnden ska kunna följa upp den 
interna kontrollen behöver man upprätta en intern kontrollplan för varje kalenderår.

Inför varje år tillsätts en arbetsgrupp med tjänstemän som gör en inventering av ris-
ker. Riskerna identifieras med utgångspunkt från olika frågeställningar och utifrån 
områden som till exempel informationssäkerhet, resurshantering, trygghet och upp-
följning av beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 7 september 2020
Riskbedömning intern kontroll 2021

Dagens sammanträde
Förvaltningschef Roland Hybelius lyfter två av kontrollpunkterna som viktiga och 
mötet delar den uppfattningen. 

Skickas till
Utbildningsnämnden

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2020-09-07 2020/134 728

 

Handläggare
Kim Jakobsson
Administrativ chef

Ert datum Er beteckning

Till utbildningsnämnden

Intern kontroll 2021

Förslag till beslut 
att besluta om vilka risker som ska prioriteras i utbildningsnämndens kontrollplan 

för 2021.

Ärendebeskrivning
Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir 
gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. En genomarbetad intern kontroll är 
en av pusselbitarna i en bra styrning och uppföljning. Den bidrar till en effektiv och 
säker verksamhet och god ekonomisk hushållning. Ytterst kan en bra intern kontroll 
stärka förtroendet för förtroendevalda.

Intern kontroll sker hela tiden, i det dagliga arbetet, i det systematiska kvalitetsarbe-
tet, i arbetsmiljöarbetet mm. För att utbildningsnämnden ska kunna följa upp den in-
terna kontrollen behöver man upprätta en intern kontrollplan för varje kalenderår.

Inför varje år tillsätts en arbetsgrupp med tjänstemän som gör en inventering av ris-
ker. Riskerna identifieras med utgångspunkt från olika frågeställningar och utifrån 
områden som till exempel informationssäkerhet, resurshantering, trygghet och upp-
följning av beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 7 september 2020
Riskbedömning intern kontroll 2021

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
 

Roland Hybelius Kim Jakobsson
Utbildningschef Administrativ chef
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Intern kontroll 2021 utbildningsnämnden

Informationssäkerhet

• Säker kommunikation med vårdnadshavare
InfoMentor är utbildningsförvaltningens lärplattform för grundskola och fritidshem 
sedan höstterminen 2020 och kommer att bli för förskola vårterminen 2021. I 
systemet kommer vårdnadshavare och personal åt barnens och elevernas 
dokumentation.
Risk: att exempelvis betyg, omdömen och åtgärdsprogram sprids. Systemet är nytt 
och det behövs säkerställas att det används på ett korrekt och säkert sätt av både 
personal och vårdnadshavare. 
Sannolikhet: Troligt (3)
Konsekvens: Allvarlig (4) 
Riskvärde: Eliminera/Minimera (12)

• Dataskyddsförordningen (GDPR) 
Dataskyddsförordningen handlar om säker hantering av personuppgifter.
Risk: den skärpta lagen, som trädde i kraft i maj 2018 kan leda till att böter krävs av 
kommunen om vi inte följer lagstiftningen. Kan gälla dokumentation från 
elevhälsomöten, mail med personuppgifter och övrig känslig dokumentation.
Sannolikhet: Möjlig (2)
Konsekvens: Kännbar (3)
Riskvärde: Bevaka (6)

Resurshantering

• Kontanthantering 
Hantering och förvaring av kontanta medel.
Risk: att pengar försvinner eller blir liggande i verksamheten och är stöldbegärlig 
samt att personal känner sig utsatt när man ska ta med stora summor pengar till 
banken.
Sannolikhet: Möjlig (2)
Konsekvens: Lindrig (2)
Riskvärde: Bevaka (4)

Trygghet

• Barnkonsekvensanalys
Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen lag och det ska genomföras 
barnkonsekvensanalyser för samtliga beslut som på något sätt påverkar barn.
Risk: att barnkonsekvensanalys inte genomförs inför beslut vilket bryter mot lagen 
och kan leda till ogenomtänkta beslut utifrån ett barnperspektiv.
Sannolikhet: Sannolik (4)
Konsekvens: Allvarlig (3)
Riskvärde: Eliminera/Minimera (12)

• Samarbete med socialtjänsten kring orosanmälan
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Samverkan med socialtjänsten så att barn inte ska fara illa.
Risk: att barn som far illa inte uppmärksammas i tid.
Sannolikhet: Osannolik (1)
Konsekvens: Allvarlig (4)
Riskvärde: Bevaka (4)

• Rutiner vid elevfrånvaro
Rutiner för att rapportering av elevers frånvaro sker på ett korrekt och 
kommungemensamt sätt.
Risk: att frånvaro inte upptäcks i tid så att adekvata åtgärder kan vidtas.
Sannolikhet: Sannolik (4)
Konsekvens: Allvarlig (4)
Riskvärde: Eliminera/Minimera (16)

Uppföljning av beslut

• Återrapportering av delegationsbeslut
Anmälan till utbildningsnämnden av beslut som fattas inom hela 
utbildningsförvaltningen på delegation.
Risk: att nämnden inte har möjlighet att följa upp de delegerade uppgifterna på ett 
säkert sätt samt att beslutens överklagandetid inte förfaller.
Sannolikhet: Möjlig (2)
Konsekvens: Kännbar (3)
Riskvärde: Bevaka (6)

Riskbedömningsmatris     
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-16 74

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 74 Dnr 2019/175 008 UN

Medborgarförslag- Meröppet på biblioteket i Löttorp Dnr 2019/217 008 
KS

Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden
att föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat då försla-

gets syfte uppfylls i och med färdigställandet av Åkerboskolans nya lokaler.

Ärendebeskrivning
I medborgarförslag daterat 2019-10-21 motiverar Margareta Norman behovet av 
meröppet på biblioteket i Löttorp med att det skulle förenkla tillvaron och minska 
bilresandet om det gick att ordna bibliotekslån även utanför de ordinarie öppettider-
na.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-18 § 213 att lämna medborgarförslaget till 
utbildningsnämnden för beredning. På grund av ansökningsprocess av statsbidra-
get Stärkta bibliotek i hela landet beslutade utbildningsnämndens arbetsutskott att 
avvakta ansökans beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag daterat den 21 oktober 2019 
Kommunfullmäktiges beslut den 18 november 2019 § 213
Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-01-15 § 3
Tjänsteskrivelse daterad den 7 september 2020

Bedömning
I byggnationen av nya Åkerboskolan i Löttorp planeras biblioteket att bli en integre-
rad del av skolan. Biblioteket kommer då att byggas för att möjliggöra meröppet vil-
ket är den större kostnaden för att det ska kunna införas. Även inventarier som 
köps in i samband med nybyggnationen görs det utifrån att meröppet ska kunna in-
föras då biblioteket är färdigt.

Skickas till
Utbildningsnämnden

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (2)
2020-09-07 2019/175 008

 

Handläggare
Eva Savazzi
Bibliotekschef

Ert datum Er beteckning

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

Till utbildningsnämnden

Medborgarförslag - "meröppet" på biblioteket i Löttorp (Dnr 2019/217 
008 KS)

Förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat då försla-

gets syfte uppfylls i och med färdigställandet av Åkerboskolans nya lokaler.

Ärendebeskrivning
I medborgarförslag daterat 2019-10-21 motiverar Margareta Norman behovet av 
meröppet på biblioteket i Löttorp med att det skulle förenkla tillvaron och minska bil-
resandet om det gick att ordna bibliotekslån även utanför de ordinarie öppettiderna.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-18 § 213 att lämna medborgarförslaget till 
utbildningsnämnden för beredning. På grund av ansökningsprocess av statsbidraget 
Stärkta bibliotek i hela landet beslutade utbildningsnämndens arbetsutskott att av-
vakta ansökans beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag daterat den 21 oktober 2019 
Kommunfullmäktiges beslut den 18 november 2019 § 213
Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-01-15 § 3
Tjänsteskrivelse daterad den 7 september 2020

Bedömning
I byggnationen av nya Åkerboskolan i Löttorp planeras biblioteket att bli en integre-
rad del av skolan. Biblioteket kommer då att byggas för att möjliggöra meröppet vil-
ket är den större kostnaden för att det ska kunna införas. Även inventarier som köps 
in i samband med nybyggnationen görs det utifrån att meröppet ska kunna införas 
då biblioteket är färdigt.
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2 (2)

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Roland Hybelius Eva Savazzi
Utbildningschef Bibliotekschef

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-01-15 3

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 3 Dnr 2019/175 008 UN

Medborgarförslag- Meröppet på biblioteket i Löttorp, Dnr 2019/217 008 
KS

Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att avvakta ansökningsprocessen av statsbidraget Stärkta bibliotek i hela landet. 

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att möjliggöra för bibliotekslån hos biblioteket i Löttorp ut-
anför ordinarie öppettid har kommit in till kommunen. Vid möte den 18 november 
2019 gav kommunfullmäktige utbildningsnämnden i uppdrag att bereda ärendet. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag – Meröppet på biblioteket i Löttorp
Kommunfullmäktiges beslut den 18 november 2019 § 213
Rapport Meröppna bibliotek i Borgholms kommun? kartläggning 2019-03-04

Dagens sammanträde
Tf. förvaltningschef Jan Erik Carlsson redogör för ärendet. Han informerar att redan 
2018 påbörjades arbetet med att kartlägga för Meröppet då det ingår i bibliotekspla-
nen 2016-2020 att ”utreda om något bibliotek kan bli ett meröppet bibliotek med 
passerkort”. Under mars 2020 ska bibliotekschef Eva Savazzi söka investeringsme-
del från Kulturrådet Stärkta bibliotek i hela landet för att investera i meröppetteknik. 
Om biblioteket inte beviljas medel från Kulturrådet vill de lägga investeringskostna-
den för meröppetteknik i budget 2021.

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2020-09-23 2020/4 002

Handläggare
Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 500[ 85114 Anne-Charlott.Petersson@borgholm.se
38701 Borgholm http://www.borgholm.se

Till utbildningsnämnden

Anmälan om fattade delegeringsbeslut 2020

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

Ärendebeskrivning
Redovisning av fattade delegeringsbeslut för tiden 19 augusti – 22 september 2020.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll daterad den 16 september 2020
Sammanställning av delegeringsbeslut daterad den 23 september 2020
Tjänsteskrivelse daterad den 23 september 2020

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Roland Hybelius Anne-Charlott Petersson
Förvaltningschef Förvaltningssekreterare
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.560 U Beslut - Tillstyrks. Ansökan om skolskjuts vid 
särskilda skäl

Kim Jakobsson

2020-08-19 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/117 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl

2020.561 U Beslut - Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid 
särskilda skäl

Kim Jakobsson

2020-08-19 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/118 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl

2020.562 U Beslut - Tillstyrks. Avtal om interkommunal 
ersättning

Roland Hybelius

2020-08-19 Tranås kommun Fröafallsskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till 
fristående 2020

2020.563 U Beslut - Tillstyrks Avtal om interkommunal 
ersättning

Roland Hybelius

2020-08-19 Tranås kommun Fröafallsskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till 
fristående 2020

2020.571 U Beslut - Avslag Ansökan om skolskjuts vid 
särskilda skäl

Kim Jakobsson

2020-08-21 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/114 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl

2020.565 U Beslut - Tillstyrks Avtal om interkommunal 
ersättning

Roland Hybelius

Utskriven av: Anne-Charlott Petersson

Handlingar
Utskriftsdatum: 2020-09-23

Diarieenhet: Utbildningsnämnden

2020-08-19 - 2020-09-22

Riktning:

Status: Aktuella

DELEGERINGSBESLUTDokumenttyp:

Datum:

Upprättade

Notering:

Visas ejSekretess:

Sidan  1 av 7

28



Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020-08-21 Mörbylånga kommun Algutsrums fsk UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till 
fristående 2020

2020.566 U Beslut - Tillstyrks Avtal om interkommunal 
ersättning

Roland Hybelius

2020-08-21 Mörbylånga kommun  Algutsrum fsk UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till 
fristående 2020

2020.567 U Beslut - Tillstyrks Avtal om interkommunal 
ersättning

Roland Hybelius

2020-08-21 Mörbylånga kommun Glömmine fsk UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till 
fristående 2020

2020.568 U Beslut - Avslag. Ansökan om skolskjuts vid 
särskilda skäl

Kim Jakobsson

2020-08-21 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/116 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl

2020.578 U Yttrande till Diskrimineringsombudsmannen Roland Hybelius

2020-08-27 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/104 DELEGERINGSBESLUT

Begäran om yttrande i ärende gällande 
Slottsskolan DO

2020.592 U Beslut - Tillstyrks Avtal om interkommunal 
ersättning

Roland Hybelius

2020-08-28 Mörbylånga kommun Smaragd skolan UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till 
fristående 2020

2020.593 U Beslut - Tillstyrks Ansökan om interkommunal 
ersättning

Roland Hybelius

2020-08-28 Mörbylånga kommun, Smaragdskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till 
fristående 2020

2020.594 U Beslut - Avslag Ansökan om skolskjuts vid 
särskilda skäl

Kim Jakobsson

Sidan  2 av 7
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020-08-28 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/119 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid särskild skäl

2020.595 U Beslut - Avslag Ansökan om skolskjuts vid 
särskilda skäl

Kim Jakobsson

2020-08-28 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/124 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl

2020.597 U Beslut - Ansökan om skolskjuts vid växelvis 
boende

Kim Jakobsson

2020-08-28 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/126 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende

2020.610 U Beslut - Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid 
växelvis boende

Kim Jakobsson

2020-09-01 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/130 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende

2020.605 U Beslut - Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid 
särskilda skäl

Kim Jakobsson

2020-09-01 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/120 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl

2020.607 U Beslut - Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid 
särskilda skäl

Kim Jakobsson

2020-09-01 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/122 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl

2020.608 U Beslut - Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid 
växelvis boende

Kim Jakobsson

2020-09-01 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/125 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid särskilda skälkim

2020.647 U Beslut - Tillstyrks. Avtal om interkommunal 
ersättning

Roland Hybelius

2020-09-03 Mörbylånga kommun Bärnstens fsk UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till 
fristående 2020
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.648 U Beslut - Tillstyrks Ansökan om interkommunal 
ersättning

Roland Hybelius

2020-09-03 Mörbylånga kommun Vitsippans fsk UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till 
fristående 2020

2020.649 U Beslut - Tillstyrks Ansökan om interkommunal 
ersättning

Roland Hybelius

2020-09-03 Mörbylånga kommun Skanenskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till 
fristående 2020

2020.650 U Beslut - Tillstyrks Ansökan om interkommunal 
ersättning

Roland Hybelius

2020-09-03 Mörbylånga kommun Skansenskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till 
fristående 2020

2020.651 U Beslut - Tillstyrks Ansökan om interkommunal 
ersättning

Roland Hybelius

2020-09-03 Mörbylånga kommun Skansenskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till 
fristående 2020

2020.652 U Beslut - Tillstyrks Ansökan om interkommunal 
ersättning

Roland Hybelius

2020-09-03 Mörbylånga kommun Skansenskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till 
fristående 2020

2020.653 U Beslut - Tillstyrks Ansökan om interkommunal 
ersättning

Roland Hybelius

2020-09-03 Mörbylånga kommun Skansenskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till 
fristående 2020

2020.654 U Beslut - Tillstyrks Ansökan om interkommunal 
ersättning

Roland Hybelius

2020-09-03 Mörbylånga kommun Skansenskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till 
fristående 2020
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.655 U Beslut - Tillstyrks Ansökan om interkommunal 
ersättning

Roland Hybelius

2020-09-03 Mörbylånga kommun Skansenskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till 
fristående 2020

2020.656 U Beslut - Tillstyrks Ansökan om interkommunal 
ersättning

Roland Hybelius

2020-09-03 Mörbylånga kommun Skansenskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till 
fristående 2020

2020.657 U Beslut - Tillstyrks Ansökan om interkommunal 
ersättning

Roland Hybelius

2020-09-03 Mörbylånga kommun Skansenskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till 
fristående 2020

2020.658 U Beslut - Tillstyrks Ansökan om interkommunal 
ersättning

Roland Hybelius

2020-09-03 Mörbylånga kommun Skansenskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till 
fristående 2020

2020.659 U Beslut - Tillstyrks Ansökan om interkommunal 
ersättning

Roland Hybelius

2020-09-03 Mörbylånga kommun Skansenskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till 
fristående 2020

2020.660 U Beslut - Tillstyrks Ansökan om interkommunal 
ersättning

Roland Hybelius

2020-09-03 Mörbylånga kommun Skansenskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till 
fristående 2020

2020.661 U Beslut - Tillstyrks Ansökan om interkommunal 
ersättning

Roland Hybelius

2020-09-03 Mörbylånga kommun Skansenskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till 
fristående 2020
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.662 U Beslut - Tillstyrks Ansökan om interkommunal 
ersättning

Roland Hybelius

2020-09-03 Mörbylånga kommun Skansenskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till 
fristående 2020

2020.663 U Beslut - Tillstyrks Ansökan om interkommunal 
ersättning

Roland Hybelius

2020-09-03 Mörbylånga kommun Skansenskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till 
fristående 2020

2020.664 U Beslut - Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid 
särskilda skäl

Kim Jakobsson

2020-09-03 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/129 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl

2020.667 U Beslut - Tillstyrks. Ansökan om skolskjuts vid 
växelvis boende

Kim Jakobsson

2020-09-04 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/131 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende

2020.669 U Beslut - Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid 
växelvis boende.

Kim Jakobsson

2020-09-08 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/137 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende

2020.671 U Beslut - Avslag Ansökan om skolskjuts vid 
särskilda skäl

Kim Jakobsson

2020-09-10 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/132 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl

2020.672 U Beslut - Avslag Ansökan om skolskjuts vid 
särskilda skäl

Kim Jakobsson

2020-09-10 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/133 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl

2020.673 U Beslut - Tillstyrks Avtal om interkommunal 
ersättning Bidrag till fristående

Roland Hybelius

2020-09-10 Båktorp AB UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

UN 2020/9 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till 
fristående 2020

2020.682 U Beslut - Tillstyrks. Avtal om interkommunal 
ersättning

Roland Hybelius

2020-09-15 Mörbylånga kommun Torslunda skola UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till 
fristående 2020

2020.710 U Beslut - Tillstyrks Avtal om interkommunal 
ersättning

Roland Hybelius

2020-09-18 Mörbylånga kommun Skansenskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till 
fristående 2020

2020.709 U Beslut- Tillstyrks Avtal om interkommunal 
ersättning

Roland Hybelius

2020-09-18 Mörbylånga kommun Skansenskolan UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till 
fristående 2020
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-16 75

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 75 Dnr 2020/8 600 UN

Redovisning av långsiktig barn- och elevutveckling

Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden
att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Elevunderlaget beräknas på de elever som går i förskoleklass och grundskola fram 
till och med innevarande läsår. Prognosen 20-26 bygger på alla födda barn i kom-
munen och tar inte hänsyn till in- eller utflyttning.

I prognosen har vi i nuläget en minskning av elever på totalt 30 elever mellan 2020 
och 2025. Dessa fördelar sig ojämnt på enhetsnivå och alla enheter utom Gärdslö-
sa minskar elevantalet. Störst minskning är det på Viktoriaskolan som ifall progno-
sen slår in kommer fortsatt att gå från att ha två klasser per årskurs till att ha en 
klass per årskurs. På Rälla skola, Gärdslösa och Åkerboskolan har vi nu årskurs-
blandade grupper.

Ökningen på Gärdslösa skola beror på att vi räknat med alla barn i upptagningsom-
rådet. Sedan Runstens skola lades ner har vi haft en trend där elever som börjar 
förskoleklass och bor i Runstensområdet gå till Gårdbyskola i Mörbylånga kom-
mun. Anledningen till det har undersökts och är till största delen praktiska och soci-
ala skäl. I underlaget har vi därför gjort en extra tabell för förskoleklass på Gärdslö-
sa där de elever som bor i Runsten (med postadress Färjestaden) har en egen ko-
lumn. Dessa elever är alltså medräknade i underlaget från och med läsåret 
2019/20, men kan förväntas gå i Mörbylånga kommun till viss eller stor del.

Läsåret 20/21 går totalt 91 elever i skola i annan huvudmans regi.  

Beslutsunderlag
Elevutveckling per den 2020-09-10
Tjänsteskrivelse daterad den 14 september 2020

Dagens sammanträde
Mötet gick igenom sammanställningen. 

Skickas till
Utbildningsnämnden

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2020-09-14 2020/8 600

 

Handläggare
Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare

Ert datum Er beteckning

Till Utbildningsnämnden

Redovisning av långsiktig barn- och elevutveckling per den 2020-09-10

Förslag till beslut 
att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Elevunderlaget beräknas på de elever som går i förskoleklass och grundskola fram 
till och med innevarande läsår. Prognosen 20-26 bygger på alla födda barn i kom-
munen och tar inte hänsyn till in- eller utflyttning.

I prognosen har vi i nuläget en minskning av elever på totalt 30 elever mellan 2020 
och 2025. Dessa fördelar sig ojämnt på enhetsnivå och alla enheter utom Gärdslösa 
minskar elevantalet. Störst minskning är det på Viktoriaskolan som ifall prognosen 
slår in kommer fortsatt att gå från att ha två klasser per årskurs till att ha en klass 
per årskurs. På Rälla skola, Gärdslösa och Åkerboskolan har vi nu årskursblandade 
grupper.

Ökningen på Gärdslösa skola beror på att vi räknat med alla barn i upptagningsom-
rådet. Sedan Runstens skola lades ner har vi haft en trend där elever som börjar för-
skoleklass och bor i Runstensområdet gå till Gårdbyskola i Mörbylånga kommun. 
Anledningen till det har undersökts och är till största delen praktiska och sociala 
skäl. I underlaget har vi därför gjort en extra tabell för förskoleklass på Gärdslösa 
där de elever som bor i Runsten (med postadress Färjestaden) har en egen kolumn. 
Dessa elever är alltså medräknade i underlaget från och med läsåret 2019/20, men 
kan förväntas gå i Mörbylånga kommun till viss eller stor del.

Läsåret 20/21 går totalt 91 elever i skola i annan huvudmans regi.  

Beslutsunderlag
Elevutveckling per den 2020-09-10
Tjänsteskrivelse daterad den 14 september 2020

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Roland Hybelius Anne-Charlott Petersson
Förvaltningschef Förvaltningssekreterare
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Sida 1

ELEVUTVECKLING 20200910

ÅKERBO LM
ÅK F 1 2 3 4 5 S:a
13-14 12 16 10 25 15 16 94
14-15 15 14 16 11 28 15 99
15-16 8 15 13 15 10 26 87
16-17 16 13 16 18 16 15 94
17-18 13 17 9 14 16 19 88
18-19 22 13 17 9 14 17 92
19-20 13 22 14 15 10 14 88
20-21 16 11 24 14 14 7 86
21-22 11 16 11 24 14 14 90
22-23 14 11 16 11 24 14 90
23-24 17 14 11 16 11 24 93
24-25 19 17 14 11 16 11 88
25-26 13 19 17 14 11 16 90

ÅKERBO H
ÅK 6 7 8 9 S:a
13-14 19 21 26 20 86
14-15 18 20 21 27 86
15-16 15 18 20 20 73
16-17 25 16 20 21 82
17-18 16 26 17 19 78
18-19 28 16 24 19 87
19-20 16 25 17 24 82
20-21 15 16 24 16 71
21-22 7 15 16 24 62
22-23 14 7 15 16 52
23-24 14 14 7 15 50
24-25 24 14 14 7 59
25-26 11 24 14 14 63
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Sida 2

KÖPINGS SKOLA INKL SÄRSKOLAN
ÅK SÄRSK F 1 2 3 4 5 S:a
13-14 5 22 16 24 16 17 21 121
14-15 4 27 30 20 29 21 22 153
15-16 2 13 20 22 18 24 19 118
16-17 2 19 13 20 23 20 24 121
17-18 0 16 20 14 23 22 19 114
18-19 0 11 17 20 15 21 21 105
19-20 2 15 10 18 19 13 19 96
20-21 6 19 15 11 18 19 12 100
21-22 14 19 15 11 18 19 96
22-23 20 14 19 15 11 18 97
23-24 9 20 14 19 15 11 88
24-25 11 9 20 14 19 15 88
25-26 7 11 9 20 14 19 80

VIKTORIASKOLAN
ÅK F 1 2 3 4 5 S:a
13-14 32 27 30 29 29 35 182
14-15 27 34 30 32 33 31 187
15-16 32 28 34 29 32 34 189
16-17 37 35 31 34 31 33 201
17-18 33 38 35 34 35 30 205
18-19 28 34 39 35 37 40 213
19-20 19 29 31 39 33 36 187
20-21 22 19 30 30 34 35 170
21-22 25 22 19 30 30 34 160
22-23 19 25 22 19 30 30 145
23-24 29 19 25 22 19 30 144
24-25 19 29 19 25 22 19 133
25-26 23 19 29 19 25 22 137
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Sida 3

SLOTTSSKOLAN
ÅK 6 7 8 9 S:a
13-14 83 78 57 70 288
14-15 72 78 84 67 301
15-16 64 66 79 74 283
16-17 75 59 62 86 282
17-18 78 74 69 69 290
18-19 60 73 75 72 280
19-20 83 55 67 74 279
20-21 79 76 57 68 280
21-22 65 79 76 57 277
22-23 78 65 79 76 298
23-24 64 78 65 79 286
24-25 62 64 78 65 269
25-26 59 62 64 78 263

RÄLLA SKOLA
ÅK F 1 2 3 4 5 S:a
13-14 11 11 6 11 10 10 59
14-15 10 12 11 7 11 10 61
15-16 5 10 12 12 8 11 58
16-17 17 7 14 12 11 9 70
17-18 8 13 6 10 8 10 55
18-19 11 7 13 6 12 8 57
19-20 9 11 7 13 4 12 56
20-21 13 8 11 8 12 6 58
21-22 8 13 8 11 8 12 60
22-23 4 8 13 8 11 8 52
23-24 14 4 8 13 8 11 58
24-25 7 14 4 8 13 8 54
25-26 8 7 14 4 8 13 54
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GÄRDSLÖSA SKOLA
ÅK F 1 2 3 4 5 S:a
13-14 11 11 10 15 9 11 67
14-15 17 10 9 11 15 8 70
15-16 12 17 10 10 12 15 76
16-17 13 13 17 12 10 10 75
17-18 13 14 12 16 14 11 80
18-19 10 10 14 13 15 13 75
19-20 16 11 8 13 13 16 77
20-21 9 17 10 8 13 12 69
21-22 23 9 17 10 8 13 80
22-23 17 23 9 17 10 8 84
23-24 25 17 23 9 17 10 101
24-25 26 25 17 23 9 17 117
25-26 17 26 25 17 23 9 117

F-klass Gärdslösa
Lå Totalt Runsten
16-17 13 0 (av 5)
17-18 12 1 (av 7)
18-19 11 1 (av 7)
19-20 16 4 (av 8)
20-21 9 3 (av 4)
21-22 23
22-23 17
23-24 25
24-25 26
25-26 17
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2020-09-10

Samtliga enheter
Åk Sär F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S:a

13-14 5 88 81 80 96 80 93 102 99 83 90 897
14-15 4 96 100 86 90 108 86 90 98 105 94 957
15-16 2 70 90 91 84 86 105 79 84 99 94 884
16-17 2 102 81 98 99 88 91 100 75 82 107 925
17-18 0 83 104 73 93 96 90 89 101 83 90 902
18-19 0 82 81 103 78 99 99 88 89 99 91 909
19-20 2 72 83 78 99 73 97 99 80 84 98 865
20-21 6 79 70 86 78 92 72 94 92 81 84 834
21-22 81 79 70 86 78 92 72 94 92 81 825
22-23 74 81 79 70 86 78 92 72 94 92 818
23-24 94 74 81 79 70 86 78 92 72 94 820
24-25 82 94 74 81 79 70 86 78 92 72 808
25-26 68 82 94 74 81 79 70 86 78 92 804
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-16 76

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 76 Dnr 2020/11 606 UN

Rapport kränkande behandling

Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden 
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 
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 är något färre läsåret 2019/20 än läsåret 2018/19. Tittar vi när-
mare 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 krän-
ker varandra utan också på vanan att dokumentera dessa av personalen.

Beslutsunderlag
Rapport kränkande behandling läsåret 2019/20
Tjänsteskrivelse daterad den 14 september 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
Förvaltningschef Roland Hybelius informerar att arbetet fortgår tillsammans med 
rektorerna och att det synliggjorts att fler ärenden bör rapporteras in, skolor löser 
problem men inte rapporterar in händelser i rätt omfattning.
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-16 76

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Skickas till
Utbildningsnämnden

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (2)
2020-09-14 2020/11 606

 

Handläggare
Emma Berggren-Andersson
Utvecklingsledare

Ert datum Er beteckning

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

Till utbildningsnämnden

Anmälda kränkningar läsåret 2019/20

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 är något färre läsåret 2019/20 än läsåret 2018/19. Tittar vi när-
mare 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 krän-
ker varandra utan också på vanan att dokumentera dessa av personalen.

Beslutsunderlag
Rapport kränkande behandling läsåret 2019/20
Tjänsteskrivelse daterad den 14 september 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

Roland Hybelius Emma Berggren-Andersson
Utbildningschef Utvecklingsledare
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RAPPORT 1 (6)
Datum Beteckning
2020-09-14 2020/11 606- 

Handläggare
Emma Berggren-Andersson
Utvecklingsledare

Ert datum Er beteckning

 
 
   

Till utbildningsnämnden

Rapport anmälda kränkningar i skolor och förskolor läsåret 2019/20

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 läsåret 2018/19
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Statistik från höstterminen 2019

48



4 (6)

Statistik från vårterminen 2020
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Statistik från läsåret 2019/20
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Analys 

Antalet anmälningar låg på en jämn nivå mellan höstterminen 2019 och 
vårterminen 2020. Jämför vi läsåret 2019/20 med läsåret 2018/19 har antalet 
anmälningar minskat något till läsåret 2019/20. 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 Köpings skola och Viktoriaskolan.

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-Andersson
Utvecklingsledare
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-16 77

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 77 Dnr 2020/135 600 UN

Uppföljning av anordnade drogfria skolavslutningsfester 2020 på 
Slottsskolan och Åkerboskolan

Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden
att godkänna rapporten Uppföljning drogfri skolavslutning 2020. 

Ärendebeskrivning
Eftersom utbildningsnämnden tagit beslut om att sponsra drogfria skolavslutningar 
med 10 tkr varje år, skickar Förebyggande teamet årligen in en rapport för att åter-
koppla hur festerna avlöpte.

Beslutsunderlag
Uppföljning drogfri skolavslutning 2020
Tjänsteskrivelse daterad den 14 september 2020

Skickas till
Utbildningsnämnden

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2020-09-14 2020/135 600

 

Handläggare
Emma Berggren-Andersson
Utvecklingsledare

Ert datum Er beteckning

Till utbildningsnämnden

Uppföljning drogfri skolavslutning 2020

Förslag till beslut 
att godkänna rapporten Uppföljning drogfri skolavslutning 2020. 

Ärendebeskrivning
Eftersom utbildningsnämnden tagit beslut om att sponsra drogfria skolavslutningar 
med 10 tkr varje år, skickar Förebyggande teamet årligen in en rapport för att åter-
koppla hur festerna avlöpte.

Beslutsunderlag
Uppföljning drogfri skolavslutning 2020
Tjänsteskrivelse daterad den 14 september 2020

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Roland Hybelius Emma Berggren-Andersson
Utbildningschef Utvecklingsledare
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RAPPORT 1 (2)
Datum Beteckning
2020-09-14 2020/135 600- 

Handläggare
Emma Berggren-Andersson
Utvecklingsledare

Ert datum Er beteckning

 
 
   

Uppföljning drogfri skolavslutning 2020

Borgholm – Slottsgårdens och Blå Gårdens avslutningsfest 12 juni 2020
Från Slottsgårdens personal: 
Årets skolavslutningsfest på Slottsgården arrangerades precis som tidigare år 
tillsammans med Blå Gården. Vi Coronaanpassade hela tillställningen genom 
att dela upp kvällen på 3 grupper, max 40 ungdomar i varje grupp. Första 
gruppen kl. 18-20 andra kl. 20-22 och tredje gruppen (endast årskurs 9) kl. 22-
00. 

Vilken succé detta upplägg blev! Nästintill fullbokat i alla grupper samt att vi 
besöktes av många fler nior än tidigare år. Avslutningsfesten hade totalt cirka 
100 besökare.

Under de cirka 2 timmarna som ungdomarna gästade oss erbjuds flera olika 
aktiviteter, bland annat Bumperballs, segway, paintball, gladiatorarena, 
chokladhjul och mekaniska tjuren.

Hela tillställningen var givetvis drog- och tobaksfri. Alla besökare fick blåsa 
flera gånger under kvällen. Alla blåste grönt under hela kvällen och vi fick till 
oss många positiva kommentarer om denna kväll.  

Löttorp – Går’ns avslutningsfest Grönt blås 12 juni 2020
Under skolavslutningskvällen har Åkerboskolans fritidsgård Går’n i samarbete 
med föräldrar från årskurs 9 arrangerat den drogförebyggande aktiviteten 
Grönt Blås. Aktiviteten belönar ungdomar (13-15 år) som avstår från att dricka 
alkohol.

Ungdomarna får blåsa två gånger under kvällen; en gång när de kommer och 
sedan senare under kvällen när det är dags att lotta ut massa fina priser.

Från Går’ns personal: 
För årskurs 7 och 8 började festen kl. 19 i fritidsgårdens lokaler samt på 
skolgården. Vi anordnade en kväll med femkamp, kortspelstävlingar med 
godis, mystält med musikanläggning. Det bjöds på grillade hamburgare, 
snacks och dryck. Det blåstes grönt och kvällen avslutades med utlottning av 
priser. Av 43 ungdomar så deltog 31 på avslutningsfesten. Flera föräldrar som 
hjälpte till under kvällen i samarbete med fritidsledare. Festen avslutades kl. 
23. 
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Årskurs 9 började sin kväll i Glabo där de körde paintball med hela klassen. Vi 
hade inrett en lastbil med mattor och möbler där vi serverade snittar och 
skålade i GT (Godtemplar) drink. Vid 18-tiden begav vi oss vidare med 
flaggprydda bilar i kortege efter Linns EPA till Böda hamn. Nu var det dags för 
hamburgare, läsk och högmusik i det tält som inretts för mysigt häng. Minigolf, 
lekar, chokladhjul sist, men inte minst en beachvolleyboll match mot oss 
föräldrar som de vann. Vi avslutade kvällen i värmen på ”Blåskägg” där priser 
för Grönt Blås lottades ut. Lite grillkorv innan hemgång hann de också med. 
Det var ett gäng mycket trötta nior som gick hem vid kl. 01.

Förebyggande teamet 
Från Tove Alm och Martina Johansson: 
De senaste sex åren har förebyggande teamet på skolavslutningen i Borgholm 
fått befinna sig på avslutningsfester som ordnas av elever i årskurs 9. Dessa 
fester brukar vara hemma hos någon ungdom och alla i årskurs 9 är inbjudna. 
Berusningsnivån brukar vara väldigt hög och föräldrar står ofta och tittar på 
när ungdomarna dricker. 

För att få ett tydligt stopp på detta gick under vårterminen förebyggande 
teamet tillsammans med polisen ut på slottsskolans föräldramöte i nian för att 
informera o varför inte föräldrarna ska ställa upp på fest med massa alkohol 
inblandat. Markerade tydligt olämpligheten i detta och att de har ansvar om 
något händer. Skickade även med post ett brev till alla föräldrar som hade 
barn i årskurs 6-9 i Borgholms kommun (se bilaga). Resultatet av detta var att 
det inte blev någon sådan stor fest i år vilket vi är väldigt glada över. 

Under Slottsskolans avslutningskväll hade vi två stycken som gick ”Vuxna på 
stan”. Vi påträffade flertalet berusade ungdomar i olika åldrar. Vi besökte två 
hemmafester där de var en varierad ålder på deltagarna (ca 12-23).

Vi fick information om att niorna på Åkerboskolan skulle ha en avslutningsfest 
på lördagen vid någon strand där skulle det också finnas mycket alkohol. Vi 
meddelande polisen om festen och var även i kontakt med några föräldrar. 
Tyvärr hade vi inte möjlighet att jobba då. 

Över lag en lugnare kväll än tidigare år.

Emma Berggren-Andersson
Utvecklingsledare
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Tonårsföräldrar - ni är viktiga nu!
Hej!
Det här året blev inte riktigt som vi tänkt oss. I och med Coronapandemin är både skolarbete, skolav-
slutningar – och inte minst studenten – förändrad för de flesta. För många kommer också sommaren 
att se annorlunda ut när det man planerat kanske inte går att genomföra. I vanliga fall brukar skolav-
slutning och studenten innebära en ökad risk för att unga ska dricka alkohol. Vi som arbetar i Borg-
holms kommun känner oro för att det kan bli så även i år, trots Folkhälsomyndighetens uppmaningar 
om social distansering – att hålla avstånd till varandra. 

Du har nu som tonårsförälder en viktig roll och därför vänder vi oss till dig och andra tonårsföräldrar i 
Borgholms kommun. Tillsammans kan vi hjälpa våra ungdomar att skapa en trygg skolavslutning och 
en så rolig och bra sommar som möjligt och som följer myndigheternas rekommendationer.

När många samlas ökar risken för smitta. Tänk därför på det här:

Många ungdomar tackar nej till alkohol
De senaste åren har länets ungdomar börjar dricka senare, mindre och alltmer sällan. Många tackar 
helt nej till alkohol men den senaste drogvaneundersökning visar tyvärr att Borgholms kommuns ung-
domar avviker negativt när det gäller tidig alkoholdebut. 
Därför är ni som föräldrar extra viktiga. Föräldrar som engagerar sig och sätter tydliga gränser har 
stora möjligheter att påverka sina barns alkoholdebut och alkoholkonsumtion. 

I vårt län tycker de allra flesta tonårsföräldrar att det är fel att ge sina ungdomar alkohol. Och även om 
det fortfarande förekommer, så är det ett fåtal ungdomar som får alkohol av sina föräldrar. Langning är 
olagligt och barnen ska veta det. Vi vill helt enkelt uppmuntra dig att fortsätta stå på dig eftersom det 
hjälper din tonåring att avstå. 

Nå din tonåring genom bra samtal
En nära relation mellan dig och din tonåring ger bättre förutsättningar för ett bra samtal – då kan ni 
skapa en gemensam överenskommelse om att det faktiskt inte är okej att tonåringar dricker alkohol. 
Här har vi samlat tre enkla tips på vad du som förälder kan göra för att du och din tonåring ska nå 
varandra:  1. Visa intresse   2. Berätta att du bryr dig   3. Skapa ett öppet samtal    
   
Läs mer på www.tänkom.nu

Tack på förhand,

Magnus Areskog   Martina Johansson   Tove Alm
Kommunpolis                Förebyggande teamet  Förebyggande teamet
                

• Undvik trängsel och sociala sammanhang som fester, kalas, bröllop
• Sprid ut stolar och bord – dela inte dricka eller mat
• Fortsätt att hålla kontakten med nära och kära även om ni inte kan ses
• Stanna hemma om du är det minsta sjuk
• Tvätta händerna noga – hosta och nys i armvecket

 
 2020-06-09
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-16 73

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 73 Dnr 2020/3 600 UN

Kalendarium Utbildningsnämnden september 2020

Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att bjuda in elevrådet vid Slottsskolan till utbildningsnämndens möte den 30 sep-

tember 2020.

att lägga in uppföljning av utveckling efter förändring av max restid 60 minuter på 
skolbussen.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul.

Beslutsunderlag
Kalendarium september 2020

Dagens sammanträde
Mötet diskuterar om besök av elevråd kan starta upp i september. 

Skickas till
Utbildningsnämnden

______________
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Dnr 2020/3-600 

Kalendarium för utbildningsnämnden Borgholm 
September 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
September 
AU: 16
UN: 30

Medborgarförslaget Meröppet på biblioteket 
i Löttorp dnr 2019/175 § 3 UN 
Information från elevrådet Slottsskolan

Avstämning och analys av budget – 
Tertialbokslut 2/Delårsbokslut
Riskbedömning av internkontrollpunkter 
inför kommande år
Redovisning av barn- och elevutveckling
Uppföljning anmälan om kränkning 
Uppföljning av föregående läsårs 
avslutningsfester

Oktober
AU: 12
UN: 21

Elever hos annan huvudman dnr 2020/15 § 5 
UN. 
Medborgarförslag Inköp av lådlastcyklar till 
förskolor (KF 200615 § 112, KS dnr 2020/92-
008) UN dnr 2020/92-008

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

Februari 
AU:
UN:

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

Mars
AU: 
UN:

Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete 
från föregående år. 
Satsningar och effektiviseringar inför 
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Dnr 2020/3-600 

kommande budgetår
Redovisning av skolpliktsbevakning och 
elevfrånvaro

April
AU: 
UN: 

Taxor till nästa år för beslut i KF

Maj
AU:
UN:

Uppföljning och analys av budget – 
Tertialbokslut 1

Uppföljning av värdegrundsarbete (några 
rektorer bjuds in för att beskriva sitt arbete 
med värdegrund och likabehandling)

Stipendium Kulturskolan

Juni
AU:
UN:

Redovisning av barn- och elevutveckling
Uppföljning av läsårets slutbetyg

Satsningar och effektiviseringar inför 
kommande budgetår.

Augusti 
AU: 
UN: 

Satsningar och effektiviseringar inför 
kommande budgetår.
Avstämning och analys avseende 
sjukfrånvaron
Uppföljning studie- och yrkesvägledning.

Pågående utredningsuppdrag Status 
KF beslut 2020-04-20 § 70 Uppföljning av beslutet 60 
minuters regel 

Undersökning efter ht- 20 (Hur har 
maxtid utfallit för skolskjuts för elever 
på bussen samt hur har hållplatser 
utvecklats på skolbusslinjer)

Bjuda in SKUA-handledare till nämnden att informera om 
sitt arbete ute i verksamheten

Bjuda in elevråd till nämnden  dnr 2020/63 Först ut Slottsskolan i sept

59



Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-16 78

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 78 Dnr 2020/5 600 UN

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

Dagens sammanträde
Förvaltningschef Roland Hybelius redogör för ett ärende från Barn- och elevombu-
det.

______________
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-16 79

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 79 Dnr 2020/6 600 UN

Information från verksamheten

Dagens sammanträde
Förvaltningschef Roland Hybelius informerar kring olika punkter som planeras lyftas 
till utbildningsnämnden.

 Corona läge

 Medborgarförslag lådlastcyklar

 InfoMentor

 Fritidsgård organisation 

 Förvaltningsflytt

 Heltid som norm

 Åkerboskolan 

______________
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