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Utbildningsnämnd
Plats och tid för
sammanträdet

Utbildningsförvaltningen A-huset, Borgholm, 2017-08-29, klockan 12:30
Lennart Andersson
Ordförande

/

Anne-Charlott Petersson
Sekreterare
88114

Utses att justera:

………………………………………………………………….

Plats och tid för
justeringen:

i Borgholm ……/…… 2017

___________________________________________________________________________
Utbildningsnämndens möte börjar med ett studiebesök på Montessoriförskolan Solstrålen
kl. 10.30. Där efter ajournering mellan kl. 11.30 – 12.30. (Man går in på Trädgårdsgatan
vid de svarta järngrindarna, sedan finns det en skylt på dörr på innegården.)

Öppet möte punkt 1 – 16.
Under sammanträdet kommer ingen privat filmning att vara tillåten.
ÄRENDEN

Sid

Tid

1

Upprop

12.30

2

Val av justerare

3

Godkännande av dagordning

4

Beslut - Skolbiblioteket Viktoriaskolan

2017/67

3-5

12.35

5

Beslut - Utökning Kulturskolan

2017/71

6-8

12.45

6

Beslut - Anmälan om fattade delegeringsbeslut 2017

2017/13

9-22

12.55

7

Info - Miljö och hållbarhetsberedning

2017/72

23

13.00

8

Info - Rapport från överläggning mellan snau och unau
den 14 aug 2017

2017/73

24-26

13.05

9

Beslut - Uppföljning budget juli 2017 samt uppföljning
av UN beslut 2017-06-27 § 66
Felipe Hernandez medverkar

2016/19

27-38

13.15

10

Info - Uppföljning sjukfrånvaro 2017
Jens Karlsson medverkar

2017/66

39-43

14.00

2
11

Beslut - Uppdrag från Kommunstyrelsen gällande
Inriktningsbeslut, projekt Åkerboskolan

2017/70

44-49

14.20

12

Beslut - Uppdrag från Kommunstyrelsen Redovisning
av Elevers val av skola
Jan Erik Carlsson, Kim Jakobsson medverkar

2015/45

50-59

14.40

Ajournering kl. 15.00 – 15.30
13

Beslut - Medborgarförslag: Återför årskurs 6 till de
skolor där övriga mellanstadiet går
Jan Erik Carlsson, Kim Jakobsson medverkar

2015/50

60-80

15.30

14

Beslut - Redovisning Patientsäkerhetsberättelse 2016
Jenny Nelson medverkar

2017/68

81-96

16.00

15

Info - Kalendarium UN 2017

2017/58

97-100

16.25

16

Information ärenden från Skolinspektionen och Barnoch elevombudet

2017/7

101-102

16.30

103-108

16.35

Stängt möte
17

Information från verksamheten
- Statsbidrag, Kim Jakobsson medverkar
- Förvaltningens organisation

2017/17

18

Frågor från nämndsledamöter 2017

2017/15

16.45
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 83

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-08-15

75-89

Dnr 2017/67-882 UN

Skolbibliotek på Viktoriaskolan
Sammanfattning
Förvaltningschef Helena Svensson redogör för ärendet. Biblioteket önskar
omfördela medel inom sin budgetram för att kunna genomföra förbättringar i
skolbibliotekets lokaler på Viktoriaskolan.
Förvaltningschefen föreslår AU att bifalla bibliotekets önskemål.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden
att

bifalla bibliotekets önskemål.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sida

1(2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

2017-08-10

2017/71-613 UN

Helena Svensson, 0485-88110
helena.svensson@borgholm.se

Utökning av Kulturskolans verksamhet
Förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta
att

äska om en utökning av Kulturskolans verksamhet från KF
till budget 2018, 80% tjänst.

Sammanfattning av ärendet
Kulturskolan har inför höstterminen 2017 fått ett ökat söktryck som innebär
att ett femtital barn hamnar i kö för att undervisningsgrupperna är fulla. För
att kunna möta det ökade söktrycket skulle en ökning av personal på 80%
behövas.

Ärendet
Kulturskolan vill naturligtvis kunna ta emot de barn som önskar en kulturellt
berikad uppväxt. Det är andra året i rad som vi har sådant här högt söktryck.
Borgholms barn visar ett stort intresse för att lära sig spela ett instrument
eller sjunga, spela teater, dansa, skapa, jobba i studio genom Kulturskolan.
Kulturskolan har marknadsfört sin verksamhet genom att besöka alla
klasser i kommunen och genom att bjuda in till evenemang.
Inför HT17 har Kulturskolan fått in 123 nyanmälningar till instrument, sång
och gruppundervisning. Av dessa kan vi ta emot drygt hälften p.g.a. avhopp
från gamla elever och visst utrymme i redan befintliga grupper. Det innebär
att ca 50 barn som har sökt instrumentundervisning, skapande verkstad,
musik och dator hamnar i kö utan ökning på Kulturskolan samt 18 barn i
dans och 6 på teater. Siffrorna kan komma att ändras vad gäller avhopp
samtidigt kommer fortfarande in nyanmälningar.
Om alla barn skulle tas emot behövs en utökning av tjänster på totalt 120 %
tjänst. Frånräknat den 40 % danstjänst som idag och hela 2018 bekostas av
statsbidrag från Kulturrådet, ligger ett ökat behov på 80% tjänst.

Hemsida

E-post

Borgholms kommun

www.borgholm.se

kommun@borgholm.se

Organisationsnr

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

PlusGiro

Box 52
387 21 Borgholm

Torget
Östra Kyrkogatan 10

0485-880 00 vx

0485-129 35

650-5044

10 85 00-0

212000-0795

Borgholms kommun
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Diarienummer

Sida

2017-08-10

2017/71-613 UN

2(2)

Totalt antal nya sökande till Kulturskolan HT17 per 2017-08-09
FIOL 5
MUSIK OCH DATOR 6
TRUMMOR 10
PIANO 22
KÖR 4
GITARR 27
SÅNG 11
SKAPANDE VERKSTAD 4
TEATER 6
DANS 18
BLOCKFLÖJT 1
PANFLJÖT 1
TVÄRFLÖJT 1
SAXOFON 2
TRUMPET 1
KLARINETT 1
KEYBOARD 1
BAS 2

Konsekvensanalys
En utökning av Kulturskolans verksamhet skulle berika de barn och
ungdomar som vill ägna sig åt estetiska uttryck på sin fritid. Om
Kulturskolan måste säga nej till dessa potentiella elever finns risken att man
inte söker nästa gång eftersom man ändå inte kommer in.

Oscar Roslund
Kulturskolechef

Beslut ska skickas till
Kommunstyrelsen

Helena Svensson
Utbildningschef
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 88

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-08-15

75-89

Dnr 2017/71-613 UN

Utökning av Kulturskolans verksamhet
Sammanfattning
Förvaltningschef Helena Svensson redogör för ärendet. Kulturskolan har inför höstterminen 2017 fått ett ökat söktryck som innebär att ett femtiotal barn
hamnar i kö för att undervisningsgrupperna är fulla. För att kunna möta det
ökade söktrycket skulle en ökning av personal på 80 % behövas.
Utbildningsförvaltningen föreslår nämnden
att

äska om en utökning av Kulturskolans verksamhet från KF till budget
2018, 80 % tjänst.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 10 augusti 2017
Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden
att

äska om en utökning av Kulturskolans verksamhet från KF till budget
2018, 80 % tjänst.

Beslut expedieras till Kommunstyrelsen.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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23 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 79

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-08-15

75-89

Dnr 2017/72-080 UN

Miljö- och hållbarhetsberedning
Sammanfattning
Miljö- och hållbarhetsberedningen har startat ett arbete för att ta fram aktuell
hållbarhetspolicy för Borgholms kommun. I arbetet med detta har beslut tagits om att göra besök i kommunens förvaltningar och ge information om beredningens arbete. Vill nu boka ett besök hos utbildningsnämnden.
Mötet diskuterar lämpligt mötesdatum för besöket.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

bjuda in ordf. Sune Axelsson och ledamot Staffan Larsson från miljöoch hållbarhetsberedningen till nämndens möte den 24 oktober 2017.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

24 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 80

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-08-15

75-89

Dnr 2017/73-600 UN

Information/rapport från överläggning mellan SNAU och UNAU
Sammanfattning
Förvaltningschef Helena Svensson informerar att samverkansmöten mellan
socialnämndens och utbildningsnämndens arbetsutskott påbörjades i denna
form vid innevarande mandatperiods inledning 2015. På grund av personbyten både i nämnd och på tjänstemannasidan i utbildningsförvaltningen är det
ett år sedan senaste mötet. Nu tas mötesformen upp igen och möten ska genomföras två gånger per termin. Nämnderna turas om att vara värd för mötet
och värdnämnden står för sekreterarskapet.
Följande områden har varit gemensamma utvecklingsprojekt för nämnderna:
Förebyggande teamet, Generationer i samverkan.
Beslutsunderlag
Minnesanteckningar daterade 15 augusti 2017
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

överlämna informationen till nämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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MINNESANTECKNINGAR
Datum

2017-08-15
Helena Svensson, 0485-88110
helena.svensson@borgholm.se

Samverkansmöte SNAU/UNAU
Datum

2017-08-14

Tid

13.00-15.00

Plats

A-huset

Deltagare

Eddie Forsman, SNAU
Gunilla Johansson, SNAU
Bengt Jonsson, SNAU
Anna Hasselbom Trofast, SF

Lars-Göran Andersson, ers UNAU
Lennart Andersson, UNAU
Eva Wahlgren, ers UNAU
Helena Svensson, UF

1. Uppföljning av föregående möten och syfte
Samverkansmöten mellan socialnämndens och utbildningsnämndens
arbetsutskott påbörjades i denna form vid innevarande mandatperiods
inledning 2015. På grund av personbyten både i nämnd och på
tjänstemannasidan i utbildningsförvaltningen är det ett år sedan senaste
mötet. Nu tas mötesformen upp igen och möten ska genomföras två gånger
per termin. Nämnderna turas om att vara värd för mötet och värdnämnden
står för sekreterarskapet.
Följande områden har varit gemensamma utvecklingsprojekt för
nämnderna:
-

Förebyggande teamet

-

Generationer i samverkan

Samverkan mellan förvaltningarna bör fokusera på förebyggande arbete
som sker innan det blir anmälningar till respektive nämnd.
Det finns också en samverkansgrupp mellan förvaltningarna på
tjänstemannanivå som aktiverats igen. Det är viktigt att hålla isär vilken
grupp som gör vad. Politikerna ska jobba med de övergripande vadfrågorna medan tjänstemännen fokuserar på hur-frågorna och detaljerna.
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E-post
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Datum

Sida

2017-08-15

2(2)

2. Samordningsmöte Förebyggande arbete kring
kommunens barn och unga 15 september
Den 15 september kl 9-15 ska samordningsmötet genomföras. Deltagare är
presidierna från kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden,
förvaltningscheferna, förebyggande teamet, skolkuratorerna och Fryshusets
folkhälsosamordnare och ungdomssamordnare.
Målet med dagen är att få ökad kunskap och förståelse för varandras roller i
det förebyggande arbetet och diskutera de beröringspunkter som finns.
Syftet är att minska antalet orosanmälningar genom ett gott förebyggande
arbete.
Anna och Helena får i uppdrag att lägga upp en struktur för dagen och boka
lokal, mat o.s.v.

3. Övrigt
Generationer i samverkan är ett projekt som sattes igång med syfte att hitta
mötesplatser för unga och gamla. Löttorp har fått igång en bra verksamhet,
men båda nämnderna är intresserade av att få igång detta på fler ställen.
Anna och Helena kollar med sina enheter var det kan finnas intresse för att
sprida konceptet till fler delar av kommunen.
Integration har varit en stående punkt, men känns inte lika aktuell för
samverkan just nu. Socialnämnden samverkar mer med komvux i denna
fråga och det ligger under kommunstyrelen.

4. Nästa möte
23 oktober kl 9-11 hos socialförvaltningen i ”Kamelen”.

Vid datorn

Helena Svensson
Utbildningschef

27 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 76

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-08-15

75-89

Dnr 2016/19-640 UN

Uppföljning budget juli 2017
Sammanfattning
Controller Felipe Hernandez och förvaltningschef Helena Svensson redogör
för ekonomiska uppföljningen. Ledamöter ställer frågor kring avvikelser och
prognos som besvaras. Diskuterades bl.a. att skolledarna vidtar åtgärder redan nu för att anpassa verksamheterna inför 2018. Den elevpeng som ska
räknas fram till 2018 kommer att baseras på alla folkbokförda elever i kommunen och därmed budgeteras även interkommunal ersättning för den del av
eleverna som går i skolan hos annan huvudman. Ingen Särskola i Köping
skola (träningsskola) då endast en elev är aktuell som då kommer att få undervisning i Kalmar kommun.
Beslutsunderlag
Budgetuppföljning juli 2017 daterad 15 augusti 2017
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

överlämna informationen till nämnden.

att

uppdra till förvaltningen att redovisa till nämnden vad/vilka åtgärder
som görs för att genomföra besparingar.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Handläggare:
Felipe Hernandez
Controller
2017-08-15

Ärende:
Budgetuppföljning
Juli 2017

Uppföljning UN – juli 2017
Utbildningsförvaltningen inklusive projekt redovisar efter juli månad en budgetavvikelse om -6 610
tkr. Budgetavvikelsen förklaras främst av högre reserverade kostnader för interkommunal ersättning
än budget om -4 429. Budgetavvikelsen förklaras också av högre kostnader inom asylverksamheten
gentemot verksamhetens intäkter. Budgetavvikelsen minskas av högre intäkter och lägre
driftkostnader exklusive interkommunal ersättning.
Budgetavvikelse inom personal exklusive asyl uppgår för perioden till -2 015 tkr. Högre
personalkostnader förklaras främst av ej budgeterade personalkostnader om -586 tkr och ej
budgeterade personalkostnader avseende lärarlönelyftet om -935 tkr. Budgetavvikelsen för intäkter
exklusive asyl uppgår till +3 072 tkr vilket förklaras främst av ej budgeterade statsbidrag. Intäkter
avseende lärarlönelyftet uppgår till +935 tkr.
Asylverksamheten visar en budgetavvikelse om -2 683 tkr vilket förklaras av att antalet assylsökande
elever har minskat från december 2016 till maj 2017 vilket medför lägre intäkter samtidigt som att
kostnadsnivån för personal minskar i en lägre takt.

Resultaträkning
(tkr)

Budget
2017

Juli
2017

Intäkter
Kostnader

-8 129
108 896

-11 201
115 894

3 072
-6 999

73 016

75 031
-3 927
-2 683
-6 610

-2 015

Varav personal
Resultat
Projekt
Totalt resultat

Månadens
Avvikelse
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Handläggare:
Felipe Hernandez
Controller
2017-08-15

Ärende:
Budgetuppföljning
Juli 2017

Verksamhetsområde
Nedan visas resultatet för varje verksamhetsområde.

Juli

Intäkter

Utbildningsförvaltningen (tkr)

Budget

Driftskostnader
Utfall

Budget

Personalkostnader

Utfall

Budget

Utfall

Netto

Centralt

-2 821

-4 461

18 811

24 130

10 937

11 888

-4 629

Norra rektorsområdet

-1 110

-1 371

3 970

3 889

9 891

10 517

-284

Köping

-924

-1 048

2 072

1 928

8 898

9 372

-207

Central barnomsorg

-835

-995

1 268

1 169

6 033

5 581

711

Viktoria

-891

-1 085

2 083

2 122

8 794

9 394

-444

-1 319

-1 475

3 176

3 273

13 579

12 921

715

Slottsskolan

-58

-592

3 461

3 291

10 752

11 343

111

Kulturskola

-100

-118

23

31

1 287

1 326

-29

Biblioteket

-70

-55

1 016

1 029

2 846

2 689

129

-8 129

-11 201

35 880

40 863

73 016

75 031

-3 927

Södra rektorsområdet

Utbildningsförvaltningen exkl projekt
Flyktingundervisning
Utbildningsförvaltningen totalt

0

-3 676

0

584

0

5 775

-2 683

-8 129

-14 877

35 880

41 448

73 016

80 806

-6 610

Nedan förklaras budgetutfallet områdesvis. Personalavvikelse anvisas med avsedd intäkt för
lärarlönelyftet samt intäktsavvikelse påvisas exklusive intäkt från lärarlönelyftet.

Centralt
Centralt visar förvaltningen en budgetavvikelse om -4 629 tkr. Avvikelsen förklaras främst av högre
kostnader för interkommunal ersättning än budget om -4 429 tkr. Budgetavvikelsen förklaras även av
högre kostnader för personal om -920 tkr än budget samt högre kostnader för skolskjuts om - 450tkr.
Högre kostnader för personal förklaras främst av ej budgeterade personalkostnader om -586 tkr.
Lägre kostnader än budget för IT-service medför att budgetavvikelsen minskas med +489 tkr.
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Handläggare:
Felipe Hernandez
Controller
2017-08-15

Ärende:
Budgetuppföljning
Juli 2017

Norra Rektorsområdet
Norra rektorsområdet visar en budgetavvikelse om -284 tkr. Budgetavvikelsen förklaras främst av
högre personalkostnader än budget om -478 tkr. Budgetavvikelsen minskas av lägre kostnader för
drift om +81 tkr samt högre intäkter än budget om +113 tkr. Budgetavvikelsen för drift förklaras av
lägre kostnader för förbrukningsmaterial om +152 tkr, lägre kostnader för läromedel om +83 tkr och
lägre kostnader för kost om +113 tkr. Budgetavvikelsen för drift minskas av högre kostnader för
teknisk service om -185 tkr. Avvikelsen för teknisk service förklaras främst av högre kostnader för el
än budget.

Köping
Köping rektorsområde uppvisar en budgetavvikelse om -207 tkr. Budgetavvikelsen härleds av högre
personalkostnader än budget om -376 tkr. Högre personalkostnader än budget förklaras av högre
bemanning för extra resurser gentemot budgetnycklar.
Budgetavvikelsen minskas av lägre driftkostnader än budget om +143 tkr. Lägre kostnader än budget
för läromedel om +82 tkr, förbrukningsmaterial om +105 tkr och kost om +55 tkr ses som de främsta
förklaringarna till driftavvikelsen. Intäktsavvikelsen uppgår till +26 tkr.

Central Barnomsorg
Central Barnomsorg visar en budgetavvikelse om +711 tkr. Budgetavvikelsen förklaras främst av lägre
personalkostnader än budget om +452 tkr. Lägre personalkostnader härleds främst av lägre
vikariekostnader gentemot budget. Lägre vikariekostnader än budget förklaras av att befintlig
personal har kunnat täcka upp en stor del av vikariebehovet. Avvikelsen förklaras också av 0,4 vakant
tjänst centralt.
Intäktsavvikelsen uppgår till +160 tkr vilket förklaras av högre intäkter för barnomsorg än budget
samt ej budgeterade statsbidrag. Driftavvikelsen uppgår till +99 tkr vilket också påverkar den totala
avvikelsen. Driftavvikelsen härleds av lägre kostnader än budget för läromedel, förbrukningsmaterial
och kost.

Viktoria
Viktoria visar en budgetavvikelse om -444 tkr. Avvikelsen härleds främst av högre kostnader för
personal om -404 tkr vilket förklaras av en högre personaltäthet gentemot budgetnycklar under
vårterminen. Driftavvikelsen visar -39 tkr. Driftavvikelsen förklaras av högre kostnader för
lokalkostnader om -148 tkr. Driftavvikelsen minskas av lägre kostnader för läromedel,
förbrukningsmaterial och kost än budget. Viktoriaskolan väntas ha en lägre personaltäthet under
höstterminen i jämförelse med vårterminen.
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Handläggare:
Felipe Hernandez
Controller
2017-08-15

Ärende:
Budgetuppföljning
Juli 2017

Södra Rektorsområdet
Södra rektorsområdet visar en budgetavvikelse om +715 tkr. Budgetavvikelsen förklaras främst av
lägre personalkostnader än budget om +750 tkr. Lägre personalkostnader än budget förklaras främst
av vakanta tjänster under perioden. Lägre vikariekostnader om +115 tkr än budget förklarar också
avvikelsen inom personal.
Driftavvikelsen uppgår till -98 tkr vilket gör att den totala avvikelsen minskas. Driftavvikelsen
förklaras av högre kostnader för lokaler om -287 tkr än budget. Högre lokalkostnader än budget
förklaras av högre kostnader för lokalvård, larm och övriga lokalkostnader. Intäkter avviker från
budget om +63 tkr.

Slottsskolan
Slottsskolan uppvisar en budgetavvikelse om +114 tkr. Lägre kostnader för drift om +169 tkr ses som
förklaring till budgetavvikelsen. Driftavvikelsen förklaras främst av lägre kostnader för läromedel,
förbrukningsmaterial och kost. Driftavvikelsen minskas av högre lokalkostnader om -210 tkr än
budget. Högre kostnader för värme och kyla än budget är den främsta förklaringen till
lokalavvikelsen. Intäktsavvikelsen uppgår till +164 tkr vilket förklaras främst av övriga driftbidrag.
Högre personalkostnader än budget om -222 tkr gör att den totala avvikelsen minskas. Slottsskolan
väntas ha en lägre personaltäthet under höstterminen i jämförelse med vårterminen.

Kulturskolan
Kulturskolan uppvisar en budgetavvikelse om -30 tkr. Budgetavvikelsen förklaras främst av högre
kostnader för personal om -39 tkr.

Biblioteket
Biblioteket uppvisar en budgetavvikelse om +129 tkr. Lägre personalkostnader om +157 tkr än
budget ses som den främsta förklaringen till avvikelsen. Vakanser under perioden förklarar
budgetavvikelsen för personal.
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Handläggare:
Felipe Hernandez
Controller
2017-08-15

Ärende:
Budgetuppföljning
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Personalkostnader/område

Biblioteket
157

Kulturskola
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Centralt
800
600
400
200
0
-200
-400
-600
-800
-1 000

-920
Norra
rektorsområdet
-478
Köping
-376

Central
452
barnomsorg

Slottsskolan
-222
Södra 750
rektorsområdet

Viktoria
-404
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Handläggare:
Felipe Hernandez
Controller
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Ärende:
Budgetuppföljning
Juli 2017

Asyl
Juli
Asyl (tkr)

Intäkter
Budget

Utfall

Driftskostnader
Budget Utfall

Personalkostnader
Budget
Utfall

Netto

Centralt flykting

0

-971

0

378

0

0

593

Lotsen flykting

0

-610

0

86

0

1 276

-752

Norra flykting

0

-545

0

63

0

2 193

-1 710

Köping flykting

0

0

0

1

0

8

-8

Viktoria flykting

0

-340

0

12

0

418

-90

Central BO flykting

0

-150

0

1

0

0

150

Slottsskolan flykting

0

-621

0

20

0

1 232

-630

Södra flykting

0

-439

0

24

0

650

-235

Asyl totalt

0

-3 676

0

584

0

5 775

-2 683

Asylverksamheten visar en budgetavvikelse om -2 683 tkr, vilket främst förklaras av att antal
asylsökande elever har minskat från december 2016 till maj 2017 vilket medför lägre intäkter
samtidigt som att verksamheten har samma kostnadsnivå för perioden. Avsedda intäkter för
personal avseende norra området påverkar i högsta grad den totala avvikelsen då antalet
asylsökande elever minskade från 95 till 33 elever vid årsskiftet för Norra rektorsområdet. Antal
asylsökande elever har under året fortsatt att minska. I januari var det totalt 90 asylsökande elever
och i maj var det totalt 44 asylsökande elever.
Norra området ses som den främsta förklaringen till den totala avvikelsen för asyl. Norra området
visar efter juli månad en budgetavvikelse om -1 710 tkr. Lotsen visar en budgetavvikelse om -752 tkr
och Slottskolan visar -630 tkr vilket påverkar den totala avvikelsen. Centralt påverkar den totala
avvikelsen positivt med +593 tkr som förklaras främst av den faktiska återsökningen för ht 2016.

Lotsen
Juli
Lots (tkr)

Intäkter
Budget

Utfall

Driftskostnader
Budget Utfall

Personalkostnader
Budget
Utfall

Netto

Lotsen Centralt

-1 092

-1 306

96

44

1 273

1 528

11

Lotsen flykting

0

-610

0

86

0

1 276

-752

-1 092

-1 915

96

130

1 273

2 804

-742

Totalt

Tabellen ovan visar en särskild redovisning för hela lotsverksamheten som består av Lotsen centralt
och lotsen flykting. Lotsverksamheten visar efter perioden en budgetavvikelse om -742 tkr.
Avvikelsen härleds till lägre intäkter än kostnader för perioden.
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Uppföljning utbildningsnämnden 2017

4,0

Månad:

7

Intäkter

3 072

Kostnader
Periodiserat resultat

-6 999
-3 927

Inkl projekt

-6 610

Ansvar
Budget
6000
6003
6008
6009
6010
6013
6014
6016
6017
6018
6019
6021
6023

6114
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6127
6134

Utbildningsnämnden
Interk ers grundskola
Kompetensutveckling
Administration
Central administration
Elevvårdsresurser
Utvecklingsstöd
Föräldrakooperativ
Skolskjutsar adm
Kulturgaranti
Pedagogiska måltider
IT-Service
Lotsen Centralt
Centralt
Böda förskola Sandhorvan
Löttorp försk Solvändan
Åkerbo förskoleklass
Åkerbo fritidshem
Åkerbo grundskola
Åkerbo adm
Åkerbo Vaktmästare
Löttorp fritidsgård 11:an
Södvik försk Kråkbacken
Norra rektorsområdet

INTÄKTER
Redovisat

Resultat
0,0
0,0

0,0
-245,0
0,0
0,0
-1 178,2
-20,4
0,0
-116,7
0,0
-116,7
-52,5
0,0
-1 091,9

-504,1
0,0
-0,1
-2 026,5
-244,1
-11,8
-150,2
0,0
-116,7
-82,1
-20,2
-1 305,5

-2 821,4

Budget

DRIFT
Redovisat

259,1
0,0
0,1
848,3
223,7
11,8
33,5
0,0
0,0
29,6
20,2
213,6

36,4
3 768,7
121,0
101,6
6 133,4
15,8
0,0
2 031,9
3 354,2
233,3
221,7
2 697,5
95,7

16,1
8 457,1
127,9
142,5
6 238,7
177,2
0,2
2 231,9
3 804,4
324,0
334,3
2 231,9
43,6

-4 461,3

1 639,9

18 811,2

24 129,8

-58,3
-326,6
0,0
-206,5
-145,7
0,0
0,0
-46,7
-326,6

-76,9
-366,7
0,0
-213,2
-312,2
-6,1
0,0
-82,6
-313,7

96,1
39,2
10,6
21,6
282,5
3 253,9
0,0
57,2
209,1

92,8
27,2
5,5
25,9
200,2
3 194,5
15,0
89,8
238,3

-1 110,4

-1 371,4

18,6
40,1
0,0
6,7
166,5
6,1
0,0
35,9
-12,9
261,0

3 970,2

3 889,2

Resultat
20,3
-4688,4
-6,9
-40,9
-105,3
-161,4
-0,2
-200,0
-450,2
-90,7
-112,6
465,6
52,1
-5 318,6
3,3
12,0
5,1
-4,3
82,3
59,4
-15,0
-32,6
-29,2
81,0

Budget

PERSONAL
Redovisat

285,4
0,0
0,0
2 321,3
3 840,5
3 076,2
140,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 273,1

248,3
0,0
1,8
2 428,8
4 672,0
2 866,6
142,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 527,9

10 937,4

11 888,0

734,7
1 304,9
278,0
461,0
5 273,6
0,0
0,0
224,1
1 614,9

719,9
1 218,3
281,7
564,9
5 881,2
0,0
0,0
243,2
1 607,8

9 891,2

10 517,0

Resultat
37,1
0,0
-1,8
-107,5
-831,5
209,6
-1,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-254,8
-950,6

TOTALT
Juli
57,4
-4 429,3
-8,7
-148,3
-88,5
271,9
9,9
-166,5
-450,2
-90,7
-83,0
485,8
10,9
-4 629,3

14,8
86,6
-3,7
-103,9
-607,6
0,0
0,0
-19,1
7,1
-625,8

36,7
138,7
1,4
-101,5
-358,8
65,5
-15,0
-15,8
-35,0
-283,8

35
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6220
6221

6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236

6240
6241
6243
6244

Köping förskoleklass
Köping fritidshem
Köping grundskola
Köping adm
Köping särskola Björken
Köping vaktmästare
Köping försk Hasselbacken
Köping försk Björkviken
Rektorsområdet Köping

0,0
-321,1
-162,6
0,0
-113,7
0,0
-163,3
-163,3

0,0
-347,1
-207,6
0,0
-89,3
0,0
-196,0
-208,4

-924,0

-1 048,4

Borgholm fsk Skogsbrynet
Borgholm adm Centr barno
Borgholm öppna förskolan
Rödhaken
Barnomsorg på OB
Centr barno familjedagh
Parkvillan
Central barnomsorg

-549,2
0,0
0,0
-116,7
0,0
-52,5
-116,7

-734,3
0,0
0,0
-30,6
-113,3
-59,8
-57,2

-835,1

-995,2

Borgholm förskoleklass
Borgholm fritidshem
Borgholm grundskola Vikto
Borgholm adm Viktoria
Viktoria

0,0
-530,2
-360,4
0,0

0,0
-553,0
-532,0
0,0

-890,6

-1 085,0

0,0
26,0
45,0
0,0
-24,4
0,0
32,7
45,1
124,4

7,2
41,1
113,8
1 841,2
8,1
0,0
28,3
31,8

3,3
20,8
22,4
1 830,0
1,2
3,4
27,5
19,7

2 071,5

1 928,3

185,1
0,0
0,0
-86,1
113,3
7,3
-59,5
160,1

69,5
893,0
220,0
49,6
0,0
12,2
23,8

21,5
884,3
172,6
28,5
0,6
7,9
53,6

1 268,1

1 169,0

22,7
46,6
212,6
1 801,5

13,2
104,2
104,7
1 899,8

2 083,4

2 121,9

0,0
22,8
171,6
0,0
194,4

3,9
20,3
91,4
11,2
6,9
-3,4
0,8
12,1
143,2

212,7
914,2
3 721,8
0,0
673,9
0,0
1 658,8
1 716,3

242,2
1 112,9
3 580,5
0,0
878,8
0,0
1 751,7
1 805,8

8 897,7

9 371,9

48,0
8,7
47,4
21,1
-0,6
4,3
-29,8
99,1

2 109,3
112,7
208,2
1 308,5
866,2
532,2
896,0

2 032,1
0,0
204,7
1 238,5
694,2
541,3
870,6

6 033,1

5 581,4

9,5
-57,6
107,9
-98,3
-38,5

879,3
2 229,4
5 684,9
0,0

970,9
2 080,6
6 342,0
0,1

8 793,6

9 393,6

-29,5
-198,7
141,3
0,0
-204,9
0,0
-92,9
-89,5
-474,2

-25,6
-152,4
277,7
11,2
-222,4
-3,4
-59,4
-32,3
-206,6

77,2
112,7
3,5
70,0
172,0
-9,1
25,4
451,7

310,3
121,4
50,9
5,0
284,7
2,5
-63,9
710,9

-91,6
148,8
-657,1
-0,1
-600,0

-82,1
114,0
-377,6
-98,4
-444,1

36
6310
6311
6312
6313
6324
6330
6331
6332
6333
6334
6336
6337

6410
6411
6413
6414
6416

6510

6520

Gärdslösa förs Beckasinen
Gärdslösa förskoleklass
Gärdslösa fritidsh Gärdet
Gärdslösa grundskola
Runsten försk Näktergalen
Rälla förskola Päronhagen
Rälla förskoleklass
Rälla fritidsh Kattfoten
Rälla grundskola
Rälla adm
Rälla fritidsg Blå gården
Rälla vaktmästare
Södra rektorsområdet
Borgholm grundsk Slottssk
Borgholm Café Slottssk
Borgholm adm slottsk
Borgholm vaktmästare
Borgholm fritidsg Slottsg
Slottsskolan
Musikskolan
Kulturskola
Biblioteket
Bibliotek
Utbildningsförvaltningen exkl asyl

6800-6806 Asyl
Flyktingundervisning
Utbildningsförvaltningen inkl proj

-212,9
0,0
-230,5
-130,1
-212,9
-262,5
0,0
-152,8
-105,7
0,0
-11,7
0,0

-227,5
-29,5
-257,3
-134,9
-221,2
-299,5
0,0
-166,2
-122,5
-6,3
-9,6
0,0

14,6
29,5
26,8
4,8
8,3
37,0
0,0
13,4
16,8
6,3
-2,1
0,0
155,4

42,8
7,6
22,3
65,6
42,3
44,3
1,6
15,1
53,2
2 854,1
26,7
0,0

28,2
4,2
18,2
18,9
18,2
21,6
9,1
12,6
21,1
3 080,1
37,5
3,5

-1 319,1

-1 474,5

3 175,6

3 273,2

0,0
-29,2
0,0
0,0
-29,2

-439,3
-26,9
-0,3
0,0
-125,1

439,3
-2,3
0,3
0,0
95,9
533,2

481,3
63,6
2 877,7
0,0
38,5

239,6
52,5
2 870,1
2,5
126,5

-58,4

-591,6

3 461,1

3 291,2

-100,0

-118,1

-100,0

-118,1

18,1
18,1

22,7

31,4

22,7

31,4

-70,0

-55,0

-70,0

-15,0
-15,0

1 016,2

1 029,2

-55,0

1 016,2

-8 129,0

-11 200,5

3 071,5

0,0

-3 676,3

0,0

-3 676,3

-8 129,0

-14 876,8

14,6
3,4
4,1
46,7
24,1
22,7
-7,5
2,5
32,1
-226,0
-10,8
-3,5
-97,6
241,7
11,1
7,6
-2,5
-88,0
169,9

2 208,9
438,1
780,9
2 161,6
2 098,4
2 665,8
307,2
538,2
1 760,8
214,5
404,3
0,0

2 060,5
469,5
723,3
2 062,7
2 100,1
2 697,6
314,0
507,0
1 499,4
115,7
371,6
0,0

13 578,7

12 921,4

9 807,0 10 375,4
504,7
459,0
0,0
0,0
0,0
0,0
440,0
509,0

148,4
-31,4
57,6
98,9
-1,7
-31,8
-6,8
31,2
261,4
98,8
32,7
0,0
657,3

177,6
1,5
88,5
150,4
30,7
27,9
-14,3
47,1
310,3
-120,9
19,8
-3,5
715,1

-568,4
45,7
0,0
0,0
-69,0
-591,7

112,6
54,5
7,9
-2,5
-61,1
111,4

-38,9
-38,9

-29,5
-29,5

10 751,7

11 343,4

-8,7
-8,7

1 286,7

1 325,6

1 286,7

1 325,6

-13,0
-13,0

2 845,8

2 688,9

1 029,2

2 845,8

2 688,9

156,9
156,9

128,9
128,9

35 880,0

40 863,2

-4 983,2

73 015,9

75 031,2

-2 015,3

-3 927,0

3 676,3
3 676,3

0,0

584,4

5 775,2

584,4

-584,4
-584,4

0,0

0,0

0,0

5 775,2

-5 775,2
-5 775,2

-2 683,3
-2 683,3

6 747,8

35 880,0

41 447,6

-5 567,6

73 015,9

80 806,4

-7 790,5

-6 610,3
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

2017-08-21

2016/19-640 UN

Helena Svensson, 0485-88110
helena.svensson@borgholm.se

Besparingar hösten 2017
förskola/grundskola
Förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta om
att lägga informationen till handlingarna med följande beaktande:
-

Nämndens beslut 2017-06-27 § 66

-

Utbildningsförvaltningen verkar för att besparingar genomförs
löpande under hösen 2017 utan betydande kvalitetssänkningar i
verksamheterna.

-

Beslut om besparingar under 2017 tas i samband med
redovisningen av tertial 2

Sammanfattning av ärendet
Utifrån prognosarbetet i första tertialen beräknas utbildningsförvaltningens
resultat för hela 2017 att landa på ett underskott motsvarande 8 365 tkr,
vilket motsvarar ca 20 tjänster på helår. Ordinarie verksamheter beräknas
göra ett överskott på 1 255 tkr. Dessa överskott täcker dock inte upp
underskottet för asylverksamheten motsvarande 2 919 tkr och underskottet
för interkommunal ersättning motsvarande 6 398 tkr vilket är de underskott
som drar ner resultatet i högst utsträckning.
Vid utbildningsnämndens möte 2017-06-27 beslutades att
utbildningsförvaltningen skulle föreslå åtgärder för att göra de besparingar
som går att genomföra utan betydande kvalitetssänkning under
höstterminen 2017 samt att anpassa verksamheten inför budgetår 2018, så
att 2018 påbörjas med budget i balans.
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Beslutsunderlag
Sammanställning av rektorernas besparingar efter tertial 1.
Tjänsteskrivelse Prognos 2017 dnr 2016/19-640

Konsekvensanalys
De besparingar som nu är gjorda går att genomföra utan betydande
kvalitetssänkningar. Dock blir det en betydligt tajtare organisation nu än
läsåret 2016/17.

Helena Svensson
Utbildningschef

Beslut ska skickas till
Kommunstyrelsen

39 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-08-15

75-89

§ 77

Dnr 2017/66-650 UN

Uppföljning sjukfrånvaro 2017
Sammanfattning
Vid genomgång av sjukfrånvarostatistiken ser man att antal långtidssjukskrivna i förvaltningen har minskat. Frågan ställs vad det beror på, har personal
slutat, blivit förtidspensionerade? Förvaltningschef Helena Svensson informerar att Jens Karlsson, personalavdelning, kommer och redogör för sjukfrånvarostatistik till nämnden den 29 augusti. Arbetsmiljöverket tycker att det är för
lång tid mellan enkätundersökningarna och undrar vad vi gör för att säkerställa att vår personal får framföra sina synpunkter på sin arbetsmiljö. Helena
Svensson informerar om att Arbetsmiljöverket kommer att göra en uppföljning i september på den granskning som gjordes 2016. Medarbetarnas upplevda arbetsmiljö följs upp mellan enkätundersökningarna genom medarbetarsamtal. För att få en överblick över enheter och förvaltning finns ett förslag
på att cheferna gör en sammanställning av det som kommer fram på medarbetarsamtalen.
Beslutsunderlag
Sammanställning över mätperiod jan – jun år 2014 – 2017.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

överlämna informationen till nämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Mätperiod januari - juni
Tillsvidare och visstid - antal personer och årsarbetare
Tillsvidare 30 juni
2014

2015

2016

2017

Borgholms kommun

791

696,2

807

708,2

850

755,8

909

809,5

Kommunledning
Samhällsbyggnad
Social
Utbildning

38
30
487
236

36,8
29,8
410,7
218,9

45
31
491
240

41,9
30,8
412,5
223,0

53
37
512
248

51,0
36,1
437,9
230,8

55
38
550
266

52,7
37,6
470,1
249,1

90
12

83,2
12,0

90
11

84,0
11,0

89
12

81,2
11,8

94
11

87,0
11,0

Borgholm Energi
Borgholm Energi Elnät

Visstid 30 juni
2014

2015

2016

2017

Borgholms kommun

47

41,0

45

36,7

87

74,0

79

67,4

Kommunledning
Samhällsbyggnad
Social
Utbildning

9
6
14
18

8,8
6,0
11,8
14,4

5
4
21
15

4,4
4,0
16,9
11,4

8
2
55
22

8,0
2,0
46,1
17,9

10
3
38
28

9,6
3,0
33,7
21,1

Borgholm Energi
Borgholm Energi Elnät

10

8,5

5

4,6

7
1

6,5
1,0

6

5,0

Timavlönade arbetade timmar och årsarbetare januari - juni
2014

2015

2016

2017

Borgholms kommun

96 698

113,8

94 882

111,6

92 583

108,9

87 458

102,9

Kommunledning
Samhällsbyggnad
Social
Utbildning

1 927
182
80 232
14 357

2,3
0,2
94,4
16,9

2 373
48
74 365
18 096

2,8
87,5
21,3

2 064
760
70 607
19 152

2,4
0,9
83,1
22,5

1 870
202
67 105
18 281

2,2
0,2
79,0
21,5

6 812

8,0

5 377

6,3

4 733

5,6

6 944

8,2

Borgholm Energi
Borgholm Energi Elnät
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Fyllnad + övertid arbetade timmar och årsarbetare januari - juni
Fyllnad antal timmar + årsarbetare
2014

2015

2016

2017

Borgholms kommun

8 066

9,4

8 358

9,9

10 457

Kommunledning
Samhällsbyggnad
Social
Utbildning

113
2
5 457
2 494

0,1

79

0,1

4

6,4
2,9

5 840
2 439

6,9
2,9

7 888
2 565

9,3
3,0

7 671
2 394

9,0
2,8

564
1

0,7

292

0,3

1 107

1,3

702

0,8

Borgholm Energi
Borgholm Energi Elnät

12,3

10 068
3

Övertid antal timmar + årsarbetare
2014

2015

2016

2017

Borgholms kommun

2 926

3,5

2 919

3,4

6 116

7,1

5 112

5,9

Kommunledning
Samhällsbyggnad
Social
Utbildning

86
7
2 270
563

0,1

122
5
2 379
413

0,1

0,1

2,8
0,5

102
12
5 304
698

6,2
0,8

36
20
4 351
705

5,1
0,8

Borgholm Energi
Borgholm Energi Elnät

1 073
33

1,3

1 133
54

1,3
0,1

1 105
39

1,3
0,1

1 026
109

1,2
0,1

2,7
0,7

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden januari - juni
Total sjukfrånvaro
2014 2015 2016

2017

Borgholms kommun

7,48

7,49

8,39

7,48

Kommunledning
Samhällsbyggnad
Social
Utbildning

5,36
8,91
9,14
5,15

3,19
5,83
8,80
6,38

5,36
7,62
10,21
6,16

5,67
8,32
8,42
6,30

Borgholm Energi
Borgholm Energi Elnät

4,85
4,82

5,40
0,91

4,40
0,24

3,75
1,66

11,8
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Korttidssjukfrånvaro
2014 2015 2016 2017
Borgholms kommun

2,77

3,07

2,98

3,00

Kommunledning
Samhällsbyggnad
Social
Utbildning

1,75
1,98
3,30
2,23

1,91
1,54
3,68
2,49

2,78
2,21
3,40
2,43

2,15
2,59
3,28
2,81

Borgholm Energi
Borgholm Energi Elnät

1,93
1,58

1,77
0,91

1,92
0,24

1,45
0,85

Långtidssjuka mätdatum 30 juni
2014 2015 2016 2017
Borgholms kommun

54

48

67

55

Kommunledning
Samhällsbyggnad
Social
Utbildning

2
2
39
11

2
2
31
13

2
5
48
12

3
5
38
9

3
1

4

2

3

Borgholm Energi
Borgholm Energi Elnät

Sjuklönekostnader inkl PO januari - juni
2014

2015

2016

2017

Borgholms kommun

3 511 632

3 925 873

4 537 603

4 568 086

Kommunledning
Samhällsbyggnad
Social
Utbildning

162 477
167 733
2 225 844
955 578

227 967
110 894
2 586 158
1 000 854

545 459
175 499
2 761 194
1 055 451

334 711
239 060
2 732 447
1 261 868

249 139
41 930

199 807
12 984

242 115
3 018

203 654
21 464

Borgholm Energi
Borgholm Energi Elnät
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Personalomsättning januari - juni
2014 2015 2016 2017
Borgholms kommun

31

40

63

54

Egen begäran
Sjukersättning
Pension
Övrigt

15
3
13

20
1
17
2

41
1
21

39

Borgholm Energi

7

4

6

2

Egen begäran
Sjukersättning
Pension
Övrigt

2

3

1

1
4

1

3
1
2

Borgholm Energi Elnät
Egen begäran
Sjukersättning
Pension
Övrigt

13
2

1

1

1
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-08-15

75-89

Dnr 2017/70-287 UN

Inriktningsbeslut, projekt ombyggnation av Åkerboskolan
Sammanfattning
I egenskap som facknämnd har Utbildningsnämnd fått i uppdrag att lämna ett
yttrande till kommunstyrelsen gällande projektet för ombyggnation av Åkerboskolan. Diskussion förs att hänsyn måste tas till vår verksamhets behov av
lokaler, anpassa skolan efter dagens behov då skolan var byggd för ett större
elevunderlag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll den 20 juni 2017 § 121
Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden
att

uppdra till förvaltningschefen att ta fram ett förslag till yttrande till
nämndens möte den 26 september 2017.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

45 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-06-20

116-135

Dnr 2015/217-291 KS

Inriktningsbeslut, projekt Åkerboskolan.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-05-30 informerade
fastighetsstrateg Maria Drott om genomförd förstudie ombyggnation Åkerboskolan för kommunstyrelsens arbetsutskott och utbildningsnämndens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-05-31 § 231
att kommunledningskontoret under hösten 2016 startar upp programskedet
för projektet och då även förstudien i samarbete med lärare och elever
förslagsvis som ett arkitektprojekt.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-04-04 § 147 information om projektet. Förstudien som tar upp två olika förslag kommer att presenteras för politiker och verksamhet efter färdigställande. Upphandling av
projektet kommer att ske i slutet av året.
Arkitektfirman Tengbom har redovisat olika förslag för personalgruppen.
Efter förstudien ska kommunen ta inriktningsbeslut vilket alternativ som förespråkas.
Vid sammanträdet informerar fastighetsstrategen om arbetet med förstudien
och förutsättningarna för de olika lokalerna.
- Skolan är byggd för tre paralleller, idag finns endast en klass i varje årskurs.
- många lokaler står tomma under skoltid ex fritids. Förslag finns på samutnyttjande av lokalerna.
- Skolbyggnaden är 5 000 kvm. Föreslagen renovering skulle resultera i en
skola på 4 500 kvm och en nybyggnation 3 600 kvm.
- kostnad ca 16 000 kronor/kvm vid en ombyggnation och 23 000 kronor/
kvm vid en nybyggnation. Totalt ca 90 mkr.
Vid mötet diskuteras
- olika förslag på utformning av skolan.
- förslag på eventuell bussning till Borgholm en dag/vecka för de mest kostnadskrävande ämnena: no och slöjd.
- elevutvecklingen.
Ledamöterna i de båda arbetsutskotten konstaterade att ärendet ska behandlas vid nästkommande kommunstyrelsesammanträde för inriktningsbeslut hur projektet ska gå vidare; med val av nivå och olika alternativ.
I tjänsteskrivelse 2017-06-07 redovisas förstudie för två alternativ gällande
ombyggnation alternativt nybyggnation av Åkerboskolan. Förstudien kan ligga till grund för vidare ställningstagande och inriktning för uppdrag till ekonomiavdelning och fastighetsavdelning.
Utdragsbestyrkande
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Förfrågan om konsulttjänst för arkitekt i samband med förstudie för upprustning och ombyggnad av Åkerboskolan gick ut till sammanlagt tre arkitektfirmor i närområdet. Tengbomgruppen AB i Kalmar lämnade anbud för direktupphandling. Planeringen startade i december 2016 och Workshop hölls
för all personal 2017-01-09. Därefter följde fyra avstämningsmöten mellan arkitekter och referensgrupp från Åkerboskolan samt ett studiebesök på Smaragdskolan i Färjestaden tillsammans med arkitekterna.
Parallellt arbetade konsult från Tengbom med stöd från controller på ekonomiavdelningen med kalkyler för två alternativ; A ombyggnad/tillbyggnad ca
3000m2/1550m2 och alternativ B nybyggnad 3600m2.
Kostnadsuppskattning
Alternativ A:
Ombyggnad av hus 1 (skolbyggnad och bibliotek)
Kök och matsal
Rivning av hus 2 (teknik)
Hus 3 (gymnastik)
Hus 4 (paviljong)
Markanläggning
Total entreprenadkostnad

43 728 000 kr
2 450 000 kr
651 000 kr
478 000 kr
378 000 kr
3 000 000 kr
55 753 500 kr

Tillbyggnad
Totalt inkl. byggherrekostnader och 10 % oförutsett

35 650 000 kr
93 500 000 kr

OBS! rivningskostnad 1,5 mkr direkt kostnad ingår inte i investering
Alternativ B:
Nybyggnad inkl. mark- och byggherrekostnader samt 10 % 95 500 000 kr
(rivningskostnad 4,5 mkr direkt kostnad ingår inte)
Jämförelse årlig kostnad
Entreprenadkostnad
Rivning (direkt kostnad)
Summa investering

Alt A (mkr)
93,5
1,5
95

Alt B (mkr)
95,5
4,5
100

Årlig avskrivning

3,4

2,2

Årlig drift/underhåll
Summa årlig kostnad

1,1
4,5

0,6
2,8

Alternativen har stora direkta kostnader för rivning som inte är avskrivningsbara samt restvärden som finns i byggnader som föreslås rivas.
Utdragsbestyrkande
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Direkta kostnader för alt A är 1,5 mkr för alt. B 17,2 mkr. Alt B har dock ca
1,7 mkr lägre årlig kostnad på grund av längre avskrivningstid.
Kommunledningskontorets bedömning
Prisnivån är satt utifrån 2016 och osäkerheten är ca +-15 % i tidigt skede
men påverkar inte jämförelsen. Entreprenadkostnaderna förutsätter en upphandling av entreprenad i konkurrens. Projekteringskostnad ingår men inte
övriga byggherrekostnader som till exempel myndighetsavgifter, kapitalkostnader eller kostnad för sanering.
Konsekvensanalys
Den totala investeringssumman oavsett alternativ överskrider kommunens
årliga totala investeringsutrymme. Alternativet att inte göra mer än felavhjälpande åtgärder riskerar i förlängningen att lokaler blir utdömda på grund av
dålig arbetsmiljö.
Att dela upp ett omfattande investeringsprojekt i till exempel 2 eller 3 etapper
kan underlätta för den ekonomiska planeringen men kan ev. bli ansträngande
för verksamheten. Viss avlastningskapacitet finns i den inhyrda paviljongen
samt eventuell möjlighet till bussning för specialämnen.
Vid dagens sammanträde redogör Fredrik Genberg från Arkitektfirman
Tengbom för processen och visar schematiska förslag hur en ny- eller ombyggd skola skulle kunna se ut.
Yrkanden
Stig Bertilsson (C) yrkar på återremiss då facknämndens viljeyttring saknas
och fler förslag bör presenteras innan beslut om inriktningsbeslut.
Marcel van Luijn (M) yrkar på återremiss med tydliga uppdrag.
Sofie Jakobsson (KD) yrkar på återremiss med tidsplan med inriktning mot
utbyggnad i tre etapper samt integrering av nyrenoverade köket.
Sofie Loirendal (FÖL) yrkar på återremiss då underlag saknas om lokalernas
skick.
Ilko Corkovic (S) yrkar på återremiss för att ta fram underlag för lokalernas
skick, alternativ användning av befintliga lokaler, begränsa kostnaden, möjlighet till framtida lokalbehov genom tillbyggnation.
Per Lublin (nÖP) yrkar på återremiss. Vidare att allmän debatt bör gälla.
Claes Horn af Rantzien (MP) återremiss för analys, etapplanering, utbyggnadsmöjligheter samt giftfri miljö.
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen föreslår återremiss utifrån flera
Utdragsbestyrkande
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olika anledningar vilka sammanställs i beslutet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

återremittera ärendet för vidare utredning gällande:
- analys av lokalernas skick.
- etapp-planering både för ombyggnation och nybyggnation.
- utbyggnadsmöjligheter framtida behov.
- slutresultat giftfria lokaler.
- eventuellt bevarande av gymnastiksal, kök och förskola.
- inhämtande av facknämndens yttrande.

att

återrapportering ska ske vid kommunstyrelsens möte 24 oktober
2017.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

2017-08-16

2017/70-287 UN

Helena Svensson, 0485-88110
helena.svensson@borgholm.se

Projekt Åkerboskolan
Förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden
att

ge förvaltningschefen i uppdrag att skriva ett förslag till
yttrande som behandlas i utbildningsnämnden i september

Sammanfattning av ärendet
Åkerboskolan firar 50 år i år. Byggnaden är sliten och i stort behov av renovering.
Kommunstyrelsen har gett i uppdrag till kommunens fastighetsstrateg och
arkitektfirman Tengbom att ta fram förslag på renoveringsplan. Arkitekterna har
träffat lärare och rektor på Åkerboskolan och utifrån detta gjort två förslag, ett som
gäller renovering och ett som gäller nybyggnation. Utbildningsnämnden eller
utbildningsförvaltningen har inte varit involverade i processen.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-06-20 §121 beslutades:
a t t återremittera ärendet för vidare utredning gällande:
- analys av lokalernas skick.
- etapp-planering både för ombyggnation och nybyggnation.
- utbyggnadsmöjligheter framtida behov.
- slutresultat giftfria lokaler.
- eventuellt bevarande av gymnastiksal, kök och förskola.
- inhämtande av facknämndens yttrande.
a t t återrapportering ska ske vid kommunstyrelsens möte 24 oktober
2017.
_____________________________

Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunstyrelsen 2017-06-20, §121

Helena Svensson
Utbildningschef

Hemsida

E-post

Borgholms kommun

www.borgholm.se

kommun@borgholm.se

Organisationsnr

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

PlusGiro

Box 52
387 21 Borgholm

Torget
Östra Kyrkogatan 10

0485-880 00 vx

0485-129 35

650-5044

10 85 00-0

212000-0795
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Sammanträdesdatum
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2017-08-15

75-89

Dnr 2015/45-008 UN

Redovisning av Elevers val av skola
Sammanfattning
Förvaltningschef Helena Svensson redogör för ärendet. Kommunstyrelsen
beslutade 2015-09-22 § 160 att ge utbildningsnämnden i uppdrag att
-

Utreda varför eleverna lämnar kommunens skolor.

-

Utvärdera beslutet att låta 6:orna gå i Slottsskolan samt även fråga eleverna i årskurs 5 hur de känner inför detta och åk 7 hur de trivs i skolan.

-

Utifrån utredningen och utvärderingen ta fram en handlingsplan för att
mildra elevtappet till grannkommunerna.

Utbildningsnämnden beslutade 2015-10-29 att uppdra till förvaltningen att utföra uppdraget från kommunstyrelsen. På grund av byte av ordförande i utbildningsnämnden och byte av förvaltningschef har utredningen försenats,
men påbörjades under vårterminen 2017.
De tre punkterna ovan redovisas i två separata utredningar, en avseende
varför elever lämnar kommunens skolor samt förslag till handlingsplan och en
avseende utvärderingen av beslutet att låta åk 6 gå på Slottsskolan.
Utbildningsförvaltningen föreslår nämnden
att

godkänna rapporterna som utbildningsförvaltningen tagit fram i ärendet.

att

godkänna den föreslagna handlingsplanen med eventuella ändringar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 10 augusti 2017
Utredning Elevers val av skola daterad 11 augusti 2017
Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden
att

godkänna rapporterna som utbildningsförvaltningen tagit fram i ärendet.

att

godkänna den föreslagna handlingsplanen med ändring, borttaganade av utredningsalternativet Gärdlösa/Runsten.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

2017-08-10

2015/45-619

Helena Svensson, 0485-88110
helena.svensson@borgholm.se

Redovisning av elevers val av skola;
utredning och handlingsplan
Förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta
att

godkänna rapporterna som utbildningsförvaltningen tagit fram i
ärendet

att

godkänna den föreslagna handlingsplanen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-22 § 160 att ge utbildningsnämnden i
uppdrag att
- Utreda varför eleverna lämnar kommunens skolor.
- Utvärdera beslutet att låta 6:orna gå i Slottsskolan samt även fråga
eleverna i årskurs 5 hur de känner inför detta och åk 7 hur de trivs i
skolan.
- Utifrån utredningen och utvärderingen ta fram en handlingsplan för
att mildra elevtappet till grannkommunerna.
Utbildningsnämnden beslutade 2015-10-29 att uppdra till förvaltningen att
utföra uppdraget från kommunstyrelsen. På grund av byte av ordförande i
utbildningsnämnden och byte av förvaltningschef har utredningen försenats,
men påbörjades under vårterminen 2017.
De tre punkterna ovan redovisas i två separata utredningar, en avseende
varför elever lämnar kommunens skolor samt förslag till handlingsplan och
en avseende utvärderingen av beslutet att låta åk 6 gå på Slottsskolan.

Beslutsunderlag
Översyn av skolorganisationen i Borgholms kommun - Utredning och
utvärdering kring placering av årskurs 6, 2017-08-11, dnr 2018/50-008,
reviderad 2017-08-16

Hemsida

E-post

Borgholms kommun

www.borgholm.se

kommun@borgholm.se

Organisationsnr

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

PlusGiro

Box 52
387 21 Borgholm

Torget
Östra Kyrkogatan 10

0485-880 00 vx

0485-129 35

650-5044

10 85 00-0

212000-0795
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Elevers val av skola – rapport om varför elever väljer skola i annan
huvudmans regi samt förslag till handlingsplan, 2017-08-11, dnr 2015/45619, reviderad 2017-08-16

Konsekvensanalys
Konsekvenserna av beslutet beskrivs i utredningarna.

Helena Svensson
Utbildningschef

Beslut ska skickas till
Kommunstyrelsen
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UTREDNING

Helena Svensson, 0485-88110
helena.svensson@borgholm.se

Datum

Diarienummer

2017-08-11

2015/45-619

Reviderad 2017-08-16

Elevers val av skola
Varför lämnar elever Borgholms kommuns
skolor?

Uppdragsgivare: Kommunstyrelsen
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Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-22 § 160 bland annat att ge
utbildningsnämnden i uppdrag att utreda varför eleverna lämnar
kommunens skolor samt utifrån utredningen och utvärderingen ta fram en
handlingsplan för att mildra elevtappet till grannkommunerna.
Utbildningsnämnden beslutade 2015-10-29 att uppdra till förvaltningen att
utföra uppdraget från kommunstyrelsen. På grund av personalbyten både i
nämnd och förvaltningsledning har utredningen kommit till stånd först nu.
Anledningen till att vårdnadshavare väljer annan skola till sina barn är till
största delen att skolan i annan kommun ligger närmre geografiskt och att
skolan i Runsten lades ner 2013.
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1 Bakgrund
Borgholms kommun har ca 100 elever som går i grundskolan i annan
huvudmans regi. Det utgör 10% av elevunderlaget och gör att kommunen
tvingas betala stora summor i interkommunal ersättning och ersättning till
fristående skolor. Av denna anledning vill kommunstyrelsen göra en
undersökning av anledningen till att vårdnadshavare väljer annan skola till
sina barn samt ta fram en handlingsplan för hur Borgholms kommun kan
minska andelen elever som går till annan huvudman.
Av de elever som väljer annan huvudman går flertalet i Mörbylånga
kommun eller på Ölands friskola i Färjestaden. Några elever går också i
Kalmar kommun.
År 2013 genomförde utbildningsförvaltningen i Borgholms kommun en
större besparing vilket fick till följd av att Runstens skola och en del av
Köpings skola lades ner. I samband med detta flyttades också årskurs 6 till
Slottsskolan från alla skolor förutom Åkerboskolan.

2 Metod
Utbildningsförvaltningen har under vårterminen 2017 i ledningsgruppen
diskuterat uppdraget, delat med sig om sina erfarenheter till varandra kring
varför vårdnadshavare och elever valt skolor i annan kommun samt planerat
enkätundersökning och intervjuer av vårdnadshavare som valt att placera
sina barn i annan kommun. Ledningsgruppen har även gått igenom en äldre
undersökning som genomförts av Slottsskolan genom intervju med ett antal
elever som valt annan skola inför årskurs 7.
Utbildningsförvaltningen har skickat ut enkäter till 20 vårdnadshavare som
är folkbokförda i Borgholms kommun vars barn går i Mörbylånga kommun.
Enkäterna har gått ut via mail och totalt svarade 8 vårdnadshavare på
enkäten. Motsvarande undersökning kunde inte göras för vårdnadshavare
med barn på Ölands friskola då friskolan inte kunde tillhandaha
mailadresser.
Rektorn i södra rektorsområdet, Helena Stegert, har genomfört intervjuer
med vårdnadshavare till femåringar som inför höstterminen 2017 aviserat
att de ska gå i skola i annan kommun.
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3 Resultat
Utifrån enkäten till vårdnadshavare med barn i Mörbylånga kommun (8 svar
av 20), intervjuer med vårdnadshavare på Runstens förskola med barn
födda 2011 samt en äldre undersökning på Slottsskolan kommer vi fram till
följande resultat.
Frågorna som ställdes var följande:
1. Varför valde du en skola i en annan kommun?
2. När valde du att ditt barn skulle gå i skola i en annan kommun?
3. Vad skulle ha fått dig att låta ditt barn stanna kvar i Borgholms
kommun?
4. Vilken är ditt barns nuvarande skola?
Av de 8 enkätsvaren har 7 valt att deras barn skulle gå i skola i en annan
kommun för mer än 2 år sedan och 1 valt för ett till två år sedan. 7 av
vårdnadshavarna har barn i Gårdby skola medan 1 vårdnadshavare har
barn i Glömminge skola. De 7 vårdnadshavare som intervjuandes har valt
Gårdby skola till sina barn.
Följande anledningar lyfts fram. De två översta anges av flest.
Geografi
En del vårdnadshavare arbetar i Kalmar eller väljer skola i annan kommun
för att den ligger närmare.
Nedläggning av Runstens skola
En del vårdnadshavare tog upp nedläggningen av Runstens skola som
anledning och att de anser att det sköttes på ett dåligt sätt.
Kvalitet
Några vårdnadshavare har en bild av att Mörbylånga kommun är mer
professionella än Borgholms kommun.
Årskurs 6 på Slottskolan
Några vårdnadshavare vill att deras barn ska gå årskurs 6 på
mellanstadieskola.
Goda erfarenheter från Gårdby skola
En del vårdnadshavare, barnets syskon eller kompisar till barnet går eller
har gått på Gårdby skola med goda erfarenheter från skolgången.
Föreningar mellan Runsten och Gårdby
Någon vårdnadshavare tog upp att det är naturligt att välja Gårdby skola för
att Runsten och Gårdby sammanförs genom fritids- och idrottsaktiviteter,
vilket gör att barnen har sina kompisar i Gårdby.
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De elever som har gått årskurs 6 på Slottskolan och valt att gå årskurs 7 på
skola i en annan kommun har i en äldre undersökning uppgett att de satt sig
i kö redan på mellanstadiet eller tidigare. Anledningarna har varit att de
bland annat upplevde en hård miljö eller dåligt rykte kring Slottsskolan eller
att de valt friskola för att de erbjuder alternativa arbetsmetodet eller
exempelvis konståkning på skoltid och närhet till ishall mm. Till hösten 2017
är det endast två elever som lämnar Slottsskolan för Ölands friskola mellan
åk 6 och 7.

4 Förslag till handlingsplan
Marknadsföring
Borgholms kommun har många goda kvalitéer i sin skolverksamhet. Vi bör
göra olika marknadsföringsinsatser av dessa. Informationsmaterial till
vårdnadshavarna inför val av skola i till förskoleklassen ska tas fram.
Satsning på och marknadsföring av kulturskolans aktiviteter ska ingå i
materialet.
En beskrivning av Borgholms skolors styrkor tas fram. Där ingår bland annat
elevernas kunskapsresultat, andel behöriga lärare, klasstorlek, satsning på
specialpedagogik, ute och innemiljö, värdegrund mm. Den beskrivningen
kan sedan användas som ett gemensamt marknadsföringsmaterial i flera
sammanhang.

Skolskjuts – Skolval
Erbjuda fria skolskjutsar inom kommunen oavsett skolval. Det innebär också
att vårdnadshavarna ska göra ett aktivt val av skola inför starten av
förskoleklass.
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5 Slutsatser och rekommendationer
Det är svårt att påverka geografi och föreningsliv över kommungränsen
varför vi bör satsa på:


Ta fram ett marknadsföringsmaterial som beskriver Borgholms
skolors styrkor.



Erbjuda fria skolskjutsar och ett aktivt skolval.

Kim Jakobsson
Stabschef

Elevers val av skola

Jan-Erik Carlsson
Utvecklingsledare
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Medborgarförslag: Återför årskurs 6 till de skolor där övriga mellanstadiet går.
Sammanfattning
Förvaltningschef Helena Svensson redogör för ärendet. Det främsta argumentet för att årskurs 6 ska gå på mellanstadieskolorna är att skolorganisationen bör följa läroplanens uppbyggnad, vilket anses underlätta det pedagogiska uppdraget på flera plan. Det finns dock en hel del svårigheter med att
flytta tillbaka årskurs 6 så som utnyttjandet av pedagogisk personal och lokaler för vissa ämnen. Här tillkommer även kostnadsfrågan som behöver utredas ytterligare. Elever och vårdnadshavare har delade åsikter där eleverna
övervägande vill gå på Slottskolan och vårdnadshavarna övervägande vill att
årskurs 6 ska gå på mellanstadieskolorna.
Diskussion förs i ärendet både ur perspektivet lokalfrågor, lärarkompetens
samt föräldrars och elevers inkomna synpunkter. Frågeställningar ställs mot
olika argument.
Utbildningsförvaltningen föreslår nämnden att föreslå kommunfullmäktige.
att

bifalla medborgarförslaget

eller
att

avslå medborgarförslaget

eller
att
utreda frågan ur ett ekonomiskt och lokalmässigt perspektiv för att sedan ta upp ärendet till beslut igen när dessa utredningar är redovisade.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 27 juli 2017
Översyn av skolorganisationen i Borgholms kommun daterad 11 augusti
2017
Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden
att

avslå medborgarförslaget med motivering dels att den nya organisationen med årskurs 6 på Slottsskolan varit för kort tid för att kunna
hinna sätta sig och dels att en tillbakaflytt av årskurs 6 kommer att innebära organisatoriska svårigheter vad gäller personal (språkundervisning, ämneslärare) och betydande kostnader för anpassning av lokaler.
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Medborgarförslag kring återgång av
årskurs 6 till mellanstadieskolorna
Förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige att besluta:
att

bifalla medborgarförslaget

eller
att

avslå medborgarförslaget

eller
att

utreda frågan ur ett ekonomiskt och lokalmässigt perspektiv för
att sedan ta upp ärendet till beslut igen när dessa utredningar
är redovisade

Sammanfattning av ärendet
Det främsta argumentet för att årskurs 6 ska gå på mellanstadieskolorna är
att skolorganisationen bör följa läroplanens uppbyggnad, vilket anses
underlätta det pedagogiska uppdraget på flera plan. Det finns dock en hel
del svårigheter med att flytta tillbaka årskurs 6 så som utnyttjandet av
pedagogisk personal och lokaler för vissa ämnen. Här tillkommer även
kostnadsfrågan som behöver utredas ytterligare. Elever och
vårdnadshavare har delade åsikter där eleverna övervägande vill gå på
Slottskolan och vårdnadshavarna övervägande vill att årskurs 6 ska gå på
mellanstadieskolorna.

Beslutsunderlag
Översyn av skolorganisationen i Borgholms kommun - Utredning och
utvärdering kring placering av årskurs 6, 2017-08-11, dnr 2018/50-008,
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Elevers val av skola – rapport om varför elever väljer skola i annan
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Ärendet
År 2013 genomförde utbildningsförvaltningen i Borgholms kommun en
större besparing vilket fick till följd av att Runstens skola och en del av
Köpings skola lades ner. I samband med detta flyttades också årskurs 6 till
Slottsskolan från alla skolor förutom Åkerboskolan. Detta ledde vidare till att
Gärslösa skola renoverades några år senare som följd av att de tog emot
elever från tidigare Runstens skola. Sedan tidigare hade både Gärdslösa
skola och Runstens skola större renoveringsbehov.
2015-09-13 inkom ett medborgarförslag om att man ”snarast möjligt återför
årskurs 6 till mellanstadiet där det hör hemma, för elevernas bästa”.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-19 § 141 att överlämna
medborgarförslaget för beredning samt att förslaget slutligt ska behandlas
av Kommunfullmäktige. Utbildningsnämnden beslutade 2015-11-26 § 100
att uppdra till Utbildningsförvaltningen att bereda ärendet och återkomma
med budgeterat förslag. På grund av byte av ordförande i
utbildningsnämnden och byte av förvaltningschef har utredningen försenats,
men påbörjades under vårterminen 2017.

Konsekvensanalys
Konsekvenserna beskrivs i ärendet tillhörande utredningar men behöver
utredas vidare utifrån ett lokalperspektiv och ett ekonomiskt perspektiv.

Helena Svensson
Utbildningschef

Beslut ska skickas till
Kommunfullmäktige
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Översyn av
skolorganisationen i
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Utredning och utvärdering kring placering av
årskurs 6
Jan-Erik Carlsson, utvecklingsledare
Kim Jakobsson, stabschef
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Sammanfattning
Det främsta argumentet för att årskurs 6 ska gå på mellanstadieskolorna är att
skolorganisationen bör följa läroplanens uppbyggnad, vilket anses underlätta det pedagogiska
uppdraget på flera plan. Det finns dock en hel del svårigheter med att flytta tillbaka årskurs 6 så
som utnyttjandet av pedagogisk personal och lokaler för vissa ämnen. Här tillkommer även
kostnadsfrågan som behöver utredas ytterligare. Elever och vårdnadshavare har delade åsikter
där eleverna övervägande vill gå på Slottskolan och vårdnadshavarna övervägande vill att årskurs
6 ska gå på mellanstadieskolorna. Vårdnadshavare lyfter fördelar med ett år extra på
mellanstadiet utifrån trygghetsperspektivet och att vissa elever behöver ett år till i sin
mognadsprocess innan de börjar på Slottskolan.

1 Inledning
1.1 Bakgrund
Slottsskolan omfattades under ett antal år av en större renovering som slutfördes år 2012. År
2013 genomförde utbildningsförvaltningen i Borgholms kommun en större besparing vilket
fick till följd av att Runstens skola och en del av Köpings skola lades ner. I samband med
detta flyttades också årskurs 6 till Slottsskolan från alla skolor förutom Åkerboskolan. Detta
ledde vidare till att Gärdslösa skola renoverades några år senare som följd av att de tog
emot elever från tidigare Runstens skola. Sedan tidigare hade både Gärdslösa skola och
Runstens skola större renoveringsbehov.
Grundskolan är stadieindelad med lågstadium åk 1-3, mellanstadium åk 4-6 och högstadium
åk 7-9 i och med införandet av ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
2011”. Kursplanerna är stadieindelade och det finns kunskapskrav för åk 1, 3, 6 och 9 i de
olika ämnena, det är dock endast i åk 6 och 9 som det finns kunskapskrav i alla ämnen.
Betyg sätts från och med årskurs 6. Timplanen kommer också att vara stadieindelad från
2018. Lärarutbildningen är sedan tidigare anpassad till stadieindelningen.

2

67
Före 2011 gällde läroplan 1994, LPO94, där fanns kunskapsmål för årkurs 5 och 9.
Timplanen gällde för hela grundskoletiden och var inte uppdelad i årskurser eller stadier.
Betyg sattes från och med årskurs 8. Det genomfördes nationella prov i årskurs 5 och 9.

1.2 Uppdrag
Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-22 § 160 bland annat att ge utbildningsnämnden i
uppdrag att utvärdera beslutet att låta 6:orna gå i Slottsskolan samt att fråga eleverna i åk 5
hur de känner inför detta och åk 7 hur de trivs i skolan. Utbildningsnämnden beslutade 201510-29 att uppdra till förvaltningen att utföra uppdraget från kommunstyrelsen.
2015-09-13 inkom även ett medborgarförslag om att man snarast möjligt återför årskurs 6 till
mellanstadiet där det hör hemma, för elevernas bästa. Kommunfullmäktige beslutade 201510-19 § 141 att överlämna medborgarförslaget för beredning samt att förslaget slutligt ska
behandlas av Kommunfullmäktige. Utbildningsnämnden beslutade 2015-11-26 att uppdra till
Utbildningsförvaltningen att bereda ärendet och återkomma med budgeterat förslag.
2016 var ett speciellt år i och med ett stort mottagande av nyanlända elever samt att
nämndens ordförande och förvaltningschef slutade. Uppdragen påbörjades på nytt och
genomfördes i stort under vårterminen 2017.

1.3 Syfte
Utifrån dessa uppdrag har utbildningsförvaltningen genomfört en utredning och en
utvärdering kring placering av årskurs 6. Syftet är att kunna ge kommunfullmäktige ett
pedagogiskt och organisatoriskt perspektiv som underlag för att besluta huruvida årskurs 6
ska vara placerade på Slottsskolan eller på Rälla skola, Gärdslösa skola, Köping skola och
Viktoriaskolan.
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2 Metod
2.1 Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
Uppdragen kring årskurs 6 har diskuterats och planerats inom utbildningsförvaltningens
ledningsgrupp under vårterminen 2017. Konsekvenser av flytten av årskurs 6 samt för och
nackdelar med befintlig organisation kontra tidigare kunde diskuteras och alla fick tillfälle att
beskriva sin syn på frågan. Ledningsgruppen beslutade vidare att tillsätta en mindre
arbetsgrupp för utredningen och utvärderingen.

2.2 Arbetsgrupp
Den arbetsgrupp som tillsatts för att arbeta med utredningen komponerades till stor del
utifrån erfarenheter kring att ha eller att inte ha årskurs 6 på sin skola. Arbetsgruppen har
använts för att planera utredningens upplägg, utformning och analys av enkäter till elever
och vårdnadshavare samt att genom diskussion få ta del av de pedagogiska för- och
nackdelar som har identifierats efter det att årskurs 6 flyttades till Slottsskolan. Gruppen
bestod av:
Göran Eliasson, rektor Slottsskolan,
Kim Jakobsson, stabschef
Marwin Johansson, tidigare rektor i södra rektorsområdet,
Jan-Erik Carlsson, tidigare tf. förvaltningschef och utvecklingsledare
Christina Lundberg, tidigare rektor Slottsskolan och rektor Köpings skola
Helena Johansson Stegert, nuvarande rektor i södra rektorsområdet
Helena Svensson, förvaltningschef

2.3 Enkäter
För att få in synpunkter från elever och vårdnadshavare har arbetsgruppen utifrån
diskussioner och beslutade uppdrag till utbildningsförvaltningen formulerat frågor till elever
och vårdnadshavare i årskurs 5 och årskurs 6. Enkäterna har gått ut via mail och tagits fram i
kommunens enkätprogram ES-maker. Då enkäterna gick ut under vårterminen bedömde
arbetsgruppen att eleverna i årskurs 6 kunde ge bättre svar än eleverna i årskurs 7. Även
vårdnadshavarna fick svara utifrån Skollagens krav kring delaktighet och då de har stor
påverkan på exempelvis val av skola i annan kommun.

2.4 Andra kommuner, utredningar och studier kring övergångar
Efter att ha fått in synpunkter från skolledare, elever och vårdnadshavare har vi sökt
ytterligare information i form av forskning, studier samt erfarenheter från andra kommuner. Vi
hämtat mycket information från liknande utredningar såsom Järfälla kommuns utredning
kring i princip samma fråga. Järfällas utredning är bara drygt ett år gammal och har landat i
liknande för och nackdelar som vi har kommit fram till. Även Kalmar kommun har relativt
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nyligen utrett och genomfört en flytt av årskurs 6 tillbaka till mellanstadieskolorna som vi har
studerat.

2.5 Avgränsningar
Vi har valt att avgränsa oss till att genomföra uppdragen utifrån ett pedagogiskt och
organisatoriskt perspektiv. Frågor som inte har behandlats fullt ut och som eventuellt måste
behandlas är huruvida de mindre skolorna kan ta emot eleverna i årskurs 6 utifrån ett
lokalperspektiv och ett ekonomiskt perspektiv. Detta gäller även frågor kring matsal och
tillagningskök.
I och med att Köpings skolas gamla del har renoverats samt att Viktoriaskolan och Rälla
skola tidigare huserat eleverna i årskurs 6 ser vi inga större problem kring lokalperspektiv
med att organisera årskurs 6 på dessa skolor. Köpings skola kan dock komma att behöva
ytterligare insatser och det kommer förmodligen bli ganska trångt på Viktoriaskolan men det
skulle kunna lösas med att elever från Viktoriaskolan exempelvis förlägger lektioner på
Slottskolan. Gärdslösa skola är den skolan där det eventuellt skulle kunna bli trångt att få
plats med eleverna i årskurs 6.
En av frågorna som behöver utredas tillsammans med fastighetsavdelningen är hur många
personer ventilationen i respektive klassrum är anpassad för. En annan fråga gäller kök och
matsalar och huruvida de kan anpassas till en återgång av årskurs 6 till
mellanstadieskolorna.
Kostnadsfrågorna är en annan fråga som är svår att utreda, särskilt innan fastighetsfrågan
har utretts. En av dessa gäller skolskjutsupphandlingen med Kalmar Länstrafik och huruvida
nya förhandlingar skulle uppstå om underlaget för respektive skolskjutsområde skulle
förändras i hög grad. Kalmar Länstrafik har genomfört en upphandling med volymer från
elevprognoser utifrån dagens organisation med årskurs 6 på Slottsskolan. En eventuell
omorganisation skulle dock leda till kortare avstånd gällande skolskjuts för många elever.
En ekonomisk utredning bör genomföras i samband med fastighetsavdelningens utredning.
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3 Resultat
3.1 Enkätsvar
3.1.1 Enkät till elever i årskurs 5
Enkäten som gick ut till elever i årskurs 5 frågade vilken skola de går i, hur de känner inför att
gå årskurs 6 på Slottsskolan samt om de hellre hade gått kvar årskurs 6 på sin nuvarande
skola. Det fanns också utrymme för egna kommentarer. Av de totalt 77 tillfrågade svarade 48
elever.
På frågan om vilken skola eleverna går på svarade de enligt följande:
Skola
Antal
%
Gärdslösa skola
9
18,8
Rälla skola
8
16,7
Köpings skola
18
37,5
Viktoriaskolan
13
27,1
Totalt
48
100
På frågan kring hur eleverna känner inför att på årskurs 6 på Slottsskolan svarade de enligt
följande:
Svar
Antal
%
Mycket negativt
2
4,2
Negativt
2
4,2
Positivt
33
68,8
Mycket positivt
11
22,9
Totalt
48
100
På frågan om eleverna hellre gått kvar årskurs 6 på sin nuvarande skola svarade de enlig
följande:
Svar
Antal
%
Ja
9
18,8
Nej
28
58,3
Vet ej
11
22,9
Totalt
48
100
De egna kommentarerna användes i mindre grad av eleverna i årskurs 5. De vanligaste
svaren på om det var någonting eleverna ville tillägga var ”nej” eller att de vill gå på
Slottsskolan.
3.1.2 Enkät till vårdnadshavare i årskurs 5
Enkäten som gick ut till vårdnadshavbare till elever i årskurs 5 frågade hur de känner inför att
deras barn ska gå årskurs 6 på Slottsskolan samt om de hellre hade velat att deras barn
hade gått kvar årskurs 6 på sin nuvarande skola. Det fanns också utrymme för egna
kommentarer. Av de totalt 112 tillfrågade svarade 67 vårdnadshavare.
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På frågan hur vårdnadshavarna känner inför att deras barn ska gå årskurs 6 på Slottsskolan
svarade de enligt följande:
Svar
Antal
%
Mycket negativt
17
25,4
Negativt
29
43,3
Positivt
17
25,4
Mycket positivt
4
6
Totalt
67
100
På frågan om vårdnadshavarna hellre velat att deras barn skulle gått kvar på sin nuvarande
skola svarade de enligt följande:
Svar
Antal
%
Ja
50
74,6
Nej
9
13,4
Vet ej
8
11,9
Totalt
67
100
En del av vårdnadshavarnas beskriver att de tycker barnen är för små för att börja på
Slottsskolan. De menar att eleverna inte är mogna nog och att det skulle vara tryggare med
årskurs 6 på mellanstadieskolorna. En del vårdnadshavare tar upp att läroplanen och
betygsättningen bygger på att eleverna betygssätts för årskurs 4 till årskurs 6. En del
vårdnadshavare tar också upp att Slottskolan har ett dåligt rykte.
3.1.3 Enkät till elever i årskurs 6
Enkäten som gick ut till elever i årskurs 6 frågade vilken skola de gick på i årskurs 5, hur de
upplever sitt första år på Slottsskolan samt om de hellre hade gått kvar årskurs 6 på sin förra
skola. Det fanns också utrymme för egna kommentarer. Av de totalt 75 tillfrågade svarade 66
elever.
På frågan vilken skola eleverna gick i årskurs 5 på svarade de enligt följande:
Skola
Antal
%
Gärdslösa skola
12
18,2
Rälla skola
7
10,6
Köpings skola
14
21,2
Viktoriaskolan
27
40,9
Annan skola
6
9,1
Totalt
66
100
På frågan om hur eleverna upplever sitt första år på Slottsskolan svarade de enligt följande:
Svar
Antal
%
Mycket negativt
1
1,5
Negativt
4
6,1
Positivt
39
59,1
Mycket positivt
22
33,3
Totalt
66
100
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På frågan om eleverna hellre hade gått kvar årskurs 6 på sin förra skola svarade de enligt
följande:
Svar
Antal
%
Ja
9
13,6
Nej
46
69,7
Vet ej
11
16,7
Totalt
66
100
De egna kommentarerna användes i mindre grad av eleverna i årskurs 6. De vanligaste
svaren på om det var någonting eleverna ville tillägga var ”nej”.
3.1.4 Enkät till vårdnadshavare i årskurs 6
Enkäten som gick ut till vårdnadshavare till elever i årskurs 6 frågade vilken skola deras barn
gick årskurs 5 i samt om de hellre velat att deras barn hade gått kvar årskurs 6 på sin förra
skola. Det fanns också utrymme för egna kommentarer. Av de totalt 112 tillfrågade svarade
68 vårdnadshavare.
På frågan vilken skola vårdnadshavarnas barn gick årskurs 5 på svarade de enligt följande:
Skola
Antal
%
Gärdslösa skola
15
22,1
Rälla skola
6
8,8
Köpings skola
17
25
Viktoriaskolan
30
44,1
Annan skola
0
0
Totalt
68
100
På frågan om vårdnadshavarna hellre velat att deras barn hade gått kvar årskurs 6 på sin
förra skola svarade de enligt följande:
Svar
Antal
%
Ja
32
47,1
Nej
28
41,2
Vet ej
8
11,8
Totalt
68
100
En del av vårdnadshavarna tar upp trygghetsfrågan och att barnen inte är mogna för att gå
årskurs 6 på Slottsskolan. De tar även upp att det blivit mindre lek i och med att deras barn
börjar på Slottsskolan och att det behövs mer att göra på rasterna. Några vårdnadshavare
tar även upp att det förekommer rökning på Slottsskolan. En del vårdnadshavare tar upp att
deras barn trivs jättebra eller att det finns ämnesspecialiserade lärare och ämnesanpassade
klassrum.

3.2 Utvärdering kring placeringen årskurs 6
3.2.1 Upplevda fördelar med årskurs 6 på Slottsskolan
Moderna språk
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Moderna språk i årskurs 6 är betydligt lättare att organisera då eleverna går i årskurs 6 på
samma skola. I och med att det finns flera språk att välja mellan och att flera skolor har en
klass per årskurs i varierande storlekar skulle det kunna bli mycket små
undervisningsgrupper om årskurs 6 ska läsa moderna språk på de mindre skolorna.
Ett alternativ är att ha lärare i de olika språken åker runt till de mindre skolorna för att
undervisa eller att eleverna åker buss till Slottskolan för att undervisas. Andra alternativ kan
också vara olika former av block- eller distansundervisning.
Betygsättning
Då eleverna i årskurs 6 börjar på Slottsskolan får lärarna på Slottskolan 4 år på sig med
eleverna för att förbereda dem inför betygsättningen i årskurs 9, som är det slutbetyg som
eleverna söker in till gymnasiet på. Lärarna på Slottsskolan har en lång erfarenhet av att
sätta betyg.
Lektionssalar
Slottsskolan har moderna och ämnesanpassade lektionssalar gällande exempelvis
hemkunskap och kemi som kan bidra till en bättre undervisning. Slottsskolan har även avsatt
en del av skolan för lektioner i årskurs 6 från och med läsår 17/18 vilket främst beror på en
anpassning utifrån trygghetsaspekten. Lokalutnyttjande med årskurs 6 på Slottsskolan är
effektivt med dagens organisation då alternativet skulle göra det trångt på exempelvis
Gärdslösa skola och Viktoriaskolan medan Slottsskolan skulle ha för mycket lokaler.
3.2.2 Upplevda fördelar med årskurs 6 på mellanstadieskolorna
Betygsättning och nationella prov i årskurs 6
Om eleverna går på mellanstadieskolorna skulle lärarna kunna sätta betyg på eleverna i
årskurs 6 när eleverna fortfarande är kvar på sin mellanstadieskola. Eleverna betygssätts av
lärare som har haft eleverna under hela mellanstadietiden. Idag sätter lärarna på
Slottsskolan betyg på eleverna i årskurs 6 efter att ha haft dem i cirka 4 månader. Betygen
sätts utifrån underlag från tidigare skolor samt resultat från nationella prov. Det ställer höga
krav på överlämning av underlag inför betygsättningen mellan skolorna. En konsekvens om
årskurs 6 går på mellanstadieskolorna blir även att pedagogerna på skolorna inte tappar sin
bedömningskompetens vad gäller betygssättning.
Följer stadieindelningen
Om eleverna går på mellanstadieskolorna skulle det i högre grad följa läroplanens
stadieindelning. Lärarutbildningen följer läroplanen utifrån undervisning i årskurserna 1 till 3,
årskurserna 4 till 6 och undervisning i årskurserna 7 till 9. Kommande timplan kommer även
att baseras på läroplanens olika stadier.
Möjlighet till utelek
Möjligheten till utelek är större på mellanstadieskolorna än vad Slottsskolan har att erbjuda i
dag. Det finns ett annat utbud av fotbollsplaner och möjlighet till olika aktiviteter som inte
finns på Slottskolan i dag. Slottsskolan har exempelvis en multiarena och en basketplan men
som delas av betydligt fler elever än utemiljön på mellanstadieskolorna.
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4 Vad säger andra?
4.1 Övergångar
Ekström et al (2008) lyfter fram att övergången mellan mellanstadiet och högstadiet är tydligt
markerad för eleverna i grundskolan.1 Av de unga ses övergången som en av vuxenvärlden
organiserad och sanktionerad övergång mellan barndom och ungdom. Även om denna för
flera unga utvecklades till en kritisk händelse ur ett elev- såväl som ett livsperspektiv,
uttrycktes närmast unisont att de inte skulle ha önskat en skola utan övergångar. De problem
som lyftes fram som försvårande var kopplade till lärares och skolledares förhållningssätt,
där grupprocesser kopplade till frågor om delaktighet och marginalisering ofta helt lämnades
till ungdomarna själva att hantera. Även tidigare övergångar under skoltiden samt den till
gymnasiet var kopplade till starka kollektiva upplevelser som kunde tolkas som passageriter.
Skolverket påvisar i en rapport (2000) att om övergången sker mellan årskurs 5 och årskurs
6, finns en risk att eleverna i årskurs 6 bildar egna ”öar mitt i övergången”.2 Exempel ges där
eleverna i år 6 hamnat i en gråzon med egna lärare och egna regler. Eleverna är inne i en
känslig ålder, kraven ökar och de får ofta fler lärare än tidigare. Många elever känner ett
tryck att leva upp till ett ”högstadiebeteende”, t.ex. att upphöra med lek och bete sig ”coolt”
som en elevgrupp uttryckte det. Det finns en risk att rörelsebehovet tar sig andra uttryck.2
Skolverkets rapport lyfter även fram att ett skolbyte mellan mellan- och högstadiet kan ses
som en rit eller ceremoni för de elever som gör den. En ny period börjar i elevernas liv och
skolbytet ses som ett steg i elevernas livsvandring. Även om skiftet mellan stadierna kan
upplevas som stressfyllt för vissa är det inte fallet hos alla elever. Vid intervjuer med elever
som går på F-9-skolor har en del elever framhållit att man saknar en övergång, det anses
som tråkigt att gå på samma skola hela tiden. Vidare framhålls det i Skolverkets rapport att
det finns en risk med en alltför stark fixering vid trygghet inom en sammanhållen grupp under
längre tid då detta kan utgöra ett hinder för växande och utveckling.
I Garpelins (2003) studie om övergången mellan mellan- och högstadiet beskrivs ungdomars
upplevelser kopplade till övergången.3 De positiva upplevelserna var främst kopplade till en
känsla att få lämna barndomen, att få komma till en större skola och ta mer ansvar för sig
själv. Dessutom uppstod nya utmaningar och nya kamratrelationer. Negativa upplevelser
handlade främst om känslor om att ha blivit övergiven och sviken. Dessutom fanns
upplevelser av marginalisering och utsatthet.
För elever med någon form av svårighet, till exempel koncentrationssvårigheter eller
beteendeproblem, kan förändringar eller omställningar inom skolan upplevas som extra
svåra.4 Att få möjligheten att välja kan innebära svårigheter för dessa grupper. För att möta
dessa svårigheter är det enligt Nordahl, Sorlie, Manger och Tvevit (2007) extra viktigt med en
fast struktur vid övergångar.
Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att det i forskningen finns en blandad bild av
hur elever upplever övergången mellan mellanstadiet och högstadiet.5 Vissa elever finner
den spännande och lustfylld, andra förknippar den med krav och stress. Klart står i varje fall
att nämnda övergång är och förblir en tämligen markerad del av skolgången för många
elever.

4.2 Andra kommuner
Kvalitet respektive resurser avgör hur man väljer att organisera sig.5 Huddinge kommun,
Sundbybergs stad och Sollentuna kommun har valt att organisera sig utifrån läroplanens
uppbyggnad. Detta ses som mer logiskt och anses skapa goda förutsättningar för det
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pedagogiska uppdraget. Sollentuna kommun valde att omorganisera sin skolverksamhet från
årskurs 6 till 9 till en modell där brytningen sker efter årskurs 6 för att komma till rätta med
brister med anknytning till betygsättning och utifrån läroplanens uppbyggnad. Botkyrka
kommuns skolorganisation har ingen princip om hur årskurserna ska delas in och har skolor
med olika indelning, bland annat både F-5, 6-9, F-6, 7-9 samt F-9.
År 2010 genomfördes en förändring av skolans organisation i Kalmar kommun där vissa
skolor som tidigare var högstadier också skulle omfatta åk 6 och alltså bli 6-9 skolor.6 Låg
och mellanstadieskolor skulle omfatta åk F-5. Kalmar kommun publicerade 25 september
2015 att Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar har beslutat att grundskolan i Kalmar ska
återgå till att vara stadieindelad från och med höstterminen 2016. Skolorna organiseras som
lågstadium, mellanstadium och högstadium, eller en kombination av dessa. Beslutet berörde
samtliga skolor, men de som påverkades mest var de skolor som bestod av årskurs F-5 eller
årskurs 6-9. Stadieindelningen skulle enligt beslutet börja gälla från och med läsåret 16/17.
De tre främsta anledningarna till att beslutet om att återgå till stadieindelning tagits var:
1. Det har kommit nya styrdokument efter 2010 års förändring i skolorganisationen. De nya
styrdokumenten bygger tydligt på en stadieindelning.
2. Kursplanerna för varje ämne är numera grupperade i centralt innehåll och kunskapskrav
för respektive årskurs 3, 6 och 9.
3. Behörighetskrav för lärare och lärarlegitimation är kopplade till kursplanernas olika stadier.
Lärarutbildningar följer denna indelning.
Med de nya styrdokumenten i åtanke menade Kalmar kommun att det ur elevsynpunkt finns
stora fördelar med stadieindelning. Eleverna behöver inte byta skola och lärare mitt i ett
stadie, vilket ger två stora vinster. Dels planerar samma lärare innehållet för samtliga tre år i
mellanstadiet, vilket säkerställer en tydlig koppling till kursplanernas innehåll. Dels kan
läraren basera elevernas betyg på ett bredare underlag när de för första gången ska sättas, i
årskurs 6. Kalmar kommun tog även upp att alla elever i kommunen ska få likvärdiga
förutsättningar med ett sammanhållet mellanstadium, för att lyckas så bra som möjligt.
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5 Slutsatser
5.1 Läroplanernas utformning och betygsättning i årskurs 6
Läroplanen, kursplanerna och från 2018 även timplanen är utformade med en
stadieindelning i lågstadium årskurs 1 till 3, mellanstadium årskurs 4 till 6 och högstadium
årskurs 7 till 9. Att hålla ihop mellanstadiet innebär en pedagogisk fördel, eftersom det ger ett
tydligt spår i kunskapsutvecklingen och ger möjlighet till avslutning och uppföljning i årskurs
6. Att pedagoger kan följa eleverna hela vägen i enlighet med kursplanerna kan även ge
bättre förutsättningar till kollegialt lärande och även till skolutveckling. Dessa lärare bör ha
bredare underlag för bedömning och betygsättning.
Ett argument för en organisation med traditionell stadieindelning är att nationella prov för
årskurs 6 i så fall skulle ligga på mellanstadiet. Både lärare via rektorer, rektorerna själva och
en hel del vårdnadshavare uppfattade detta som positivt. Detta skulle avlasta Slottsskolan
rent arbetsmässigt och dessutom kunna skapa möjlighet till avstämningar och ökad
kompetens bland lärare på mellanstadiet. Även lärarutbildningarnas utformning har
traditionell stadieindelning, vilket talar för en ny skolorganisation. Detta eftersom det anses
kunna underlätta vid rekryteringar.
Det kan vara en svårighet att eleverna i en 6- till 9-organsiation kommer till årskurs 6 med
olika kunskaper. Eleverna har ofta gått i olika skolor där undervisningen har lagts upp på
varierande sätt under årskurs 4 till 5. Detta gör det svåraret att planera för
undervisningsinnehållet i årskurs 6 även om antalet timmar inom respektive ämne är de
samma.
Överlämningar mellan avlämnande och mottagande skola genomförs. Överlämningar under
mellanstadietiden dvs mellan åk 5 och 6 ställer högre krav på en beskrivning vad av det
centrala innehållet som man arbetat med. Det ställer också större krav på överlämning av
bedömningsunderlag inför betygsättningen.
En återgång skulle vara att föredra från ett pedagogiskt perspektiv och gå i linje med hur
många andra kommuner gör eller organiserar sina skolorganisationer.

5.2 Lokaler och organisation
Det som kan tala mot en återgång till en mer stadieindelad skolorganisation är lokalfrågan.
Specialsalar för tex kemi och hemkunskap finns i större utsträckning på Slottsskolan. Det
finns därför bättre förutsättningar för undervisning, åtminstone i dessa ämnen, på
Slottsskolan. Det är också så att det skulle bli trångt på exempelvis Viktoriaskolan och
Gärdslösa skola om årskurs 6 skulle flytta tillbaka medan det skulle stå tomma lokaler på
Slottsskolan. Det är visserligen så att Viktoriaskolans elever skulle kunna utnyttja lokaler på
Slottskolan men det är inget alternativ för Gärdslösa skola. Det är även så att Gårdbyskolan
börjar bli full och kan de inte längre ta emot elever från Gärdslösa skola samtidigt som
årskurs 6 flyttar tillbaka är vår bedömning, utan att fastighetsavdelningen utrett frågan, att det
skulle bli mer än fullt.
En annan del som talar emot en återgång till en mer stadieindelad skolorganisation är
organiseringen av moderna språk. Flera av mellanstadieskolorna är enparallelliga och vissa
klasser ar relativt små. Ska dessa elever undervisas i olika språk på respektive skola blir det
svårt för språklärarna att på ett bra sätt lägga upp undervisningen. Det skulle vara skillnad
om det handlade om två skolor i Viktoriaskolans storlek eller större där elever från olika
parallellklasser kunde undervisas ihop. Ett annat alternativ är att eleverna får åka buss för att
läsa moderna språk ihop med elever från andra skolor men det skulle ta tid från skoldagen
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och alla elever har rätt till sina timmar av undervisning i respektive ämne. Detta är dock
någonting som har organiserats tidigare och organiseras i andra kommuner. Här får man titta
vidare på olika alternativ med tex blockläsning, distansundervisning.
Om årskurs 6 flyttar till mellanstadieskolorna så måste också personal flytta från Slottskolan.
Personalen på Slottsskolan är ofta ämneslärare och rekryterade och anställda utifrån att de
ska arbeta på en 6-9-skola. Det kommer att finnas svårigheter att på bra sätt fördela dessa
lärare på de mindre skolorna.

5.3 Elever och vårdnadshavare
I sammanhanget kan det inte uteslutas att den nuvarande organisationsmodellen har en
fördel i det faktum att den är känd och accepterad. Elever och föräldrar förhåller sig till det för
dem kända och välbekanta, varför en eventuell förändring till en annan organisationsmodell
kan möta ett visst motstånd. Särskilt för de elever som i enkätundersökningen har visat sig
positiva till dagens organisation. Det kan här tilläggas att nästan hälften av vårdnadshavarna
i årskurs 6 verkar positiva till att årskurs 6 går på Slottskolan. På kort sikt skulle förändringen
sannorlikt medföra olika svårigheter som tar tid att komma till rätta med på samma sätt som
det blev när årskurs 6 flyttades till Slottskolan.
Det som vårdnadshavarna gett uttryck för gällande trygghetsaspekten återspeglas även i den
tidigare forskningen som finns tillgänglig kring övergångar. Det finns helt enkelt en stor
individuell variation att ta hänsyn till. En övervägande del av eleverna ser det som positivt att
komma till Slottsskolan. Ur ett trygghetsperspektiv går det därför inte att med bestämdhet
hävda att en av de båda skolorganisationsmodellerna är bättre än den andra. Det bör dock
betonas att skolan, oavsett om årskurs 6 går på Slottskolan eller inte, har ett ansvar att möta
varje enskild elev i dess utveckling och att elever måste kunna utmanas på ett
tillfredsställande sätt både i en mellanstadieskola och i en högstadieskola. Det är därför
skolans och lärarnas ansvar att erbjuda eleverna undervisning på ett sådant sätt så att
kunskapsutveckling och personlig utveckling kan stimuleras, så som Skollagen säger.7
Slottsskolan har exempelvis från och med höstterminen 2017 organiserat så att årskurs 6 går
mer avskilt från övriga elever på skolan vilket kommer att utvärderas.
Utifrån enkätundersökningarna skulle man kunna säga att en återgång av årskurs 6 är att gå
vårdnadshavarna till mötes och att behålla dagens organisation är att gå eleverna till mötes.

5.4 Andra alternativ
Åkerboskolan har stora behov av renovering och att bygga upp en skola för förskoleklass
upp till årskurs 9 är givetvis inte gratis. Om årskurs 6 flyttar tillbaka till mellanstadieskolorna
frigörs moderna och ämnesanpassade lektionssalar på Slottskolan vilket skapar en möjlighet
för elever från Åkerboskolan att antingen gå årskurs 7 till årskurs 9 på Slottsskolan eller göra
likt Nybro kommun, att elever i högstadiet går några dagar i veckan på en annan skola för att
läsa vissa ämnen medan de läser ämnen så som svenska, engelska och matematik på sin
tidigare skola. Detta är dock ingenting som ingår i vårt uppdrag att utreda men om det är ett
intressant alternativ så kan det utredas vidare eftersom det fortfarande finns lokalfrågor och
ekonomiska frågor som behöver utredas vidare vid en eventuell återgång av årskurs 6.
Att låsa sig till förslagen som bara omfattar eleverna i kommunens centrala och södra
områden behöver inte vara de bästa alternativen. Beslut kring alternativa lösningar om inte
Åkerboskolan fullt ut kan få lokaler för en fungerande högstadieskola skulle kunna fattas vid
ett senare tillfälle förutsatt att årskurs 6 flyttas tillbaka till mellanstadieskolorna. Det går även
att utreda alternativ kring detta om Slottskolan behåller årskurs 6.
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6 Två förslag
6.1 Förslag 1: Utforma skolorganisationen efter läroplanens utformning
Att utforma skolorganisationen efter läroplanens utformning bedömer vi som det bästa
alternativet utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Lärarna skulle kunna få följa sina elever utifrån
läroplanens uppbyggnad och eleverna i årskurs 6 skulle på ett annat sätt få ett likvärdigt
innehåll i mellanstadiets utformning. Det skulle också ge ett bättre utbud av utelek och de
pedagogiska svårigheter som kan uppstå med en övergång mellan årskurs 5 och årskurs 6
skulle upphöra. Om utbildningsnämnden väljer att gå på detta förslag bör det först
överlämnas till kommunens fastighetsavdelning och ekonomiavdelning för vidare beredning.

6.2 Förslag 2: Behålla befintlig skolorganisation
Att behålla befintlig skolorganisation bedömer vi som det bästa alternativet utifrån ett
organisatoriskt perspektiv då det i dagsläget är effektivt och fungerar bra med
ämnesanpassade lokaler, organisation av moderna språk samt att det annars skulle bli trångt
på vissa skolor och delvis tomt på Slottskolan. De svårigheter med att fördela övertalig
personal på Slottsskolan som måste göras om åk 6 lämnar uppstår inte.
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Tjänsteskrivelse daterad den 11 augusti 2017
Patientsäkerhetsberättelse 2016 daterad 24 februari 2017
Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden
att

godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2016.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

2017-08-11

2017/68-624

Helena Svensson, 0485-88110
helena.svensson@borgholm.se

Patientsäkerhetsberättelse 2016
Förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden
att

godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2016

Sammanfattning av ärendet
Vårdgivare skall enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) # kap 10§,
upprätta en patientsäkerhetsberättelse senast den 1 mars varje år.
Patientsäkerhetsberättelsen skall vara en dokumentation över arbetet
vårdgivaren bedrivit för att förbättra patientsäkerheten under det gångna
året.

Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse 2016 dnr 2017/68-624

Ärendet
Vårdgivare skall enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) # kap 10§,
upprätta en patientsäkerhetsberättelse senast den 1 mars varje år.
Patientsäkerhetsberättelsen skall vara en dokumentation över arbetet
vårdgivaren bedrivit för att förbättra patientsäkerheten under det gångna
året.
Åtgärder som vidtagits under verksamhetsåret 2016 i Borgholms kommun
för att öka patientsäkerheten inom Elevhälsans Medicinska Insats är
följande:
 Deltagande vid den årliga skolsköterskekongressen för samtliga
skolsköterskor med fortbildning och kompetensutveckling rörande
bland annat mottagande av nyanlända elever, sekretess och
familjerätt samt hälsofrämjande insatser i skolan.
 Skolsköterskemöten vilket innebär yrkesspecifika nätverksmöten
inom kommunen med kvalitetsdiskussioner och löpande utvärdering
av verksamheten avseende bland annat avvikelserapportering och
förbättringsarbeten.
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Nätverksmöten med Elevhälsans medicinska insats i Mörbylånga
kommun för informationsutbyte och samarbete kring
förbättringsarbete och jämlik medicinsk Elevhälsa för hela Öland.
Fortbildning i Idrottskador hos barn och ungdomar för samtliga
skolsköterskor.
Fortbildning i användandet av journalsystemet PMO för samtliga
skolsköterskor.
Uppdatering av informationsdokument till elever och vårdnadshavare
samt Roll och Uppdragsbeskrivningar.
Uppdatering och översättning av informationsdokument, blanketter
och medgivandeblanketter för att bättre kunna nå ut till de nyanlända
familjerna med information samt inhämtande av vårdnadshavares
godkännanden vid vaccination och journalrekvisition.
Utökande av skolläkartid.
Utvecklat samarbetet med hälsocentralen i Borgholm.
Ständigt pågående arbete med avvikelserapportering enligt gällande
rutiner samt vidareutvecklande av säkra rutiner i det medicinska
arbetet.

Jenny Nelson
Skolsköterska
med medicinskt ansvar

Helena Svensson
Utbildningschef
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SAMMANFATTNING
Vårdgivare skall enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) # kap 10§,
upprätta en patientsäkerhetsberättelse senast den 1 mars varje år.
Patientsäkerhetsberättelsen skall vara en dokumentation över arbetet
vårdgivaren bedrivit för att förbättra patientsäkerheten under det
gångna året.
Åtgärder som vidtagits under verksamhetsåret 2016 i Borgholms
kommun för att öka patientsäkerheten inom Elevhälsans Medicinska
Insats är följande:















Deltagande vid den årliga skolsköterskekongressen för samtliga
skolsköterskor med fortbildning och kompetensutveckling rörande
bland annat mottagande av nyanlända elever, sekretess och
familjerätt samt hälsofrämjande insatser i skolan.
Skolsköterskemöten vilket innebär yrkesspecifika nätverksmöten
inom kommunen med kvalitetsdiskussioner och löpande
utvärdering av verksamheten avseende bland annat
avvikelserapportering och förbättringsarbeten.
Nätverksmöten med Elevhälsans medicinska insats i Mörbylånga
kommun för informationsutbyte och samarbete kring
förbättringsarbete och jämlik medicinsk Elevhälsa för hela Öland.
Fortbildning i Idrottskador hos barn och ungdomar för samtliga
skolsköterskor.
Fortbildning i användandet av journalsystemet PMO för samtliga
skolsköterskor.
Uppdatering av informationsdokument till elever och
vårdnadshavare samt Roll och Uppdragsbeskrivningar.
Uppdatering och översättning av informationsdokument,
blanketter och medgivandeblanketter för att bättre kunna nå ut
till de nyanlända familjerna med information samt inhämtande av
vårdnadshavares godkännanden vid vaccination och
journalrekvisition.
Utökande av skolläkartid.
Utvecklat samarbetet med hälsocentralen i Borgholm.
Ständigt pågående arbete med avvikelserapportering enligt
gällande rutiner samt vidareutvecklande av säkra rutiner i det
medicinska arbetet.

3

88

2017-02-24

ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER
SFS 2010:659, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§

Enligt Skolverkets och Socialstyrelsens Vägledning för elevhälsan (2014)
skall Elevhälsan arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt stödja
elevernas utveckling mot utbildningens mål. Detta uppdrag skall
genomföras på ett sätt som medger så hög grad av patientsäkerhet som
möjligt. Elevhälsans Medicinska Insats i Borgholms kommun arbetar
fortlöpande för att upprätthålla och förbättra graden av patientsäkerhet.
Det övergripande målet för elevhälsans Medicinska Insats i Borgholms
kommun är att bedriva en god och säker vård som grundas i vetenskap
och beprövad erfarenhet. Genom förebyggande arbete och tidig
identifiering elimineras kända eller nyfunna risker i vårdarbetet.
Personal med rätt kompetens krävs för att målet med en god och säker
vård skal kunna uppnås. Likaså krävs att bemanningen är fullgod. För
att minimera risk för vårdskador krävs att arbetsmiljön är
tillfredställande och att det finns tid till kvalitetsarbete 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
kompetensutveckling och fortbildning.
Avvikelserapportering som leder till åtgärder och uppföljning.
Systematiskt förbättringsarbete, rutiner och riktlinjer.

ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR
PATIENTSÄKERHETSARBETET
SFS 2010:659, 3 kap. 9§ och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2§, p 1
Vårdgivare
Utbildningsnämnden i Borgholms Kommun är vårdgivare för den hälsooch sjukvård som bedrivs inom Elevhälsans Medicinska Insats.
Verksamhetschef för Elevhälsans Medicinska Insats är
utbildningschefen, vilken är utsedd av Utbildningsnämnden.
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Verksamhetschef
Verksamhetschefen för Elevhälsans Medicinska Insats,
utbildningschefen, ansvarar för att personalen har den kompetens som
krävs och får den fortbildning som behövs för att upprätthålla sin
kompetens samt att verksamheten bedrivs på ett säkert och
ändamålsenligt sätt. Då verksamhetschefen för den hälso- och sjukvård
som bedrivs saknar medicinsk kompetens skall denne uppdra Medicinskt
Ledningsansvar åt person inom organisationen med medicinsk
kompetens. I Borgholms kommun är samordnande skolsköterska utsedd
till Medicinskt Ledningsansvarig och denne ansvarar för
avvikelsehantering och anmälan enligt Lex Maria samt kvalitetssäkring
av verksamheten.
Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
Legitimerad sjukvårdspersonal har eget ansvar för att det arbete de gör
utförs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, med god kvalitét samt
på ett patientsäkert sätt. De har också en skyldighet att identifiera och
rapportera avvikelser och risker i verksamheten.

STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 §
Systematiskt kvalitetsarbete
Rutin för avvikelserapportering finns. Avvikelser rapporteras till
Medicinskt Ledningsansvarig skolsköterska som sammanställer och
fattar beslut om eventuella åtgärder. Sammanställning av avvikelser
rapporteras till verksamhetschefen.
Skolsköterskorna träffas för skolsköterskemöten, vilket innebär
yrkesspecifika nätverksmöten inom kommunen där diskussioner om
verksamhetens kvalitetsarbete och systematiska förbättringsarbeten
fortgår. Här lyfts även avvikelser och vilka åtgärder dessa lett fram till
med syftet att ständigt förbättra patientsäkerheten.
Elevhälsans Medicinska Insats i Borgholms kommun använder sig av
datajournalsystemet PMO. Detta journalsystem genomgår fortlöpande
kvalitetsförbättringar med syftet att öka säkerhet och förenkla arbetet.
Egenkontroll av loggar, där lästa journaler kontrolleras mot behörighet,
genomförs i samarbete med Mörbylånga kommun.
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HUR PATIENTSÄKERHETSARBETE HAR BEDRIVITS SAMT
VILKA ÅTGÄRDER SOM GENOMFÖRTS FÖR ÖKAD
PATIENTSÄKERHET
SFS 2010:659, 3 kap. 10§ p 1-2
Utveckling av användandet av datajournalsystemet
För ökad patientsäkerhet och användarvänlighet sker fortlöpande
diskussioner inom skolsköterskegruppen om hur journalsystemet
används och olika dokumentationssätt. En gång per år bjuds
administratör in för fortbildning i journalsystemet PMO för samtliga
PMO användare inom kommunen. Drift av journalsystemet (flyttats från
Emmaboda till CGM-Saas i Stockholm) har förändrats under det gångna
året vilket medfört en del driftstörningar initialt. Det har även medfört
att fler funktioner blivit tillgängliga såsom, överföring av utförda
vaccinationer till Svevac och möjlig överföring av journaler digitalt till
hela Sverige, vilket ökat patientsäkerheten.
Skolsköterskemöten
Diskussionerna och arbetet på skolsköterskemötena har under året
mynnat ut i olika fokusområden för förbättringsarbete. Här sker även
löpande utvärderingar av verksamheten vilken innefattar avvikelser,
hantering av inkomna synpunkter från bland annat elever,
vårdnadshavare och pedagoger.
De största fokusområdena för förbättringsarbeten under 2016 har varit:




Uppdatering av informationsdokument
Översättning av informationsdokument och blanketter för att nå ut
till nyanlända familjer
Dokumentation i journalsystemet PMO, hantering av hälsoprofil,
förtydligande av vaccinationsstatus

Deltagande i skolsköterskekongress och fortbildning.
Samtliga skolsköterskor deltog i 2016 års upplaga av
Skolsköterskekongressen. Här erbjöds i år kompetensutveckling för både
nya och erfarna skolsköterskor samt skolsköterskor med ledningsansvar
bland annat sekretess och familjerätt, hälsofrämjande arbete i skolan och
mottagande av nyanlända elever. Samtliga skolsköterskor deltog även i
en utbildningsdag om Idrottskador hos barn och ungdomar med syfte att
öka kompetensen vid bedömning av smärtproblematik och skador hos
elever.
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Nätverksträffar med Elevhälsans Medicinska Insats i Mörbylånga
Nätverksmöten en gång per termin med Elevhälsans medicinska insats i
Mörbylånga kommun har genomförts. Här förs diskussioner för
informationsutbyte och samarbete kring förbättringsarbete och jämlik
medicinsk Elevhälsa för hela Öland.
Utveckling av samarbetet med Hälsocentralen i Borgholm samt
utökade skolläkartider
Skolläkare köps in på timmar av Landstinget i Kalmar län genom
Borgholms Hälsocentral. Nytt avtal om fördubblade skolläkartider
arbetades fram under sommaren och togs i bruk under höstterminen. Då
kommunen fått många nyanlända elever de senaste åren pågår ett
omfattande arbete med kompletterande vaccinationer för dessa i vilket
skolläkaren deltar. Den 1 juni 2016 kom nya föreskrifter från
Socialstyrelsen om utökad rätt för skolsköterskor att ordinera
kompletterande vaccinationer inom det nationella
vaccinationsprogrammet för barn. I Borgholms kommun har vi dock tagit
beslut om att fortsätta låta skolläkare ordinera vaccin tills alla
skolsköterskor känner sig bekväma med förfarandet att bedöma behovet
av kompletterande vaccinationer för nyanlända elever. I samband med
det ökade behovet skolläkartider fick en annan läkare uppdraget som
skolläkare. I de fall då skolsköterskor identifierar nyanlända elever som
inte varit på Hälsosamtal hos Asyl- och Flyktinghälsovården förmedlas
dessa till skolläkaren som tar kontakt med asylsköterskan på
Hälsocentralen så dessa elever kallas på nytt.
Uppdatering av Roll- och Uppdragsbeskrivningar
I Borgholms kommun finns Roll- och Uppdragsbeskrivningar för samtliga
personalkategorier. Under 2016 uppdaterade personalen i elevhälsan
sina Roll- och Uppdragsbeskrivningar. Det skrevs även en ny Roll- och
Uppdragsbeskrivning för Medicinskt Ledningsansvarig skolsköterska för
att förtydliga vilka ansvarsområden verksamhetschefen har delegerat till
denne.

UPPFÖLJNING GENOM EGENKONTROLL
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2§ p 2
Egenkontroll av medicinskteknisk utrustning har utförts i samarbete
med Mörbylånga kommun enligt gällande rutin. Medicinteknisk
avdelning MTA på Landstinget i Kalmar Län utför kontroll och
reparation på apparater såsom Audiometer och blodtrycksmätare.
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Alla givna vaccinationer har rapporterats i vaccinationsregistret Svevac.
Sedan höstterminen 2016 skickas vaccinationer som registrerats i PMO
direkt till Svevac. Skolsköterskor ansvarar för att gå in och göra
stickprovskontroller för att säkerställa att överföringen skett korrekt.

SAMVERKAN FÖR ATT FÖREBYGGA VÅRDSKADOR
SOSFS 2011:9, 4 kap. 6§, 7 Kap. 3§ p 3
Intern samverkan
Elevhälsomöten, EHM anordnas på alla skolor utom en under ledning av
rektor där skolans personal och elevhälsans personal gemensamt
identifierar elever som är i behov av elevhälsans insatser.
Samverkan mellan skoladministratörer och skolsköterskor sker för att
Skolsköterskan skall få information när nya elever börjar på skolorna så
att dessa kan få ta del av Elevhälsans Medicinska Insatsers rutinmässiga
insatser som görs i hälsofrämjande och förebyggande syfte, med vilket
menas basprogrammet för Elevhälsans Medicinska Insats.
Extern samverkan
Rutiner för remittering till annan vårdgivare finns.
Elevhälsans medicinska insats, som helhet eller representant från, deltar
regelbundet i möten med externa samverkansparter. Däribland BHV,
BUP, Barn och ungdomshälsan, Asyl- och flyktinghälsovården och
Primärvården med flera.
Samverkansmöte mellan länets alla Samordnande och Medicinskt
Ledningsansvariga skolsköterskor och skolläkare sker två gånger per år.
Här sker diskussioner och informationsutbyten för att förbättra och
likställa Elevhälsans Medicinska Insats för hela länet.
Samverkan med skolsköterskegruppen i Mörbylånga kommun för en
likvärdig medicinsk elevhälsa på Öland.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS
RAPPORTERINGSSKYLDIGHET OCH

RISKANALYS

SFS 2010:659, 6 kap. 4§ och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2§ p 5 samt SOSFS
2011:9, 5 kap. 1§
Avvikelserapporter skickas till Medicinskt Ledningsansvarig
skolsköterska som sammanställer och beslutar om eventuella åtgärder
samt ansvarar för anmälan enligt Lex Maria i de fall detta skulle
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behövas. Sammanställning av avvikelser samt beslutad åtgärd meddelas
Verksamhetschefen. Genomgång och diskussion om åtgärder kopplat till
inkommen avvikelserapport diskuteras på månatliga
Skolsköterskemöten.
Under det gångna året har två avvikelser inkommit till Medicinskt
Ledningsansvarig skolsköterska. Dessa har hanterats i enlighet med
gällande rutiner.
Den ena avvikelsen rör hur vaccinationsanamnesen och ordination har
dokumenterats tidigare i journalsystemet PMO. Dokumentation om
tidigare vaccination och vaccinationsordination sker i anteckningar och
läses i löpande text. Efter en tid kommer dessa långt ner i texten vilket
ökar risken för att viktiga uppgifter förbises. Beslut om att markera
journalen med varningsrutan som kallas Gul lapp för att förtydliga var i
vaccinationskompletteringsarbetet aktuell elev befinner sig för att
förtydliga och synliggöra detta vid byte av skolsköterska och när många
elever med olika vaccinationsstatus finns på skolorna.
Den andra avvikelsen rör den stora personalbrist som varit under
verksamhetsåret 2016. I kommunen skall det enligt beslut under
vårterminen finnas 2,5 skolsköterskor. Under höstenterminen har det
bara funnits 1,5 skolsköterskor. Två skolor har varit utan skolsköterska
på plats. Övriga skolsköterskor har tagit hand om det akuta arbetet på
skolorna under denna tid, såsom vaccinationer, nyanlända elever, akuta
och halvakuta elevärenden samt elevhälsomöten. Basprogrammet har
under höstterminen inte kunnat fortgå som planerat på grund av
rådande personalsituation. Denna situation har medfört risker i
patientsäkerheten. Befintliga skolsköterskor har varit oroliga för att
någon elev missas och inte får tillgodogöra sig planerade insatser.
Väntetiden på ordination och administration av kompletterande
vaccinationer har blivit betydligt längre än planerat på alla skolor. Under
vårterminen 2017 börjar en nyanställd skolsköterska på 100%.
Omorganisation av ansvaret över skolorna kommer att ske under
sommaren 2017 för att förbättra patientsäkerheten.

HANTERING AV KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3§, 7 kap. 2§ p 6
Vårdgivaren har inte haft ett tillfredställande system för att elever,
vårdnadshavare, skolpersonal eller andra aktörer ska kunna lämna
klagomål och synpunkter på verksamheten. I dagsläget har alla varit
utelämnade att ringa någon inom hela utbildningsförvaltningen och
9
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lämna sin synpunkt och sedan skall denne rapportera till
Verksamhetschefen. Inga klagomål eller synpunkter har meddelats till
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska rörande Elevhälsans
Medicinska Insats under verksamhetsåret 2016.

SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6§
Avvikelserapportering omfattar både risker och händelser. Det finns en
plan för hur avvikelserapporter hanteras. Avvikelserapporterna
sammanställs i patientsäkerhetsberättelsen.
Inga klagomål eller synpunkter har inkommit till Elevhälsans
Medicinska Insats under det gångna året. Det är dock oklart om detta
beror helt och hållet på att verksamheten fungerar tillfredställande eller
om det är för krångligt och oklart hur klagomål och synpunkter kan
lämnas in. Under 2017 kommer ett arbete med att ta fram ett tydligare
system för inrapportering av synpunkter och klagomål till verksamheten
påbörjas. De synpunkter och klagomål som inkommer kan sedan
sammanställas och analyseras och därigenom ligga till grund för det
fortsatta kvalitéts och förbättringsarbetet.

SAMVERKAN MED PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE
SFS 2010:659, 3 kap. 4§
Den vård som bedrivs inom Elevhälsans Medicinska Insats är frivillig och
erbjuds alla elever. Samtycke från elev och vårdnadshavare är en
förutsättning för att insatser skall kunna ske. Elever har även rätt att
själva söka kontakt med skolsköterska, i de fall skolsköterskan anser
behov finns tas kontakt med vårdnadshavare.
Innan vaccination genomförs inhämtas informerat samtycke av
vårdnadshavare. På de medgivandeblanketter som används finns även en
mindre hälsodeklaration för att öka patientsäkerheten i samband med
vaccination.
Information till elever och närstående ligger till grund för att de skall ges
möjlighet till samverkan. Ett arbete med att översätta Elevhälsans
Medicinska Insats informationsdokument och blanketter till de större
språkgrupper som förekommer i kommunen har påbörjats och fortgår för
att möjliggöra att även familjer med annan språkbakgrund kan samverka
med Elevhälsans Medicinska Insats.
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RESULTAT
SFS 2010:659, 3 kap. 10§ p 3
Strukturmått
 Skolsköterskemöten har genomförts enligt plan.
 Fortbildning och kompetensutveckling med fokus på nyanlända
elever och idrottskador samt hälsofrämjande arbete i skolan har
genomförts.
 En halvdags fortbildning i datajournalsystemet PMO har
genomförts enligt plan.
 Samtliga skolsköterskor har deltagit vid arbetsplatsträffar en gång
per månad med resterande central elevhälsa där fokus under
hösten varit systematiskt kvalitetsarbete med inriktning på
begreppen hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete.
Processmått
 Avvikelserapportering har utförts enligt gällande rutiner.
Rapporterna har därefter analyserats och åtgärder har vidtagits
för att minimera risker och förbättra kvalitéten på verksamheten.
Resultatmått
 Två avvikelserapporter har inkommit. Ingen av händelserna har
lett till vårdskada. Händelserna har bedömts, analyserats och
åtgärder har vidtagits.
Måluppfyllelse
 På två av kommunens skolor har målet med fullgod bemanning
inte uppnåtts. Ingen skolsköterska har funnits tillgänglig under
hösten på dessa skolor. Övriga skolsköterskor har dock funnits
tillgängliga vid förfrågningar samt genomfört vaccinationer och
andra högt prioriterade insatser.
 Skolsköterskor har i planerad utsträckning deltagit i
fortbildningar och kompetensutveckling.
 Systematiskt förbättringsarbete har fortgått enligt plan.
 Avvikelserapportering har fungerat enligt plan.
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ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER FÖR KOMMANDE
ÅR
Under det kommande året kommer kvalitetsarbetet fokuseras på följande
punkter:









Egenkontroll: Utvärdera dokumentationen av vaccinationer och
hälsosamtalen. Är förändringar tillräckliga eller behövs ytterligare
förbättringar?
Klagomål och synpunkter: Skapa ett tydligt system för att elever,
närstående, skolpersonal och övriga skall kunna komma med
synpunkter och klagomål som sedan kan ligga till grund för
fortsatt kvalitéts- och förbättringsarbete.
Informationsmaterial: Fortsatt arbete med att uppdatera och
översätta lokala informationsdokument och blanketter.
Ledningssystem för kvalitétsarbete: Ta fram ett nytt
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Förenkla arbetsgången för avvikelserapportering: Återuppta ett
tidigare arbete med digitalisering av avvikelserapportering.
Lokaler: Fortsätta arbetet med att förbättra lokalerna för
skolsköterskans mottagning på flera skolor med avseende på
ljudnivå, hygien, utrustning och personalergonomi.
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 81

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-08-15

75-89

Dnr 2017/58-600 UN

Kalendarium UN 2017
Sammanfattning
Mötet går igenom händelser i kalendariet. Stående punkt på nämnden, budgetuppföljning saknas och kommer att läggas till i dokument. Lennart Andersson (S) redovisar att revisorerna menar att kalendariet bör vara utformat i en
rullande 12 månaders period. Förvaltningschef Helena Svensson tar fram förslag på ny modell som kan rulla på 12 månader.
Beslutsunderlag
Kalendarium daterad den 9 augusti 2017
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

lägga informationen till handlingarna med beaktande av vad som
framkommit i diskussionen.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Uppdaterad 2017-08-09

Dnr 2017/58-600

Kalendarium för utbildningsnämnden Borgholms kommun
Stående punkter på dagordningen till AU
 Uppföljning av budget
 Inkomna händelserapporter avseende kränkande behandling
Stående punkter på dagordningen till utbildningsnämnden
 Anmälan om fattade delegationsbeslut
 Frågor från nämndledamöter
 Information från verksamheten

Datum

UN AU

2017-05-11

Kulturplan
Svar till arbetsmiljöverket

2017-05-23

2017-06-14
2017-06-27

Utbildningsnämnden

Ansvarig
tjänsteman
Fc

Värdegrundsarbete
- Elevhälsan informerar om sitt arbete och funktion
- Helena Stegert informerar om arbete med
Likabehandlingsplaner
Svar till KS ang budget för skolresor
Stipendium kulturskolan

Fc
Central elevhälsa
Rektor

Avstämning och analys av budget 2017 (tertialbokslut)
Redovisning av barnomsorgskön (Uppdrag till tf FC att
göra en ny redovisningsmodell av kö till barnomsorg)
Redovisning av elevutveckling
Angående nyanländas lärande
- Uppdrag till förv. Att ta fram en konsekvensanalys
vid minskade/ökade behov eller ev. avveckling av

Fc/Ek

MJ/J-EC
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Uppdaterad 2017-08-09

Dnr 2017/58-600
verksamheten
Internkontroll 2017
Utbildning från PWC – datum och innehåll sätts (förslag
14/9, 15/9, 20/9, 25/9)
2017-08-15
2017-08-29

2017-09-18
2017-09-26

2017-10-16
2017-10-24

2017-11-13
2017-11-21
2017-12-04
2017-12-12

Förslag på ny modell för att rapportera kränkningar
Kulturskolans lokalisering och söktryck
Yttrande om Åkerboskolan – uppdrag till förvaltningen

Fc
Fc

Uppföljning budget 2017 utifrån skolledarnas besparingar
Avstämning och analys avseende sjukfrånvaron
Medborgarförslag från 2015: Återför åk 6 till mellanstadiet
Handlingsplan för att motverka att elever väljer annan
huvudman
Sammanställning av statsbidrag
Redovisning av Patientsäkerhetsberättelse
Omfördelning budget bibliotek, Viktoriaskolan
Avstämning och analys av budget 2017
Redovisning av barnomsorgskön
Maria Drott bjuds in angående plan för åtgärder på
förskolors och skolors utemiljöer samt
renovering/ombyggnad av Åkerboskolan.
Rapport tillsyn Föräldrakooperativet Montessori
Rapport från skolavslutningsfester

Jens
J-EC/KJ
J-EC/KJ
KJ
Fc/JN
GL
Fc/Ek
Fc
Fc
KJ
GE/CP

Avgifter och taxor 2018 (kulturskolan, barnomsorg)
Utredning utbildningsförvaltningens centrala organisation
Regler och rutiner för finansiering av studieresor och
avslutningsaktiviteter
Fastställande av internkontrollplan för 2018
Redovisning av barnomsorgskön
Redovisning av elevutveckling

Fc
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Dnr 2017/58-600
Fastställande av elevpeng för 2018
Punkter som ej är tidsatta
Stenmur på Kråkbacken
 Vems är ansvaret för skaderisk/åtgärder att förhindra skaderisker
 Förv. aktualiserar frågan med kommunens fastighetsstrateg

Status
Kim J utreder frågan

Förskolan Sandhorvan
 Uppdrag till förv. att uppskatta behovet av förskola i dagsläget och
framåt och återkomma med rapport

Utredning pågår, föräldramöte
genomfört 12/6.
Dokumentation pågår.

Uppdrag tf FC att samverka med kommunledningen och återkomma i
ärendet om hedersrelaterat våld.
Socialförv intresserad av möte till hösten

Tas upp på möte med
UNAU/SNAU 14/8

Medborgarförslag 2017: utbildning för förskolans pedagoger kring giftfri
vardag
Medborgarförslag 2017: skolträdgårdar
Information om miljö- och hållbarhetsberedningen 30 min
Yttrande om projekt Åkerboskolan enligt KS beslut 2017-06-20 §121

Tas upp på AU i aug

Uppdaterad 2017-08-09
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 82

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-08-15

75-89

dnr 2017/7-606

Information ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet
Sammanfattning
Förvaltningschef Helena Svensson informerar om svaret från Barn- och
elevombudet gällande kränkande behandling vid Viktoriaskolan i Borgholm
dnr 2017/22-606. ”Mot bakgrund av uppgifterna i redovisningen och vad anmälaren anfört bedömer Barn- och elevombudet att Borgholms kommun vidtagit sådana åtgärder att uppföljning av ärendet avslutas”.
Beslutsunderlag
Beslut från Barn- och elevombudet daterat den 13 juli 2017.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

överlämna informationen till nämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-08-15

75-89

§ 89

Dnr 2017/17-600 UN

Information från verksamheten
Sammanfattning
Förvaltningschef Helena Svensson redovisar förvaltningens aktuella statsbidrag enligt önskemål samt redogör för hur nuläget ser ut för utbildningsförvaltningens centrala organisation Ht-17 inför utredningsuppdraget från nämndens möte den 23 maj 2017 § 55 som ska redovisas till nämnden den 24 oktober 2017. Kim Jakobsson som sköter administrationen av statsbidragen
kommer till nämndens möte den 29 augusti 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 24 juli 2017
Utbildningsförvaltningens organisation HT 17
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

överlämna informationen till nämnden.

Helena Svensson informerar att Statens offentliga utredningar vill komma
och göra intervjuer inom ramen för översynen av skolmyndigheterna.
”Den 30 mars 2017 fick en särskild utredare i uppdrag av regeringen att göra
en bred översyn av ansvarsfördelningen och organiseringen av myndigheterna på skolområdet i syfte att skapa en mer ändamålsenlig myndighetsstruktur som på ett bättre sätt än i dag kan bidra till en bättre skola (dir. 2017:37).
Det är viktigt för utredningen att inhämta synpunkter från förtroendevalda, förvaltningschefer, skolledare, lärare, fritidspedagoger och förskollärare. Vi har
därför valt ut ett antal kommuner som vi önskar få besöka, däribland er kommun.”
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

överlämna till förvaltningschef att samordna ett datum för intervjuer
med utbildningsnämndens och förvaltningens representanter.

Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-08-15

75-89

Kulturskolans lokaler
Förvaltningschef Helena Svensson informerar om att Kommunstyrelsen tagit
beslut om upphandling för att renovera Kronomagasinet för Kulturskolans
räkning. Lokalerna beräknas vara klara för inflyttning vid årsskiftet. Utbildningsnämnden och utbildningsförvaltningen har inte varit involverade i processen kring Kulturskolans lokaler, trots att man ansvarar för verksamheten.
Det vore önskvärt att nämnden och förvaltningen involveras mer i processen i
kommande lokalprojekt.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

denna information kommer kommunstyrelsen tillhanda med beaktande.

Björn Andreen (M) anmäler att det framkommit vid ett besök på förskolan
Rödhaken att lokaler och utemiljöer inte sköts när det gäller arbetsmiljö och
barnens välbefinnande då temperaturen på förskolan låg på 25 grader, klimatanläggning var förprogrammerad till 25 grader. Förvaltningschef undersöker med vaktmästare hur det förhåller sig.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

2017-07-24

2017/17-600 UN

Kim Jakobsson, 0485-88111
kim.jakobsson@borgholm.se

Statliga bidrag
Sammanställning av förvaltningens aktuella bidrag
Sammanställningen nedan är indelad i olika områden med en summering
och sist en total. Bidragen är från 2016 och 2017 eftersom vissa av
bidragen söks för helår och andra för läsår.
Syftet med sammanställningen är att visa på i vilken omfattning
utbildningsförvaltningen söker och redovisar riktade statsbidrag, förutom
dem som går till kommunen direkt baserat på antalet invånare.
Bidragen söks från Skolverket om inget annat anges. Bidragen som gäller
nyanlända söks från Migrationsverket.

Bidrag för att öka antalet personal eller antalet barn/elever per grupp i
förskola/skola
Statsbidrag

Summa

Personalförstärkning inom elevhälsan år 2016

34 375 kr

Fritidshemssatsningen läsår 16/17

356 222 kr

Lågstadiesatsningen läsår 16/17

1 505 537 kr

Mindre barngrupper i förskolan läsår 16/17

1 683 000 kr

SUMMA

3 579 134 kr

Bidrag för att öka kvaliteten i förskola/skola
Statsbidrag

Summa

Kulturskolan år 2016 (KF)

300 000 kr

Lovskola år 2016

125 130 kr

Lärarlyftet läsår 16/17

27 500 kr

Läslyftet läsår 16/17

54 000 kr

Läxhjälp läsår 16/17

100 000 kr

Kvalitetssäkrande åtgärder i förskolan år 2016

154 541 kr

Skapande skola läsår 16/17 (Kulturrådet)

250 000 kr

SUMMA

1 011 171 kr
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Bidrag för att öka attraktiviteten i läraryrket
Statsbidrag

Summa

Karriärtjänster läsår 16/17

935 000 kr

Lärarlönelyftet läsår 16/17

2 000 000 kr

SUMMA

2 935 000 kr

Nyanlända
Statsbidrag

Summa

Samordnare nyanlända elever läsår 16/17

138 200 kr

Asylsökande barn förskola år 2016

2 565 760 kr

Asylsökande elever förskoleklass år 2016

1 088 430 kr

Asylsökande elever grundskola år 2016

13 523 250 kr

Asylsökande extra betydande kostnader 2016

521 592 kr

Asylsökande extra kostnader 2016

4 364 158 kr

SUMMA

22 201 390 kr

Övriga bidrag
Statsbidrag

Summa

Omsorg obekväm arbetstid år 2016

214 332 kr

Maxtaxa i förskola och fritidshem 2017

1 694 160 kr

SUMMA

1 908 492 kr

Totalt:

31 635 187 kr

Bidragen ovan är sammansatta utifrån läsår eller kalenderår då de är
utformade på helt olika sätt och gäller för olika perioder. En del är
sammansatta av flera kortare perioder för att kunna jämföras på årsbasis
med övriga statsbidrag. Statsbidragens belopp, vilka bidrag som är aktuella
och bidragens kriterier förändras för många bidrag från år till år.
Bidragen skiljer sig åt genom att de ansöks innan eller efter perioden samt
har en varierande säkerhet gällande om bidragen beviljas, kan rekvireras i
sin helhet eller behöver återbetalas efter inskickad redovisning. Detta
skapar svårigheter med budgetering av statsbidragen då flera av
statsbidragen måste planeras utifrån att vi får ta del av dem, innan vi vet
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det, för att vi över huvud taget ska kunna ta del av dem. Skolverket kan
också vid exempelvis tillfälligt ökat elevantal som leder till lägre
personaltäthet inom olika personalkategorier besluta om återbetalning av
statsbidrag eller vara pragmatiska och besluta att statsbidrag inte behöver
betalas tillbaka.
För vissa statsbidrag där vi ansöker om att behålla tidigare beviljade
satsningar kan förutsättningarna förändras mellan åren vilket i sin tur leder
till att det blir svårare att uppfylla statsbidragets kriterier.
Perioderna för administrationen av statsbidrag överlappar ofta varandra. En
redovisning och beslut kring ett statsbidrag en tidigare period kan komma
efter ansökan och beslut kring en ny period. Bidragen administreras också i
olika former så som exempelvis via Skolverkets Mina Sidor, ifyllda Excelmallar som mailas in, digitala enkäter via länk, blanketter via post eller
Kulturrådets Min onlinetjänst.

Kim Jakobsson
Stabschef

Helena Svensson
Förvaltningschef
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Utbildningsförvaltningens organisation HT17
Centrala stödfunktioner
Förvaltningskontor
Lotsen
Helena Svensson, Förvaltningschef
Marwin Johansson, Verksamhetschef (0,5)**
Kim Jakobsson, Stabschef
Marie-Helen Ståhl, Administration***
Jan-Erik Carlsson, Utvecklingsledare (0,5)*
Anne-Charlott Petersson, Förvaltningssekr.
Jan-Erik Karlsson, IT-pedagog
Kulturområdet
Bibliotek
Kulturskola
Hannah Krahner, Bibliotekschef (arbetar även
Oscar Roslund, Kulturskolechef (0,8)
som bibliotekarie)

Norra området

Förskola/grundskola
Marwin Johansson, Förskolechef norra förskolor samt stöd Åkerbo (0,5)
Cecilia Petersson, Rektor Åkerboskolan

Centrala området

Lena Boking, Förskolechef Fyrtornet, Rödhaken, omsorg på kvällar och helger,
öppna förskolan samt ledningsresurs för centrala området
Karin Albertz, Rektor/förskolechef Viktoriaskolan och Skogsbrynets förskola
Göran Eliasson, Rektor Slottsskolan

Södra området

Christina Lundberg Rektor/förskolechef Köpings skola, Köpings förskolor
Helena Johansson Stegert, Rektor/förskolechef Rälla/Gärdslösa/Runsten
Anna Landefrö, Rektor/förskolechef Rälla/Gärdslösa/Runsten (tillträde oktober)

Administration
Camilla Gegerfelt (Centrala)
Helene Zackrisson (Centrala)
Agneta Petersson (Norra)
Carita Bäck (Södra)

Övriga stödfunktioner
Vaktmästeri
Elevhälsa
Gert Olsson (Centrala) Ingmarie Stenberg (specped)
Stefan Ekström
Eva Schildmeijer (psykolog)
(Köping+fsk)
Lena Levin Holm (specped tal&språk 0,5)
Agne Blomdin (Södra) Joakim Signell (kurator Slotts/Åkerbo)
Mikael Demant (Norr) Maria Lindberg (kurator Viktoria/södra)
Victoria Olofsson (skolsköt Viktoria/Åkerbo)
Elisabeth Ingvarsson (skolsköt Slotts 0,5)
Jenny Nelson (skolsköt södra + MAS)
Anna-Stina Hedlund (studie- och yrkesvägl)

*Finansieras av Skolverket 0,3
** Finansieras av Skolverket
***Finansieras av Skolverket 0,1. Tjänsten ska minskas under HT
En utredning kring organisationen kommer att genomföras och presenteras till UN i oktober.

