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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer
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§ 81

Dnr 2018/4-640 UN

Uppföljning av budget september 2018
Sammanfattning
Förvaltningschef Helena Svensson och controller Izabelle Sjöbäck redogör
för budgetuppföljning för september månad. Utbildningsförvaltningens budgetram för 2018 uppgår till 172,9 mkr. Utbildningsförvaltningen visar för perioden januari till september ett underskott i förhållande till budget på -187 tkr.
Helårsprognosen uppgår till ett överskott på 1 014 tkr.

Budget

Redovisat

Avvikelse

Årsprognos

Total
60

Central stödfunktion

45 074

44 575

500

1 467

61

Norra rektorsområdet

15 337

15 633

-297

-590

62

Centrala rektorsområdet

35 661

36 014

-353

-340

63

Södra rektorsområdet

28 209

28 770

-561

-621

65

Kulturområdet

6 799

6 474

326

487

69

Projekt

0

-199

199

611

131 080

131 267

-187

1 014

Summa

Förbättringen av resultatet beror till största delen av statsbidraget för en likvärdig skola. Utbildningsnämnden har fått ta del av 1,5 mkr för kostnader under 2018 som har kunnat användas för att minska underskottet av tilläggsbelopp för elever med särskilda behov.
Utbildningsnämnden har under 2018 budgeterat upp skolskjutsbudgeten utifrån beräknad kostnadsökning under höstterminen som en följd av den senaste skolskjutsupphandling. Det har uppfattats att denna kostnadsökning
skulle kompenserats i utbildningsnämndens rambudget per automatik. Då
detta inte skett har denna budgetökning finansierats med budgetminskning
på barn/elevpengen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 4 oktober 2018
Månadsuppföljning september 2018
Beslut

Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottet beslutar
att

äskande för kostnadsökning för skolskjutsar flyttas till ärende Verksamhetsplan med budget 2019 eftersom det är en äskning inför 2019
års budget. Därmed revideras också tjänsteskrivelsen för ärende
Uppföljning av budget september 2018 inför utbildningsnämndens
möte.

Arbetsutskottet föreslår utbilningsnämnden
att

lägga månadsuppföljningen, september 2018 med godkännande till
handlingarna.

att

avstå från att äska 543 tkr för kompensation för underskott gällande
asylsökande elever då utbildningsnämnden inte har ett prognostiserat
underskott.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sida

1(2)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

2018-10-15

UN 2018/4

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

Månadsuppföljning, september 2018
Förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta
att

lägga månadsuppföljning, september 2018 med godkännande
till handlingarna

samt
att

äska 543 tkr för kompensation för underskott gällande
asylsökande elever

eller
att

avstå från att äska 543 tkr för kompensation för underskott
gällande asylsökande elever då utbildningsnämnden inte har
ett prognostiserat underskott

Sammanfattning av ärendet
Utbildningsförvaltningen visar för perioden januari till september ett
underskott i förhållande till budget på -130 tkr. Helårsprognosen uppgår till
ett överskott på 1 014 tkr.
Förbättringen av resultatet beror till största delen av statsbidraget för en
likvärdig skola. Utbildningsnämnden har fått ta del av 1,5 mkr för kostnader
under 2018 som har kunnat användas för att minska underskottet av
tilläggsbelopp för elever med särskilda behov.
Stängningen av asylboendet i Ekerum påverkar förvaltningen i form av
minskade intäkter medan personalkostnader för dessa elever kvarstår under
en period. Denna ofinansierade kostnad har beräknats till 543 tkr. Om
nämnden upptäcker att ett överskridande av budget är på väg att ske, ska
nämnden omedelbart besluta om åtgärder för att minska kostnaderna och
redovisa detta till kommunstyrelsen eller i vissa fall äska medel för att nå en
budget i balans. Då utbildningsnämnden inte beräknas få ett underskott i
förhållande till budget bedöms inte detta som lika aktuellt som om
utbildningsnämnden skulle ha ett underskott.

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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Datum

Diarienummer

Sida

2018-10-15

UN 2018/4

2(2)

Beslutsunderlag
Månadsuppföljning, september 2018

Konsekvensanalys
Konsekvensbeskrivningar för budget 2018 är gjorda i för- och grundskola.
Dessa följdes upp i teritialbokslut 2 och kommer vid nästa tillfälle att följas
upp i årsbokslut 2018.

Helena Svensson
Utbildningschef
Beslut ska skickas till
Kommunstyrelsen

Izabelle Sjöbäck
Controller
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1 Sammanställning
Utbildningsförvaltningen visar för perioden januari till september ett underskott i
förhållande till budget på -130 tkr. Stängningen av asylboendet i Ekerum påverkar
förvaltningen i form av minskade intäkter, även högre personalkostnader, kostnader för
tilläggsbelopp samt interkommunal ersättning bidrar sammantaget till periodens negativa
utfall.
Årsprognosen pekar på ett positivt utfall med +1 014 tkr. Detta beror på statsbidraget En
likvärdig skola där kommunen har fått 1 519 783 kr för 2018. Bidraget rekvirerades i
september och ska användas till insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling
i förskoleklass och grundskolan.

2 Analys av verksamheten
Höstterminen har kommit igång och alla verksamheter rullar enligt plan.
Den offentliga statistiken på resultaten i årskurs 9 läsåret 2017/18 har nu publicerats.
Borgholms kommun minskade resultaten lite vad gäller genomsnittligt meritvärde och
behörighet till gymnasiet. Dock finns olika siffror publicerade, inklusive alla elever och
exklusive nyinvandrade och okänd bakgrund. Som man kan se i tabellen nedan ligger
Borgholm över genomsnittet i länet och riket i samtliga nyckeltal. Dock har Borgholms
resultat minskat något medan både län och rike har ökat under samma period. Vi kan
också konstatera att vi behöver vässa vårt arbete med nyanlända elever ytterligare
eftersom det är förhållandevis stor skillnad mellan resultaten inklusive respektive
exklusive nyanlända elever.
2017

2018

Borgholm

228,4

226,6

Kalmar län

207,8

214,9

Riket

213,6

219,5

Borgholm

238

237,6

Kalmar län

225,5

224,8

Riket

225

226,7

Borgholm

88,3

86,4

Kalmar län

77,2

79,1

Riket

79,4

81,9

Borgholm

95

95

Kalmar län

86,1

86,1

Riket

86,9

87

Meritvärde åk 9 alla elever

Meritvärde åk 9 exkl
nyanlända

Behörighet gymnasium åk 9
alla elever

Behörighet gymnasium åk 9
exkl nyanlända

Riksdagsvalet har skapat en del extra arbete för bibliotekets personal. Det var sammanlagt
3814 personer som förtidsröstade på biblioteket, varav 3168 i Borgholm och 646 i
Löttorp. Hanteringen ställer höga krav på personalen, men allt fungerade bra.
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På Slottsskolan och Åkerboskolan genomfördes också skolvalet. Valdeltagandet på
Slottsskolan var 82% och Sverigedemokraterna blev största parti med 23% av rösterna,
följt av Moderaterna (22%) och Socialdemokraterna (20%). På Åkerboskolan var
valdeltagandet 93% och Centerpartiet största parti med 36% av rösterna, följt av
Moderaterna (19%) och Sverigedemokraterna (17%). Det sammantagna resultatet av alla
skolor som deltog i Skolval 2018 för årskurs 7-9 i Sverige var att Moderaterna blev störst
med 21% av rösterna, följt av Socialdemokraterna (20%) och Sverigedemokraterna
(15%). Resultaten finns publicerade på www.skolval2018.se

3 Personaluppföljning

Arbetad tid
Utbildningsförvaltningen

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Antal årsarbetare 2017

276,4

284,9

333,2

262,4

306,8

230,8

81,9

235,1

Antal årsarbetare 2018

261,6

250,1

270,4

236,1

273,5

204,2

85,2

229,6

Arbetad tid
Utbildningsförvaltningen

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Övertid 2017

70,87

88,26

122,67

116,68

177,35

134,84

29,35

211,83

Fyllnadstid 2017

279,11

455,66

563,68

343,76

461,75

433,55

24,75

100,49

Övertid 2018

46,68

86,84

88,83

99

202,41

84,35

7,5

39,68

Fyllnadstid 2018

275,68

208,5

305,5

379,33

439,59

206,17

50

169,58
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Sjukfrånvaro
Utbildningsförvaltningen

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sjukfrånvaro 2017

5,88

8,07

7,56

5,95

5,48

4,95

2,53

4,43

Sjukfrånvaro 2018

5,74

8,29

7,49

6,22

6,21

5,30

2,91

5,48

Arbetade timmar för perioden ligger i samma nivå som 2017.
Sjukfrånvaron har ökat jämfört med samma period 2017.

4 Ekonomiuppföljning
Utbildningsnämnden visar för september månad en budgetavvikelse om -130 tkr (se tabell
nedan). Årsprognosen uppgår till +1 014 tkr.
Central stödfunktion
Administrationen visar på ett överskott som härleds till personalkostnader som belastar
statsbidraget för ökad jämlikhet. Ytterligare utrymme finns i detta statsbidrag och då
överföring inte gjorts än ingår detta projekt i nedan tabell. Tidigare överskott på ITservice har på grund av inköp vänts till ett underskott för perioden. Tilläggsbelopp och
interkommunal ersättning visar på ett fortsatt underskott.
Statsbidraget för likvärdig skola, där Borgholms kommun har en ram på 1,52 mkr,
kommer att användas för att möta det behov som finns i verksamheterna där elever är i
behov av extra stöd. Utbildningsförvaltningen har en budget 2018 på 5 mkr för
tilläggsbelopp. De förväntade kostnaderna för beviljade tilläggsbelopp 2018 är 7,2 mkr
vilket innan statsbidraget hade gett en negativ budgetavvikelse om -2,2 mkr. I presenterad
budgetavvikelse för september månad är delar av statsbidraget redovisat vilket förklarar
differensen från presenterad avvikelse i augusti.
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Ovan diagram visar kostnader i förhållande till budget för tilläggsbelopp samt
interkommunal ersättning. Från juli till september har kostnaderna för både tilläggsbelopp
och interkommunal ersättning varit på en jämn nivå.
Norra området
Ett fortsatt underskott återfinns på norra området. Stora delar av underskottet härleds till
Åkerbo fritidshem där personalkostnaderna, framförallt till timanställda, är högre än
budgeterad nivå. Den ökade bemanningen behövs för att möta det behov som uppstått i
och med en ökning av antalet elever på fritidshemmet. Även Åkerbo grundskola visar på
höga personalkostnader till timanställda än budgeterat vilket bidrar till det negativa
utfallet mot budget, något som härleds till elever i behov av extra stöd.
Centrala området
Lägre barnomsorgsintäkter än budgeterat på Skogsbrynet förskola fortsätter att påverka
det centrala området. Borgholm fritidshem fortsätter att visa på ett negativt utfall mot
budget vad gäller personalkostnader. Slottsskolan visar på ett överskott, delvis beroende
av högre intäkter än budgeterat kopplade till olika typer av bidrag.
Södra området, Rälla, Gärdslösa, Runsten och Köpingsvik
Underskottet på södra området finns kvar, dock har det minskat ytterligare mot augusti.
Underskottet härleds till personalkostnader som varit högre än budgeterat, främst på
områdets förskolor, under vårterminen. Som tidigare nämnts har översyn gjorts på
bemanningen och gett resultat i att underskottet inte fortsätter att eskalera.
Kulturområdet
En fortsatt positiv budgetavvikelse finns på kulturområdet. Kulturskolan visar nästintill
en budget i balans samtidigt som biblioteket visar en större positiv avvikelse vilken
härleds till vakanser under våren.
Utbildningsförvaltningens prognos har sedan redovisningen i augusti korrigerats från 0,5 mkr till +1 mkr. Denna förändring beror av ovan nämnda statsbidrag för likvärdig
skola där hela ramen för Borgholms kommun på 1,52 mkr är inräknad.
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4.1 Tabell budgetuppföljning september
Budget

Redovisat

Avvikelse

Årsprognos

Total
60

Central
stödfunktion

45 074

44 518

556

1 466

61

Norra
rektorsområdet

15 337

15 633

-297

-590

62

Centrala
rektorsområdet

37 478

37 766

-287

-274

63

Södra
rektorsområdet

26 392

27 018

-627

-687

65

Kulturområdet

6 799

6 474

326

487

68

ANSVAR-text
saknas

0

0

0

0

69

Projekt

0

-199

199

611

131 080

131 210

-130

1 014

Summa

5 Åtgärder
Statsbidraget En likvärdig skola kommer att framför allt användas för arbete med elever i
behov av särskilt stöd. Genom detta minskar underskottet på interna tilläggsbelopp.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2018-10-09

2018/186 640

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Helena Svensson
Utbildningschef

Till Utbildningsnämnden
Tjänsteskrivelse utvärdering av barn- och elevpeng
Förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden
att

godkänna utvärderingen av barn- och elevpengen 2018.

Ärendebeskrivning
Modellen för barn- och elevpeng infördes inför 2018 års budget.
Utbildningsnämnden beslutade om modellen 2017-11-21 §124 och en
utvärdering av modellen har gjorts inför fastställande av budget 2019.
Elevpengen som ligger till grund för utbildningsnämndens ramar per område
för 2019 är baserad på samma grundstruktur som inför år 2018. Under
budgetår 2018 har vi hittills kunnat se avvikelser som kan härledas till de
fördelningsnycklar som användes inför 2018. I dessa avvikelser syns bland
annat en svårighet för Borgholms kommuns förskolor och fritidshem att hålla
kostnader inom budgeterad ram och ett överskott på kommunens grundskolor.
Sett till utfall och prognos för 2018 följer sammantaget kommunens
förskoleklasser budgeterad nivå, med vissa avvikelser på enhetsnivå.
På grund av ovan beskrivna avvikelser fanns ett behov av att se över de
fördelningsnycklar som använts. Därför har, baserat på 2018 års utfall och
prognos, förskolan och fritidshemmet tilldelats en större del av tillgänglig ram
2019, en ökning som gjorts utan att ge ett negativt utfall på grundskolan.
Statsbidraget för en likvärdig skola förutsätter att kostnad per elev inte får
minskas i jämförelse med tre år bakåt i tiden, vilket innebär att elevpengen för
grundskolan inför 2019 inte får korrigeras till en lägre nivå än 2018. Den ökade
ramen som finns att fördela ut på nycklarna består av ökad ram för
löneökningar, där en större del har fördelats ut till förskola och fritidshem.
Beslutsunderlag
Resursfördelningsmodell för utbildningsnämnden, dnr UN2017/100
Konsekvensanalys
Utvärderingen resulterade i en justering av beräkningsnycklar inför 2019 års
budget.
Izabelle Sjöbäck
Controller

Postadress

Box 500[
38701 Borgholm

Telefon

Helena Svensson
Utbildningschef

Telefax

e-mail / www

Helena.Svensson@borgholm.se
http://www.borgholm.se

14 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 82

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-10-10

80-86

Dnr 2017/59-728 UN

Uppföljning intern kontroll 2018, Utbildningsnämnden
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen beslutade 21 november 2017 § 126 om vilka risker
som skulle kontrolleras inom nämndens kontrollplan för 2018. Utbildningsnämnden beslutade 31 januari 2018 § 14 om kontrollplan för dessa risker. Utbildningsförvaltningen redovisar härmed den kontroll som har genomförts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 13 september 2018
Uppföljning intern kontroll 2018 daterad den 13 september 2018
Rutiner vid mottagande av barn och elever med skyddade personuppgifter
daterad den 20 februari 2018 samt bilagor.
Processkarta: Ärendegång kränkande behandling.
Utbildningsnämndens internkontrollplan 2018 daterad den 5 januari 2018.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår utbilningsnämnden
att

godkänna uppföljningen av intern kontroll 2018.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2018-09-13

2017/59 728

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Helena Svensson
Utbildningschef

Till Utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse uppföljning intern kontroll 2018
Förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta
att

godkänna uppföljningen av intern kontroll 2018

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen beslutade 21 november 2017 § 126 om vilka risker
som skulle kontrolleras inom nämndens kontrollplan för 2018.
Utbildningsnämnden beslutade 31 januari 2018 § 14 om kontrollplan för dessa
risker. Utbildningsförvaltningen redovisar härmed den kontroll som har
genomförts.
Beslutsunderlag
Uppföljning intern kontroll 2018
Utbildningsnämndens internkontrollplan 2018
Rutiner för mottagande av barn och elever med skyddade personuppgifter
Processkarta: Ärendegång kränkande behandling
Konsekvensanalys
Genomförda och planerade åtgärder anses leda till att identifierade risker kan
minimeras.

Kim Jakobsson
Administrativ chef

Helena Svensson
Utbildningschef

Jan-Erik Carlsson
Utvecklingsledare
Skickas till
Klicka här för att ange text.

Postadress

Box 500[
38701 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

Helena.Svensson@borgholm.se
http://www.borgholm.se

16
Handläggare

SKRIVELSE

1 (3)

Datum

Beteckning

2018-09-13

2017/59 728

Ert datum

Er beteckning

Helena Svensson

Utbildningschef
Till Utbildningsnämnden

Uppföljning intern kontroll 2018.
Utbildningsförvaltningen beslutade 21 november 2017 § 126 om vilka risker
som skulle kontrolleras inom nämndens kontrollplan för 2018.
Utbildningsnämnden beslutade 31 januari 2018 § 14 om kontrollplan för dessa
risker.

Elevhälsans dokumentation
Utredningen visar att skolsköterskor och skolpsykolog journalför enligt hälsooch sjukvårdslagen i systemet PMO. Förutom denna dokumentation skriver
skolpsykologen delar av sin dokumentation dubbelt, för att spara det i ett
fysiskt arkiv i A-huset. I detta arkiv sparas också dokumentation från
övergripande specialpedagog och viss dokumentation från kuratorerna.
Dessutom finns det dokumentation från elevhälsomöten och åtgärder som
görs på skolenhetsnivå ute på skolorna. I vissa fall är denna information digital
och i vissa fall analog.
Detta innebär att den samlade dokumentationen om en elev kan finnas på
flera olika ställen. När t.ex. en anmälan till Skolinspektionen görs får man leta
på olika ställen för att sammanställa elevakten. Det blir inte en rättssäker
hantering av personuppgifter och en ineffektiv arbetsprocess.
Som åtgärd infördes på försök PMO-licenser för kurator, specialpedagog och
rektor på Åkerboskolan under våren 2018. Detta försök ska nu utvärderas för
att sedan växlas upp till hela kommunen. Då hamnar all dokumentation i
samma system. Systemet är uppbyggt på sekretess mellan olika befattningar
och inloggningen är säker genom idkortshantering. Därmed skyddas
uppgifterna på ett säkert sätt.
Åtgärd: uppföljning av Åkerboskolans användning av PMO, samt
implementering i resten av kommunen. Fortsatt uppföljning av
elevhälsochefen samt i förvaltningens ledningsgrupp.

Postadress

38701 Borgholm
Box 500

Telefon

Telefax

e-mail / www

Helena.Svensson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Rutiner för hantering av uppgifter om elever med skyddad identitet
Utredningen har visat att samtliga skoladministratörer har hanterat
personuppgifter för barn eller elever med skyddad identitet under de senaste
åren. Dessa har hanterats på ett säkert sätt men på olika sätt inom
förvaltningen beroende på vart eleverna har varit placerade. En del har
administrerats utanför de digitala elevsystemen medan en del elever har
hanterats inom de digitala elevsystemen, fast med alias eller uppgifter som
sekretesslagts. Det har dock funnits en risk att uppgifter som i vissa fall
behövs för administrationen av eleverna inte har funnits registrerade. Kunskap
om olika typer av skyddade personuppgifter har varit varierande men
grundkunskap om hantering av skyddade personuppgifter har funnits inom
hela förvaltningen.
En del av administrationens personal har sedan tidigare genomgått utbildning i
hantering av elever med skyddade personuppgifter som baseras på
Skolverkets stödmaterial Unga med skyddade personuppgifter. Utifrån
stödmaterialet har administrationen tagit fram en gemensam rutin och
internutbildat de som inte tidigare har tagit del av utbildning inom området. Se
bilaga Rutiner vid mottagande av barn och elever med skyddade
personuppgifter.
Efter genomförd internutbildning samt framtagen gemensam rutin för
mottagande av barn och elever med skyddade personuppgifter bedömer
kontrollansvarig tjänsteman att risken att individernas identitet röjs för att vi
inte har säkra rutiner bedöms är låg. Vi har även numera rutiner som inte
försvårar för verksamheten att ge barn och elever med skyddade
personuppgifter samma rätt som andra unga till en utbildning av god kvalitet.
Åtgärd: vi bedömer att inga ytterligare åtgärder krävs.

Rutiner för arbete med kränkande behandling
Under kontrollperioden har tre olika system använts för att rapportera
kränkande behandling och diskriminering inom utbildningsförvaltningen.
Det första systemet byggde på att det skedde en rapportering på
skol/förskolenivå till rektor som såg lite olika ut på de olika enheterna. Sedan
anmäldes den upplevda kränkningen vidare till huvudmannen med hjälp av en
blankett. Händelsen, utredning, åtgärder och uppföljning beskrevs på samma
blankett. Blanketten diariefördes hos utbildningsnämnden. När blanketten
inkom skickades den också vidare till elevhälsan och förvaltningschef. Det
faktum att anmälan, utredning och uppföljning skedde på samma blankett
ledde till att det ibland tog lång tid innan kom in till huvudmannen. Dessutom
kunde ibland den mer långsiktiga uppföljningen missas helt.
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I februari 2018 förändras systemet så att blanketten delades upp i tre separata
delar: 1. Anmälan 2. Utredning 3. Uppföljning-utvärdering. Detta gjordes för att
minska tiden mellan händelsen och anmälan till huvudman. Varje händelse
diariefördes som ett ärende. Anmälningarna hanterades lite olika på de olika
skolorna/förskolorna vilket innebar att de tre delarna ibland kom in till
huvudmannen vid samma tillfälle och ibland spridda över tid.
Från och med augusti 2018 använder vi ett digitalt processverktyg för anmälan
av kränkande behandling och diskriminering. Anmälan av kränkande
behandling görs direkt i verktyget av den som uppmärksammat händelsen.
Anmälan går då direkt till både huvudman och rektor/förskolechef. Utredning
och uppföljning av händelse görs på skolnivå. Ansvaret för utredning och
uppföljning är delegerat till rektor/förskolechef. Processen kan följas
förvaltningschef, rektor/förskolechef, arbetslag, trygghetsteam och anmälaren.
Detta leder till en förbättrad möjlighet att följa processen för alla inblandade för
respektive händelse. Med hjälp av statistikfunktionen i systemet kan man följa
upp t.ex. antal kränkningar, typ av kränkning och plats både på enhets- och
kommunnivå. Systemet blir genom dessa möjligheter en viktig del av det
förbyggande och främjande likabehandlingsarbetet.
Åtgärd: Då systemet med digitala anmälningar ännu bara varit i drift någon
månad kommer en uppföljning göras under 2019.

Kim Jakobsson
Administrativ chef
Helena Svensson
Utbildningschef

Jan-Erik Carlsson
Utvecklingsledare
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Daterad: 2018-02-20

Rutiner vid mottagande av barn och elever med skyddade
personuppgifter
Inklusive checklista och handlingsplan förskola, grundskola och fritidshem

Inledning

Detta dokument fastslår utbildningsförvaltningens rutiner för hantering av skyddade personuppgifter.
Rutinerna är tänkta att fungera som stöd för förskolechef/rektor, personal med uppgift att handlägga
personuppgifter samt pedagoger.
Barn och elever med skyddade personuppgifter har samma rätt som andra unga till en utbildning av god
kvalitet. Barnet/eleven och dess vårdnadshavare ska känna sig trygga med verksamheten och känna sig
trygga med att deras uppgifter inte röjs.
Det är förskolechef respektive rektor som ansvarar för att skyddade personuppgifter hanteras på ett
korrekt sätt i verksamheten.

Skyddade personuppgifter

Enligt offentlighet- och sekretesslagen är folkbokföringsuppgifter i regel offentliga. Sekretess gäller om
det finns anledning att anta att en person eller någon närstående kan lida skada eller men om uppgifter
om personen lämnas ut. Skyddade personuppgifter är en samlingsrubrik som Skatteverket använder för
olika skyddsåtgärder för personer som lever under hot om våld eller trakasserier. Det finns tre typer av
skyddade personuppgifter:


Sekretessmarkering
Om Skatteverket bedömer att ett utlämnande av personuppgifter kan orsaka personförföljelse
eller annan skada kan de sätta en markering för särskild sekretessprövning (sekretessmarkering)
i folkbokföringssystemet. Markeringen fungerar som en varningssignal så att en noggrann
prövning görs innan uppgifter om personen lämnas ut. Markeringen gäller vanligen i ett år och
kan förlängas. En sekretessmarkering omfattar alla personuppgifter.



Kvarskrivning
Kvarskrivning innebär att en person vid flyttning får fortsätta vara folkbokförd på den gamla
orten. I dessa fall anges adressen till skattekontoret på den gamla orten som adress i
folkbokföringsregistret. Den faktiska adressen förvaras manuellt hos Skatteverket. Kvarskrivning
kombineras ofta med sekretessmarkering.



Fingerade personuppgifter
Vid allvarliga hot kan en person få använda en annan identitet, så kallade fingerade
personuppgifter. Då får personen helt andra personuppgifter än de egna. Personuppgifterna
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meddelas av Stockholms tingsrätt efter ansökan hos Rikspolisstyrelsen. Kopplingen mellan den
gamla och den nya identiteten finns bara hos Rikspolisstyrelsen.

Vem ska få veta?

Risken att information läcker ut är mindre ju färre som är informerade men samtidigt ökar risken att
ingen med tillräcklig information är tillgänglig om något akut händer. Säkerhet måste därför vägas mot
tillgänglighet i varje enskilt fall. Olika personalkategorier kanske kan behöva olika mycket information. De
personer som får informationen måste vara klara över sitt ansvar för att uppgifterna inte sprids.

Rutiner för hantering av skyddade personuppgifter

Följande punkter är att beakta innan barnet/eleven anländer till förskolan/skolan för första gången (eller
när skyddsbehov uppstår hos befintligt barn/elev).
1. Ha koll på hur ni hanterar personuppgifter
Gå igenom hur ni ska hantera information om barnet/eleven, komplettera förteckning över hur
personuppgifter hanteras, bilaga 1.
2. Ta fram handlingsplan med vårdnadshavare
Rektor/förskolechef planerar mottagande tillsammans med vårdnadshavare och eventuellt
barn/elev vid inskrivningssamtal. Under detta träffar ansvarig rektor och berörd personal
barnet/eleven tillsammans med vårdnadshavare. Under samtalet upprättas en handlingsplan, se
bilaga 2. I den dokumenteras hur olika praktiska situationer ska lösas, t ex sjukanmälan,
skolutflykter, fotografering, skolskjuts. Det är viktigt att tydligt dokumentera hur personalen ska
agera i akuta situationer, om personuppgifter röjs eller om någon hotar den unga.
Telefonkontakt kan innebära en risk då det inte alltid går att identifiera den som ringer. Kodord
som förälder kan identifiera sig med vid telefonkontakt kan användas.
Komplettera eventuellt förteckningen över hur personuppgifter hanteras utifrån samtalet, bilaga
1, ytterligare.
3. Informera berörda om vad som gäller
Informera personalen. Vem behöver vilken information? Diskutera igenom gemensamma
förhållningssätt och rutiner.

Rutiner för informationshantering
Innan skolgången startat
Insamling av uppgifter

Försök att endast samla in de personuppgifter som anses vara nödvändiga. Det finns ingen anledning till
att samla in överflödig information då den kan hamna i fel händer.

Dokumentförvaring

Säkerställ att pappersdokument och andra medier till exempel filmer innehållandes skyddade
personuppgifter förvaras inlåsta på ett säkert ställe. Det ska finnas en begränsning av vem som kan och
får komma åt dokumenten. Barnet/eleven kan exempelvis ha en pärm eller mapp i ett kassaskåp som
innehåller personuppgifter, åtgärdsprogram, närvaro mm.
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Information från tidigare skolor

Vid behov av dokumentation från elevens gamla skola kan, i första hand, vårdnadshavare själv kontakta
den gamla skolan. Annars kontaktas den gamla skolan och ombeds skicka dokumentet till
vårdnadshavaren via Skatteverkets postförmedling. Oavsett alternativ, tänk på att inte uppge
information som kan avslöja var eleven befinner sig, till exempel vilken skola eller kommun du ringer
ifrån. Tänk på att den gamla skolan kanske inte heller kan säga att eleven gått där.

Personal

Säkerställ att personalen har ett gemensamt synsätt för hur skyddade personuppgifter hanteras, samt
agerande vid kontakt med allmänhet vid till exempel förfrågan om utlämning av information.

IT-system/Kommunikation

Fundera kring vilka personuppgifter som verkligen är nödvändiga att inkludera i de olika systemen.
Behövs det till exempel hemadress och telefonnummer? Säkerställ att programvara och
kommunikationskanaler där barn/elevers personuppgifter hanteras endast är tillgängliga för behörig
personal samt att säkerhetsåtgärder utförs vid behov.
Skicka inte information om barnets/elevens personuppgifter via e-post.
Anonyma användaruppgifter till Googles system beställs av skoladminstratören från IT-avdelningen.
Dessa kan även användas till digitala läromedel.

Information i externa system

Tänk på att registrering av barnets/elevens namn och personuppgifter i externa system kan innebära en
risk. Det blir aktuellt vid administration av t.ex. buss- och bibliotekskort. Lösningar på detta kan till
exempel vara att skriva kortet på pedagog/personal eller på skolan.

Interkommunal ersättning

Elevens/barnets uppgifter får inte förekomma på fakturan eller i fakturasystem.

Under skolgången
Stöd till elev

Situationen kan medföra att barnet/eleven utsätts för en hög grad av stress och psykisk ohälsa. Säkerställ
att personal med insyn i situationen är uppmärksamma på detta. Extra stöd bör erbjudas till
barnet/eleven om det bedöms som nödvändigt. Stödet kan t.ex. bestå av extra kontaktperson på skolan,
ungdomspsykiatri med mera.

Stöd till personal

Elevens mentor eller förskolelärare kan utsättas för påfrestande och utmanande situationer. Säkerställ
att hon eller han får stöd om så önskas. Finns det personal med erfarenhet av elever med skyddad
identitet som ni kan ta stöd av?

Planera undervisning/aktiviteter

Planera undervisning och aktiviteter så att de inte känns utpekande för barnet/eleven med skyddade
personuppgifter. Utgå till exempel inte ifrån klasslistan vid gruppindelning med mera om eleven inte är
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med på klasslistan. Undvik studiebesök och utflykter som kräver identifikation eller där risken för
igenkännande bedöms som stor.

Frånvaro

Vårdnadshavaren måste anmäla om barnet/eleven inte ska komma till verksamheten och
förskolan/skolan/fritidshemmet måste kontakta vårdnadshavaren om barnet/eleven har oanmäld
frånvarande. Vårdnadshavaren sjukanmäla barnet/eleven till en telefonsvarare.

Omdömen och åtgärdsprogram

Omdömen och eventuella åtgärdsprogram upprättas för hand i två exemplar, ett till vårdnadshavare och
ett som förvaras i låst arkiv på respektive förskola/skola.

Betygsdokument

Betyg i grundskolan ska upprättas för hand i två exemplar, ett till vårdnadshavare och ett som arkiveras i
låst arkiv på respektive skola. Betygen skriv in i en tom betygsmall som undertecknas av rektor och
mentor. Dokumentet ska stämplas så att det framgår vilken skola som utfärdat betyget. Dessa uppgifter
ska förvaras i låst arkiv och om/när eleven begär ut sina handlingar ska den inte mötas av några hinder.
Ansvarig rektor ansvarar för att hanteringen av betygsdokument för sådan elev sköts i enlighet denna
rutin.

Ansökan till gymnasieskola

Söker eleven till gymnasieskola skickas betyg och ansökningshandlingar till intagningskansliet på
gymnasieskolan i neutralt förslutet kuvert. Söker eleven till en gymnasieskola i en annan kommun tar
grundskolan kontakt med gymnasieskolan efter medgivande från vårdnadshavare. SYV ansvarar för
detta.

Akuta situationer

Agerande vid akuta situationer ska finnas med i handlingsplanen som upprättas i samråd med
vårdnadshavare/elev. Säkerställ att berörd personal är medveten om hur de ska agera vid en sådan
situation.

23
Bilaga 1

Förteckning över hur personuppgifter hanteras

Skolan identifierar vilka uppgifter om eleven som kommer att dokumenteras och på vilket sätt. Skolan
ska se till att bara de uppgifter som är absolut nödvändiga dokumenteras, dokumentationen är väl
skyddad och tillgången begränsas till så få som möjligt. För vissa uppgifter behöver skolan diskutera med
hemmet om hur hanteringen ska ske. Därför är det bra att gå igenom listan innan det är dags för samtal
med föräldrarna.
Typ av dokumentation
Anmälan om inflyttning
Anhöriguppgifter
Elevuppgifter (adress,
allergier, samtycken
mm)
Språkvalsblankett
Klasslistor
Omdömen

Registrering av busskort
Betyg

Betygskatalog

Åtgärdsprogram

Förvaring
Blankett inlåst i
kassaskåp i mapp tydligt
markerad ”Sekretess”.
Blankett inlåst i
kassaskåp i mapp tydligt
markerad ”Sekretess”.
Blankett inlåst i
kassaskåp i mapp tydligt
markerad ”Sekretess”.
Blankett inlåst i
kassaskåp i mapp tydligt
markerad ”Sekretess”.
Klasslistor där eleven
finns med finns enbart
digitalt i Procapita.
Skrivs för hand och
förvaras inlåst i
kassaskåp i mapp tydligt
markerad ”Sekretess”.
Ett namnlöst busskort
registreras utan namn
hos KLT.
Skrivs för hand och
förvaras inlåst i
kassaskåp i mapp tydligt
markerad ”Sekretess”.
Skrivs för hand och
förvaras inlåst i
kassaskåp i mapp tydligt
markerad ”Sekretess”.
Skrivs för hand och
förvaras inlåst i
kassaskåp i mapp tydligt

Tillgång
Rektor samt
skoladministratör

Kommentar
Diarieförs inte i
Evolution.

Rektor samt
skoladministratör
Rektor samt
skoladministratör
Rektor samt
skoladministratör
Skoladministratör
Rektor samt
skoladministratör

Klasslistor utan eleven
med skyddad identitet
kan skrivas ut.
Ifyllbara
omdömesblanketter
finns på Skolverkets
hemsida.

Skoladministratör
Rektor samt
skoladministratör

Ifyllbara termins- och
slutbetyg finns i
Procapitas kundportal.

Rektor samt
skoladministratör

Ifyllbar betygskatalog
finns i Procapitas
kundportal.

Rektor samt
skoladministratör

Ifyllbar mall för
åtgärdsprogram finnas
på Borgholm utbildning.
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Likabehandlingsärenden
och disciplinärenden
Dokumentation
skolsköterska
Frånvaro
Dokumentation
elevuppgifter och prov
Nationella prov,
provmaterial och
resultat

markerad ”Sekretess”.
Skrivs för hand och
Rektor samt
förvaras inlåst i
skoladministratör
kassaskåp i mapp tydligt
markerad ”Sekretess”.
Journalsystem
Skolsköterska, läkare
Noteras för hand och
förvaras hos mentor.

Mentorer

Provmaterial samt
Rektor samt
resultat förvaras i
skoladministratör
kassaskåp i mapp tydligt
märkt ”Sekretess”.

25
Bilaga 2

Handlingsplan för barn/elever med skyddade personuppgifter

Fyll i blanketten direkt i datorn. Skriv sedan ut blanketten och underteckna den. Blanketten ska förvaras i
inlåst särskild pärm för skyddade personuppgifter.
För att barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga är det viktigt att de har inflytande över hur deras
personuppgifter hanteras. Barnet/eleven kan utifrån ålder och mognad vara med och diskutera hur ni
löser olika problem.
Allmän information
Elevens namn

Personnummer (viktigt för att kunna använda Skatteverkets
postförmedling)

Klass/Avdelning

Skola/förskola

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Om barnet/eleven ska ha en kontaktperson, dennes namn

Skyddet
Vem/vilka i familjen omfattas av skyddet?
Vilken typ av skydd?

Sekretessmarkering

Kvarskrivning

Fingerade personuppgifter

Vem skyddas barnet/eleven från?
Finns det några särskilda risker som verksamheten måste beakta? Är det något som personalen ska vara uppmärksam på?
Hur tar barnet/eleven sig till skolan?
Vid behov – vem kontrollerar och bekräftar att barnet/eleven kommit fram?
Vem får hämta barnet/eleven?

Vilka ska informeras om elevens situation och vad ska de veta?
Rektor/förskolechef
Skoladministratör
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Mentor/klassföreståndare
Vilken information ska övrig personal få?
Har ni diskuterat med vårdnadshavaren och den unga hur man ska förhålla sig till frågor från exempelvis kamrater?

Ja

Nej

Hur ska kontakten mellan förskolan/skolan/fritidshemmet och hemmet gå till?

Hur ska kontakt mellan verksamheten och vårdnadshavaren eller den myndiga eleven gå till?
Finns är kontaktperson mellan hem och förskola/skola?

Ja

Om ja, vem är kontaktperson?

Nej

Vad ska kontaktpersonen ha för uppgift?
Finns det en kontaktgrupp?

Ja

Om ja, vilka är med i den?

Nej

Vad är gruppens roll?
Kodord eller annat för säker identifiering vid telefonkontakt?
Hur ska vårdnadshavaren eller eleven göra en sjukanmälan?
Hur ska skolan rapportera till vårdnadshavaren om eleven är oanmält frånvarande från skolan?
Hur ska vårdnadshavaren meddela verksamheten om situationen förändras? (om skyddet ändras, upphör, om familjen flyttar
etc.)

Stöd och hälsa
Behöver barnet/eleven stöd i form av kurator, psykolog etc.?
Behöver barnet/eleven en stödperson? Vem?
Hur har barnets/elevens skolgång sett ut hittills? Behöver barnet/eleven någon form av särskilt stöd?

Internet/datorer
Ska eleven kunna logga in på skolans datorer?

Ja

Nej

Ska eleven ha tillgång till e-post?

Ja
Hur ska kontot fungera?

Med vilket namn?

Nej

Med vilket namn?
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Ska eleven ha dold adress?
Ska eleven kunna logga in på en lärplattform?

Ja

Med vilket namn?

Nej

Får elevens namn finnas med på Internet?

Om det krävs inloggning för att komma åt uppgifterna?

Ja

Ja

Nej

Nej

Skolskjuts
Har eleven rätt till skolskjuts?

Ja

Vem registreras busskortet på?

Nej

Om eleven åker taxi till och från skolan

Chauförren väntar i bilen tills eleven gått in i
Skolan
Chauffören väntar i bilen tills eleven gått in i
hemmet

Ja

Nej

Ja

Nej

Till vem och hur ska skolan meddela om ordinarie chaufför är utbytt mot vikarie?

Bibliotekskort
Ska eleven ha bibliotekskort?

Ja

Hur registerars kortet?

Nej

Närvarolistor/Klasslistor
Får barnet/eleven finnas med på närvarolistor/klasslistor?

Ja

Hur ska det gå till?

Nej

Vilken information ska finnas med?

Utflykter, studieresor etc.
Får eleven följa med på utflykter eller studieresor?

Ja

Nej

Vad ska personalen tänka på?
Vill vårdnadshavaren få information inför varje utflykt,
studiebesök?

Ja

Hur?

Nej

Dokumentation
Finns det någon tidigare dokumentation av barnets/elevens kunskaper, utveckling etc.? (t.ex. IUP, ISP, Åtgärdsprogram,
skolhälsovårdsjournal, utredningar)

Ja

Nej

Om ja, har familjen med sig den?

Ja

Nej

Om inte, vem kontakter den verksamhet som barnet/eleven
tidigare varit inskriven i?
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Hur ska elevens betyg hanteras?
Vill familjen regelbundet få kopior av den dokumentation
som rör barnet/eleven?

Ja

Hur ofta?

Nej

Fotografering
Får barnet/eleven finnas med i en skolkatalog eller gruppfotografering?

Ja

Nej

Akuta situationer
Vad ska personalen göra om en hotfull situation uppstår?
Vem ska kontaktas?
Hur?
Vill vårdnadshavaren kontaktas när någon begär ut uppgifter (även när uppgifterna inte lämnas ut?)

Ja

Nej

Vad ska barnet/eleven göra om den som hotar kommer till verksamheten?
Har barnet/eleven fått information om hur hon eller han
snabbt kan komma i kontakt med någon i personalen?

Ja

Hur?

Nej

Vilken information har vårdnadshavaren/barnet fått?
Har vårdnadshavaren eller det myndiga barnet fått information om gällande sekretessbestämmelser?

Ja

Nej

Har vårdnadshavaren eller det myndiga barnet fått information om verksamhetens rutiner för hantering av skyddade
personuppgifter?

Ja

Nej

Har eleven fått information om hur rastvakterna ser ut?

Ja

Nej

Underskrift
Datum

Datum

Underskrift förskolechef/rektor

Underskrift vårdnadshavare

Namnförtydligande förskolachef/rektor

Namnförtydligande vårdnadshavare

Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen:
Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra vårt uppdrag. Du har rätt till mer information eller få rättelse om uppgifterna är
felaktiga. Vänd dig till Personuppgiftsombudet, Box 500, 387 00 Borgholm, telefon 0485-88000

Processkarta: Ärendegång kränkande
29 behandling mellan barn/elever

Barn/elev anser sig
ha blivit utsatt för
kränkande
behandling av
annat barn/elev

Anmälan sker
Del 1 - Anmälan

Får återkoppling på vidtagna
åtgärder enligt utredning och
ärendets avslutning.

Tar emot anmälan i Draftit och
delegerar utredningsarbetet till
lämplig personal.

Ser till att utredning genomförs och dokumenteras i
Draftit.

Ser till att uppföljning genomförs
och dokumenteras i Draftit. Fattar
beslut om nya åtgärder vid behov.
Avslutar ärendet i Draftit.

Tar emot anmälan i Draftit.

Bistår förskolechef/rektor med sakkunskap om det
behövs.

Godkänner avslutade ärenden i
Draftit.
Rapporterar halvårsvis statistik
från Draftit till nämnden.

Kan anmäla muntligt eller skriftligt
direkt till personal eller
förskolechef/rektor.

Personal

Ska anmäla till förskolechef /rektor
via Draftit.

Förskolechef/Rektor

Utbildningsnämnd

Del 2 - Utredning

Ärendet avslutas

Del 3 - Uppföljning och
utvärdering

Får information om utredningen och deltar vid behov i
möten.

Vårdnadshavare

Förvaltning

Utredning görs

Följer upp statistik från Draftit
halvårsvis på nämndsammanträde.

Uppdaterad 2018-10-03

Barn/elev anser sig
ha blivit utsatt för
kränkande
behandling av
personal

Processkarta: Ärendegång
30 kränkande behandling
mellan personal och barn/elever
Anmälan sker
Del 1 - Anmälan

Vårdnadshavare

Kan anmäla muntligt eller skriftligt
direkt till personal eller
förskolechef/rektor.

Personal

Ska anmäla till förskolechef /rektor
via Draftit.

Förskolechef/Rektor

Tar emot anmälan i Draftit.

Förvaltning

Tar emot anmälan i Draftit och
delegerar utredningsarbetet till
lämplig personal.

Utbildningsnämnd

Utredning görs
Del 2 - Utredning

Får information om utredningen och deltar vid behov i
möten.

Kartlägger personligt stöd och fungerar som stöd till
personal och barn/elev i processen, bollplank till
förvaltningen.
Får slutgiltig utredning och vidtar nödvändiga åtgärder
enligt utredningen.

Utreder anmälan och dokumenterar i Draftit samt ger vid
behov lämplig personal uppdrag utifrån ärendets art.
Informerar vårdnadshavare. Samverkar vid behov med
personalavdelningen.
Fattar beslut om åtgärder och avslutar utredningen.

Ärendet avslutas

Del 3 - Uppföljning och
utvärdering

Får återkoppling på vidtagna
åtgärder enligt utredning.

Ansvarig chef deltar i uppföljning
och utvärdering av de beslutade
åtgärderna

Ser till att uppföljning genomförs och
dokumenteras i Draftit. Fattar beslut om nya
åtgärder vid behov.
Godkänner avslutade ärenden i Draftit.
Rapporterar halvårsvis statistik från Draftit till
nämnden.

Följer upp statistik från Draftit
halvårsvis på nämndsammanträde

Uppdaterad 2018-10-03
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 83

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-10-10

80-86

Dnr 2018/184-640 UN

Verksamhetsplan 2019
Sammanfattning
Förvaltningschef Helena Svensson och controller Izabelle Sjöbäck redogör
för ärendet. Verksamhetsplanen beskriver utbildningsnämndens verksamhet
och mål samt budget för 2019. Budgetramen för nämndens verksamheter
2019 uppgår till 181 618 tkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 5 oktober 2018
Verksamhetsplan med budget 2019 samt plan 2020-2021

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

med anledning av att äskande av rambudget för ökade skolskjutskostnader 2019 flyttats till Verksamhetsplan 2019 ska en revidering göras
av tjänsteskrivelsen i ärendet.

att

revidera verksamhetsplanens inledande stycke som beskriver verksamheterna, så att det framgår vilka enheter som finns och hur stor
verksamheten är.

Arbetsutskottet föreslår utbilningsnämnden
att

godkänna Verksamhetsplan med budget 2019 samt plan 2020 –
2021.

att

äska rambudget för 2019 motsvarande den kostnadsökning för skolskjutsar som den senaste skolskjutsupphandlingen har resulterat i.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum

Beteckning

2018-10-05

2018/184 640-640

Ert datum

Er beteckning

Handläggare

Helena Svensson
Utbildningschef

Till Utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan 2019
Förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta
att

godkänna förslaget till verksamhetsplan med budget 2019 samt plan
2020-21

att

äska rambudget för 2019 motsvarande den kostnadsökning för
skolskjutsar som den senaste skolskjutsupphandlingen har resulterat i

Ärendebeskrivning
Verksamhetsplanen beskriver utbildningsnämndens verksamhet och mål samt
budget för 2019. Budgetramen för nämndens verksamheter 2019 uppgår till
181 618 tkr.
Enligt skollagen ska budgeten fördelas med hänsyn till olika skolors
förutsättningar. När den nya elevpengen togs fram inför 2018 års budget
beslutade utbildningsnämnden om en modell där 10 procent av budgeten till
grundskolan och 5 procent av budgeten till förskolan ska fördelas utifrån
socioekonomiska faktorer. Dessa faktorer viktas sedan så att 30 procent av
den budgeten riktas mot andelen nyanlända barn/elever på området och 70
procent riktas mot andelen elever vars föräldrar har en lägre
utbildningsbakgrund.
Underlag för den socioekonomiska fördelningen är statistik som beställs från
SCB och baseras på de barn/elever som finns i verksamheterna den 15
september varje år. I skrivande stund har vi inte fått tillbaka resultatet av 2018
års socioekonomiska fördelning från SCB. Därför har dessa 10 respektive 5
procent av budgeten inte fördelats till enheterna ännu, utan ligger som en
klumpsumma på totalt 5 906 tkr. Fördelningen kommer sedan att göras enligt
modellen som beskrivs ovan, som utbildningsnämnden beslutade 2017-12-19
§136, DNR 2017/28-640 UN.

Postadress

Box 500[
38701 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

Helena.Svensson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Utbildningsnämnden har under 2018 budgeterat upp skolskjutsbudgeten
utifrån beräknad kostnadsökning under höstterminen som en följd av den
senaste skolskjutsupphandlingen. Det har uppfattats att denna
kostnadsökning skulle kompenserats i utbildningsnämndens rambudget per
automatik. Då detta inte skett har budgetökningen finansierats med
budgetminskning på barn/elevpengen. Inför 2019 kan den verkliga
kostnadsökningen räknas ut och kostnadsökningen kommer att finnas under
hela kalenderåret. Utbildningsförvaltningen rekomenderar därför
utbildningsnämnden att äska rambudget utifrån den kostnadsökning nämnden
har fått på grund av den senaste skolskjutsupphandlingen för att de ökade
kostnaderna inte ska finnansieras av besparingar inom andra verksamheter.

Beslutsunderlag
Verksamhetsplan med budget 2019 samt plan 2020-21
Konsekvensanalys
Klicka här för att ange text.

Izabelle Sjöbäck
Controller

Skickas till
Kommunstyrelsen

Helena Svensson
Utbildningschef
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Kommunens verksamheter

1 Kommunens verksamheter
1.1 Utbildningsnämnden i korthet
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola/barnomsorg (1 – 5 år),
förskoleklass (6 år), skolbarnomsorg, grundskola (årskurs 1 – 9), grundsärskola,
fritidsgårdar, kulturskola samt bibliotek.
Rambudget 2018

173 723 tkr

Rambudget 2019

181 618 tkr

Ordförande
Förvaltningschef

Helena Svensson

1.2 Utbildningsnämndens förändringar mellan åren
Inför 2019 erhöll utbildningsnämnden 0,42 mkr för att kunna utöka kulturskolan
med 0,8 tjänst och möta det stora intresse som visats för kulturskolans
verksamhet.
(tkr)

Förslag 2019

Utökning av 0,8 tj
Kulturskolan

420

Plan 2020

Plan 2021

1.3 Verksamhet
Förskoleverksamhet och fritidshem
För barn i åldern 1-5 år erbjuds förskola eller pedagogisk omsorg i form av
dagbarnvårdare. Barnomsorg är kopplat till vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller
studier, men även arbetssökandes och föräldraledigas barn erbjuds barnomsorg 15
timmar/vecka.
Även barnomsorg på obekväm tid kan erbjudas.
Borgholms kommuns förskolor och antal barn 15 september 2018:
Område

Förskola

Antal inskrivna barn

Norra området

Sandhorvan, Böda

11

Solvändan, Löttorp

21

Kråkbacken, Södvik

20

Skogsbrynet, Borgholm

40

Rödhaken, Borgholm

28

Fyrtornet, Borgholm

11

Hasselbacken, Köpingsvik

32

Centrala området

Södra området
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Område

Kommunens verksamheter

Förskola

Antal inskrivna barn

Björkviken, Köpingsvik

31

Gärdslösa förskola

47

Runstens förskola

36

Rälla förskola

36

Summa

313

Grundskola inklusive förskoleklass och särskola
Från och med höstterminen 2018 är förskoleklass obligatoriskt för barn som under
året fyller 6 år. Förskoleklassen är organisatoriskt kopplad till grundskolan.
Borgholms kommuns grundskolor och antal elever 15 september 2018:
Område

Skola

Antal elever

Norra området

Åkerboskolan, årskurs F-9

179

Centrala området

Viktoriaskolan, årskurs F-5

213

Slottsskolan, årskurs 6-9

276

Köpings skola, årskurs F-5

102

Gärdslösa skola, årskurs F-5

77

Rälla skola, årskurs F-5

61

Summa

908

Södra området

Särskolan är en alternativ skolform till grundskolan och den är anpassad för de
elever som inte når grundskolans kunskapskrav på grund av utvecklingsstörning.
Särskolan är organiserad i grundsärskola och träningsskola. De elever som är
inskrivna i grundsärskolan i kommunen går integrerat med elever i grundskolan.
Borgholms kommun har för närvarande ingen träningsskola i egen regi.

Fritidsgårdar
Verksamheterna på fritidsgårdarna vänder sig till ungdomar mellan 12 och 18 år.
Fritidsgårdarna erbjuder en plats för socialt umgänge, men också för mer
strukturerade aktiviteter under ungdomarnas fritid. I Borgholms kommun finns det
tre fritidsgårdar som organisatoriskt tillhör tre av grundskolorna.

Kulturskola
Undervisningen på Borgholms kulturskola består i huvudsak av
instrumentalundervisning, dans, drama och skapande verksamhet. Verksamheten
är en delvis avgiftsfinansierad fritidsaktivitet. Barn och ungdomar har i första
hand tillgång till kulturskolans undervisning men även vuxna kan få del av den i
mån av plats. Kulturskolan har verksamhet på flera orter i kommunen, men har
egna lokaler i Borgholm.

Bibliotek
Biblioteket är organiserat med ett huvudbibliotek i Borgholm samt tre
Utbildningsnämnd
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biblioteksfilialer i Löttorp, Rälla och Runsten. Samtliga grundskolor i kommunen
har skolbibliotek som bemannas av skol-bibliotekarier. På biblioteket finns
möjlighet att läsa dagstidningar och tidskrifter, låna böcker, tidskrifter, Tv-spel,
musik, ljudböcker och hyra DVD. Här finns en stor samling med litteratur om
Öland och möjlighet att studera och släktforska samt använda våra datorer,
scanna, faxa och kopiera. Biblioteket ordnar också en mängd olika aktiviteter för
både barn och vuxna.

1.4 Budget
Budget 2019, tkr
6000

Nämnd

622

6003

Ersättning andra huvudmän

6008

Kompetensutveckling

6009

Administration

6010

Central administration

6011

Tilläggsbelopp/Stödinsatser

2 186

6012

Särskola

3 414

6013

Central elevhälsa

4 763

6017

Skolskjuts

7 297

6018

Kulturgaranti

200

6019

Pedagogiska måltider

380

6021

IT-kostnader

6023

Elevhälsa
flerspråkighet/Lotsen

6024

Barnomsorg på OB

1 551

Socioekonomi

5 671

13 185
175
7 757
14 290

5 806
690

TS och fastigheter

23 151

Norra området

14 922

Köping

11 217

Central barnomsorg

7 768

Viktoria

12 510

Södra området

18 452

Slottskolan

16 456

6510

Kulturskolan

2 657

6520

Bibliotek

6 498
181 618
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1.5 Verksamhetsinvesteringar
Verksamhetsinvesteringar 2019
Budget_2019

Plan_2020

6

Utbildningsnämnd

2001

Inventarier Böda
förskola

140

2002

Inventarier
Björkviken

150

2003

Inventarie
Slottsskolan

2004

Inventarier
Kronormagasine

50

2005

Utemiljö
Skogsbrynet

60

2006

Inv fritidshem
Åkerbo

47

2007

Symaskiner Rälla
skola

96

2008

Inv personalrum
Gärdslösa

49

2009

Informationsskärm
Slottssk

50

Summa

Plan_2021

66
150

290

568

1.6 Styrmodell
En styrmodell beskriver hur kommunen och dess verksamheter leds och styrs.
Syftet med en styrmodell är att ange den politiska viljeinriktningen, att
skattepengarna hanteras på bästa tänkbara sätt, att visionen och målen uppnås
samt att god ekonomisk hushållning säkerställs. Det ska finnas ett samband
mellan de resurser som används, den verksamhet som bedrivs och de resultat som
önskas uppnås.
Styrmodellens syfte är att bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från
visionen "Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till
något som vi är stolta över. Nu och för framtiden." till det dagliga arbetet i
verksamheterna. Organisationer styrs inte bara av modeller och dokument utan
påverkas även av organisationskultur, värderingar och attityder. För att
styrmodellen ska få önskad effekt är det viktigt att kommunens gemensamma
kärnvärden; välkomnande, utvecklande och tillsammans genomsyrar
verksamheterna.
Utifrån den styrmodell som antogs i kommunfullmäktige under 2018 bryts
visionen ner i tre perspektiv; medborgare, organisation samt hållbarhet. Utifrån
dessa perspektiv har kommunfullmäktige beslutat de övergripande målen för
kommunen. Dessa bryts ner till nämndens mål. Verksamheterna arbetar sedan
med aktivitesplaner för att uppnå målen och nyckeltal för att mäta målen.
Utbildningsnämnd
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Medborgare
Kommunfullmäkti
gemål

Nämndens mål

Nyckeltal

Målvä
rde

Aktiviteter

Andelen elever som
upplever att de har
inflytande i skolan

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

Utbildningsnämnde
ns verksamheter
ska genomsyras av
delaktighet och
inflytande av våra
brukare

Andelen
vårdnadshavare
som anser sig ha
inflytande över
verksamheten i
förskola och skola
Andelen elever i
Kulturskolan som
upplever inflytande
över verksamheten
Antalet genomförda
aktiviteter på
biblioteket
Alla verksamheter
arbetar aktivt med
barns, elevers och
brukares
delaktighet

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

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

Genomförd PRAO
Resultat av
gymnasieval

Alla enheter inom
grundskolan
arbetar med
Borgholms
kommuns SYV-plan

Andel trygga elever
i grundskolan
Antal läsfrämjande
aktiviteter
Borgholms
kommun ska
skapa goda
förutsättningar för
att leva, verka och
bo i hela
kommunen året
runt.

Utbildningsnämnde
n ska erbjuda
trygga och
utvecklande
verksamheter i hela
kommunen

Genomsnittligt
meritvärde i årskurs
9
Andel elever med
behörighet till
yrkesförberedande
program
Andel trygga elever
i Kulturskolan
Andel
vårdnadshavare i
förskolan som
anser att deras
barn är trygga
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Kommunfullmäkti
gemål

Nämndens mål

Kommunens verksamheter

Nyckeltal

Målvä
rde

Aktiviteter

Andel elever med
minst E i
ämnesprovet
svenska årskurs 9
Andel elever med
minst E i
ämnesprovet
engelska årskurs 9
Andel elever med
minst E i
ämnesprovet
matematik årskurs
9
Andel elever med
minst E i
ämnesprovet
svenska årskurs 6
Andel elever med
minst E i
ämnesprovet
engelska årskurs 6
Andel elever med
minst E i
ämnesprovet
matematik årskurs
6
Alla verksamheter
arbetar aktivt med
likabehandling och
trygghet

Organisation
Kommunfullmäkti
gemål

Nämndens mål

Nyckeltal

Målvä
rde

Aktiviteter

NMI (Nöjd
medarbetarindex)
Andelen behörig
personal
Borgholms
kommun ska vara
en attraktiv
arbetsgivare där
medarbetarna
bidrar till utveckling

Utbildningsnämnde
ns verksamheter
ska ha en god
arbetsmiljö med
kompetent personal
i ständig utveckling

Genomförd
kompetensutvecklin
g
Andel
sjukskrivningar
Genomförda
friskvårdsinsatser
Alla verksamheter
arbetar med
handlingsplan
utifrån
medarbetarenkät

Borgholms
kommuns ska vara
en effektiv och

Utbildningsnämnde
ns verksamheter
ska ha en god

Utbildningsnämnd
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Kommunfullmäkti
gemål

Nämndens mål

ändamålsenlig
organisation

service, präglas av
transparens och
förbättra
verksamheten
genom samverkan
mellan enheter,
stadier och
verksamheter

Kommunens verksamheter

Nyckeltal

Målvä
rde

Aktiviteter

Genomförd
internkontroll
Andel besvarade
klagomål
Aktivt arbete med
utbildningsnämnde
ns kalendarium
Grupputveckling i
förvaltningens
ledningsgrupp

Hållbarhet
Kommunfullmäkti
gemål

Nämndens mål

Nyckeltal

Målvä
rde

Aktiviteter

Utvärdering av
digitalisering

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

Utbildningsnämnde
ns verksamheter
ska bidra till en
hållbar miljö

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

Utbildningsnämnde
ns verksamheter
ska arbeta aktivt
med en
resursfördelning
anpassad till
verksamhetens
behov

Kartlägga digitala
system och hur de
förhåller sig till
varandra
Dela dokument
istället för att skicka
med e-post
Genomförd
månadsuppföljning
Workshops kring
användning av
Stratsys beslutstöd

1.7 Utbildningsnämndens tankar om framtiden
Kommunens elevantal i grundskolan har minskat under hela 2000-talet och
prognosen är att det fortsätter att minska om inte inflyttning sker. I SKLs
befolkningsprognos för kommunen uppskattar man en minskning mellan 2018
och 2027 från ca 500 till ca 420 barn i åldrarna 0-5 år. I åldersspannen 6-9, 10-12
och 13-15 år är minskningen ca 20-30 barn per ålderskategori.
Detta gör att det i våra mindre skolor kan bli svårt att skapa åldershomogena
klasser och att få ett tjänsteunderlag som gör det möjligt att rekrytera behörig
lärarpersonal. Utbildningsförvaltningens största utmaning blir att skapa attraktiva
tjänster och fortsätta ha en hög kvalitet och en hög andel behörig personal.
Satsningar som planeras i en närmare framtid är att utveckla digitaliseringen mer
och att utveckla vårt arbete med flerspråkiga elever. Vi kan se i våra resultat att
elever med annat modersmål klarar sig sämre än elever med svenska som
modersmål. Digitaliseringen kan vara en möjlighet för att använda olika
kompetenser utan att fysiskt behöva förflytta dem inom kommunen eller från
annan kommun.
Utbildningsnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ●
www.borgholm.se
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Kommunens verksamheter

1.8 Intern styrning och kontroll
Intern styrning och kontroll är ett stöd för att säkerställa att kommunens
verksamhet bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Det handlar om att
arbete med uppsatta mål görs på det sätt som är tänkt för att minimera risken att
kommunen skadas av oönskade händelser. Exempelvis genom att:







Arbetet sker mot uppsatta mål
Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs
Minimera risker, säkra system och rutiner
Säkra att resurser används i enighet med tagna beslut
Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar
Bevaka att fastställda styrdokument följs

Resurshantering
Process

Tilläggsbelopp

Risk

Att elever med
särskilda behov på
olika skolor inte får
samma
förutsättningar

Riskvär
de

Sannoli
khet
3. Trolig
Konsek
vens
4.
Allvarlig
Riskvär
de
12

Vidare
hanteri
ng

Gransk
ning

Till
internk
ontroll
plan

Granskning

Diskussion
i
ledningsgrupp
en
Ja
Analys av
utfall

Trygghet
Process

Rutiner och
riktlinjer vid
krissituationer

•Förebygga tillbud
och olycksfall

Risk

Att vi inte vet
hur vi ska agera i
en krissituation
vilket kan leda till
ohälsa för barn,
elever och
personal.

Att barn, elever
och personal
skadar sig samt att
vi inte följer
arbetsmiljölagstiftni
ngen

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

Riskvär
de

Sannoli
khet
2. Möjlig
Konsek
vens
4.
Allvarlig
Riskvär
de
8
Sannoli
khet
2. Möjlig
Konsek
vens
4.
Allvarlig
Riskvär
de
8

Vidare
hanteri
ng

Gransk
ning

Gransk
ning

Till
internk
ontroll
plan

Granskning

Ja

Kartläggning
av rutiner

Analysera
statistik över
tillbud och
olycksfall
Ja

Kartlägga
det
förebyggande
arbetet i
samverkan
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2019
6000 Nämnd

Skillnad
2018 2019/2018

Innebörd
Arvoden, reseersättning, drogfri
skolavslutning, studieresa till Polen.
Ersättning till andra huvudmän,
fristående skolor och interkommunal
ersättning.
Förvaltningsövergripande
kompetensutveckling.
Skoladministratörer, vaktmästare,
bilkostnader m.m.
Rektorer, förvaltningskontor,
avskrivningar, internränta.
Annan huvudman och egen regi.
Annan huvudman och egen regi.
Skolsköterska, kurator, skolpsykolog,
SYV, specialpedagog.

621 630

561 630

60 000

13 185 127

14 249 121

-1 063 994

175 000

200 000

-25 000

7 757 278

7 716 574

40 704

14 290 083
2 186 318
3 413 682

13 598 521
5 000 000
0

691 562
-2 813 682
3 413 682

6013 Central elevhälsa

4 763 397

5 041 700

-278 303

6017 Skolskjuts

7 296 667

7 439 432

6018 Kulturgaranti

200 000

200 000

-142 765 Skolskjutsar inom kommunen
Egen finansiering kulturgaranti som
0 används kommunövergripande

6019 Pedagogiska måltider

380 000

380 000

5 806 004

4 990 008

690 000
1 550 562
5 670 747
23 151 114
14 921 596
11 216 807
7 768 182
12 510 306
18 452 083
16 456 157
2 657 360
6 497 900
181 618 000

713 828
0
5 394 262
19 936 892
14 806 968
11 329 740
8 414 741
11 145 512
17 522 017
15 991 530
2 209 000
6 284 328
173 125 804

6003 Ersättning andra huvudmän
6008 Kompetensutveckling
6009 Administration
6010 Central administration
6011 Tilläggsbelopp/Stödinsatser
6012 Särskola

6021 IT-kostnader
6023 Elevhälsa flerspråkighet/Lotsen
6024 Barnomsorg på OB
Socioekonomi
TS och fastigheter
Norra området
Köping
Central barnomsorg
Viktoria
Södra området
Slottskolan
6510 Kulturskolan
6520 Bibliotek

0 Lunchkuponger, pedagogiska måltider
Interna IT-kostnader, kostnader för
815 996 kommunens IT-service
Egen finansiering för arbete med
-23 828 flerspråkiga elever
1 550 562 Flyttad från central barnomsorg
276 485 Fördelas på områdena
3 214 222 Fördelas på områdena
114 628 Personalkostnader, driftskostnader
-112 933 Personalkostnader, driftskostnader
-646 559 Personalkostnader, driftskostnader
1 364 794 Personalkostnader, driftskostnader
930 066 Personalkostnader, driftskostnader
464 627 Personalkostnader, driftskostnader
448 360 Personalkostnader, driftskostnader
213 572 Personalkostnader, driftskostnader
8 492 196

Förändring mellan åren
Studieresa Polen flyttad fr. 6010
Minskat antal elever, räknar på 122,5 för 2019, 134
för 2018
Minskning Mer för fler
Löneökning
Minskat statsbidrag (maxtaxa + kval. Åtgärder),
flyttade lönekostnader från projekt
Uppdelad på tilläggsbelopp och särskola.
Uppdelad på tilläggsbelopp och särskola.
Minskning av tjänst.
Kostnad bygger på prognos för 2019, budget 2018
innefattade ökning om 500 tkr

Ökat antal utbyten, något högre kostnader för
mjukvara
Minskad lokalkostnad
Faktiskt skillnad 45 tkr p.g.a. löneökning
Baseras på ramökning
Ramökning p.g.a. externa lokaler
Minskning med 1 elev
Minskning
elever
Ökning
medmed
9,5 5,5
barn.
OB flyttad, faktisk ökning 904
tkr
Ökning med 16 elever
Ökning med 3 elever
Ökning med 5,5 elever
Satsning 420 tkr, löneökning
Löneökning
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2018-10-17

Utskriven av:

Diarieenhet:

Utbildningsnämnd

Datum:

2018-09-06 - 2018-10-17

Riktning:

Upprättade

Status:

Aktuella

Dokumenttyp:

DELEGERINGSBESLUT

Anne-Charlott Petersson

Notering:
Sekretess:
Id

Visas ej
I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2018.1008

U

Yttrande till förvaltningsrätten ärende 3413-18
överklagat skolskjutsbeslut

Helena Svensson

2018-09-06

Förvaltningsrätten i växjö

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/105

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts särskilda skäl
2018.1013

U

Yttrande till förvaltningsrätten i ärende 3422-18 Helena Svensson
överklagat skolskjutsbeslut.

2018-09-06

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/106

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts särskilda skäl
2018.1018

U

Yttrande till förvaltningsrätten i Växjö i ärende
3589-18. Överklagat skolskjutsärende

2018-09-18

Helena Svensson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/135

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2018.1030

U

Likabehandlingsplan Slottsskolan 2018-2019

2018-09-20

Göran Eliasson
SLOTTSSKOLAN
DELEGERINGSBESLUT

2018.1020

U

Yttrande till förvaltningsrätten i Växjö i ärende
3703-18. Överklagat skolskjuts beslut.

2018-09-26

Helena Svensson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/147

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl.
Mål nr 3703-18
2018.1022

U

Beslut Beviljas - Ansökan om skolskjuts vid
växelvis boende

2018-09-27
UN 2018/178

Kim Jakobsson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT
Sidan 1 av 3

Id

I/U/K

Beskrivning
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende
2018.1034

U

Beslut - Beviljas. Ansökan om skolskjuts vid
växelvis boende

Kim Jakobsson

2018-10-02

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/182

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende
2018.1035

U

Beslut - Beviljas. Ansökan om skolskjuts vid
växelvis boende.

Kim Jakobsson

2018-10-02

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/183

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende
2018.1033

U

2018-10-02

2018.1103

U

Avtal gällande samverkan inom
Helena Svensson
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Rälla skola
tar emot student från Högskolan i Gävle.
Tillstyrker.
Högskolan i Gävle

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Likabehandlingsplan. Rälla förskola 2018-19

Helena Johansson Stegert

2018-10-12

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN
DELEGERINGSBESLUT

2018.1104

U

Likabehandlingsplan Viktoriaskolan 2018-2019

2018-10-12

Karin Albertz
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN
DELEGERINGSBESLUT

2018.1105

U

Likabehandlingsplan Gärdslösa förskola 20182019

2018-10-12

Anna Landefrö
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN
DELEGERINGSBESLUT

2018.1106

U

Likabehandlingsplan Runstens förskola 20182019

2018-10-12

Anna Landefrö
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN
DELEGERINGSBESLUT

2018.1120

U

Beslut om mottagande i grundsärskola

2018-10-15
UN 2018/189

Helena Svensson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT
Sidan 2 av 3

Id

I/U/K

Beskrivning
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Beslut om mottagande i grundsärskola
2018.1118

U

2018-10-15

2018.1123
2018-10-16

U

Avtal om interkommunal ersättning. Tillstyrker.

Helena Svensson

Förskolan Lindö, Kalmar kommun

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Tilläggsyttrande Mål 3413-18

Helena Svensson

Förvaltningsrätten i Växjö

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/105

DELEGERINGSBESLUT
Ansökan om skolskjuts särskilda skäl

Sidan 3 av 3

48 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 84

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-10-10

80-86

Dnr 2018/5-600 UN

Kalendarium oktober 2018
Sammanfattning
Mötet går igenom kalendariet för oktober 2018.
Beslutsunderlag
Kalendarium Utbildningsnämnden oktober 2018
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

överlämna informationen till utbildningsnämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

Dnr 2018/5-600

49

Kalendarium för utbildningsnämnden Borgholm
OKTOBER 2018
Stående punkter på dagordningen till AU
 Uppföljning av budget
 Information om ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet
Stående punkter på dagordningen till utbildningsnämnden
 Uppföljning av budget
 Anmälan om fattade delegationsbeslut
 Frågor från nämndledamöter
 Information från verksamheten
Möte
Oktober
UNAU 10:e
UN 25:e

Ärenden
Följa upp fritidsgårdarnas besöksstatistik
Utvärdera resursfördelningsmodellen (UN
180530 § 53)

Årshjul
Verksamhetsplan för kommande år
Uppföljning av internkontroll föregående år
Fastställande av internkontrollplan för
nästkommande år

November
UNAU 14:e
UN 28:e
December
UNAU 12:e
UN 19:e
Januari

Slutrapport Lotsen

Fastställa mötestider för nästkommande år

Februari

Mars
April
Maj

Juni

Uppföljning av resultat i Öppna jämförelser
Fastställande av elevpeng för
nästkommande år
Redovisning av långsiktig barn- och
elevutveckling
Enheternas arbetsmiljö
Internkontrollplan för prioriterade områden
Fastställande av attestlista
Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete
från föregående år
Årsbokslut föregående år
Uppföljning anmälan om kränkning från
föregående år
Mål och budget utifrån elevunderlag
Redovisning av Patientsäkerhetsberättelse
avseende föregående år
Nämndsmål för nästa år fastställs
Avgifter och taxor 2019 (kulturskolan,
bibliotek, barnomsorg)
Uppföljning och analys av budget Tertialbokslut 1
Uppföljning av värdegrundsarbete
Stipendium kulturskolan
Redovisning av barn- och elevutveckling
Uppföljning av föregående läsårs slutbetyg

Dnr 2018/5-600

50

Augusti
September

Pågående utredningsuppdrag
Ta fram handlingsplan för kommunens hållbarhetsstrategi
(UN20171121 §133)
Ta fram förslag på förändringar i tillämpningsföreskrifterna
för barnomsorg. (UN 180530 § 54)
Tandborstning i samverkan med Landstinget
Ta fram förslag på upplägg för verksamhetsbesök inför
kommande mandatperiod (UN 180829 §76)

Avstämning och analys avseende
sjukfrånvaron
Uppföljning studie- och yrkesvägledning
Avstämning och analys av budget –
Tertialbokslut 2
Redovisning av barn- och elevutveckling
Uppföljning anmälan om kränkning
Uppföljning av föregående läsårs
avslutningsfester
Status
Kommunledningsgruppen har gjort
ett uppdrag till Samhällsbyggnadsförvaltningen som kommer på remiss
till UN i januari 2019
Hösten 2018
Hösten 2018
Januari 2019

51 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 85

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-10-10

80-86

Dnr 2018/72-640 UN

Besöksstatistik fritidsgårdarna i kommunen
Sammanfattning
Förvaltningschef Helena Svensson informerar att förvaltningen ska ta fram
besöksstatistik för fritidsgårdarna till utbildningsnämndens möte den 25 oktober.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

överlämna informationen till utbildningsnämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

52 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 86

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-10-10

80-86

Dnr 2018/8-606 UN

Information om ärenden från skolinspektionen och Barn- och elevombudet
Sammanfattning
Förvaltningschef Helena Svensson informerar om ett ärende från Skolinspektionen gällande Åkerboskolan.
_____________________________

Utdragsbestyrkande

53 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 178

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-09-25

165-183

Dnr 2017/232-660 KS

Lokalförändring och omförhandling av hyresavtal för Sandhorvans förskola i Böda
I tjänsteskrivelse 2018-09-13 och vid dagens sammanträde redogör fastighetsstrateg Maria Drott och fastighetsingenjör Martin Jältås för ärendet och
föreslår att kommunstyrelsen godkänner lokalförändring genom fastighetsägarens ombyggnation av gymnastikbyggnaden och att godkänna omförhandling av gällande hyresavtal.
Förskolan Sandhorvan i Böda har under ett antal år haft påpekanden om avvikande lukt i byggnaden. En teknisk undersökning är utförd men ingen hälsorisk kan påvisas. Däremot är bedömningen att lukten är en olägenhet.
Fastighetsägaren meddelar att han inte ser det som möjligt eller ekonomiskt
försvarbart att göra mer i befintlig byggnad. Istället föreslår han att lokaler i
den före detta gymnastikbyggnaden cirka 150 m2, byggs om och anpassas
till förskolans behov och de myndighetskrav som ställs på förskolelokaler.
Förskolan kommer att ges möjlighet att använda gymnastiksalen under dagtid. Utvändigt rustas byggnaden upp och ny lekmiljö iordningställs med lekutrustning som kan köpas ut vid eventuell tidigare uppsägning av kontraktet.
Verksamheten blir kvar i befintlig byggnad under pågående ombyggnad av
vilken fastighetsägaren beräknar ta 2–3 månader från byggstart.
Förslaget har presenterats för föräldrar och personal, som fortsättningsvis
kommer att vara delaktiga under planeringsprocessen.
Fastighetsägaren presenterar två olika förslag för avtalstid och kostnad för de
nya lokalerna.
Beslutsunderlag
Nuvarande hyresavtal gäller fram till och med 2024-09-30. Årlig hyreskostnad
är för närvarande 120 000 kronor. Vid uppsägning före avtalets utgång begär
fastighetsägaren 50 % av kvarvarande hyreskostnad. Det vill säga att om
kontraktet sägs upp innan årsskiftet betalas nästa års hyra fram till och med
september plus 240 000 kronor.
Fastighetsägaren föreslår omförhandling av gällande hyreskontrakt enligt följande;
Avtalsförslag 1:
Vid 6-årigt kontrakt 17 000 kronor/månad exklusive värme, el och annan drift
(gräsklippning och snöröjning).
Avtalsförslag 2:
Vid 10-årigt kontrakt 15 000 kronor/månad exklusive värme, el och drift.

Utdragsbestyrkande

54 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-09-25

165-183

Samtal förs med fastighetsägaren om ett 6-årigt avtal med option på ytterligare 4 år och att hyran då justeras för att motsvara ett 10-årigt avtal. (Priserna
avser inklusive moms, indexuppräkning tillkommer).
Vid avslutande av nuvarande gällande kontrakt före avtalets utgång utgår hyra med 50 % på resterande belopp och avtalstid.
Bedömning
Ekonomi- och fastighetsavdelningen har undersökt olika alternativ för att lösa
lokalsituationen för verksamheten. Bland annat har diskussion förts om att
flytta den förskoleavdelning i paviljong som idag finns inhyrd i Rälla. Den har
ett treårigt avtal med en kostnad på 18 000 kronor/mån exklusive värme, el
och drift. Den är idag uppsagd men kan omförhandlas till en något lägre hyra.
Vid en eventuell flytt beräknas kostnaderna för demontering och etablering
av paviljongen till cirka 1,5 mkr. Därefter tillkommer att omförhandling görs av
befintligt hyresavtal för Sandhorvan, till ett arrende av mark och VA/EL service.
Andra alternativ som att till exempel köpa en fastighet eller mark som är
byggbar för ändamålet är förenat med lång planeringstid och höga investeringskostnader för kommunen.
Bedömningen är att fastighetsägarens förslag är det mest realistiska och
snabbaste alternativet för att få ändamålsenliga lokaler för verksamheten.
Yrkanden
Marcel van Luijn (M) yrkar på återremiss för bättre underlag vad gäller hyresbeloppen.
Peder Svensson (C) yrkar att ärendet avgörs i dag.
Andreas Persson (S) och Stig Bertilsson (C) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget och förordar 10-årigt avtal.
Ordföranden konstaterar att det dels finns bifallsförslag med 10-årigt avtal,
samt återremissyrkande, vilka ska ställas under proposition.
Proposition – återremiss
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen vill avgöra
ärendet vid dagens sammanträde.
Omröstnings begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill avgöra ärendet i dag
röstar ja. Den som vill återremittera ärendet röstar nej.
Ja – 6
Ilko Corkovic (S)
Stig Bertilsson (C)

Nej-2
Marcel van Luijn (M)
Jan Erici (M)
Utdragsbestyrkande

Avstår-3
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)

55 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-09-25

165-183

Peder Svensson (C)
Kjell Ivar Karlsson (SD)
Andreas Persson (S)
Inger Sundbom (S)

Bertil Lundgren (MP)

Därmed ska ärendet avgöras vid dagens sammanträde
Marcel van Luijn (M) meddelar att han härefter inte deltar i beslutet.

Ordföranden konstaterar att det därmed endast finns ett förslag till beslut; bifall till lokalförändring med 10-årigt hyresavtal.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna lokalförändring för Sandhorvans förskola genom att fastighetsägare Villa Böda AB genomför ombyggnation av gymnastikbyggnaden fastigheten Böda1:23.

att

godkänna Avtalsförslag 2; 10-årigt hyresavtal om 15 000 kronor/
månad exklusive värme, el och drift, enligt fastighetsägarens förslag.

att

fastighetsavdelningen tecknar avtal med fastighetsägaren.

Deltagande i beslutet
Marcel van Luijn (M) deltar inte i beslutet efter avslag på återremissyrkandet.
_____________________________
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Förändrad protokollsmall för nämnder och styrelser
I tjänsteskrivelse 2018-09-17 föreslår kommunledningskontoret att protokollsmallen ändras för att fungera bättre i och med det pågående digitaliseringsarbetet
Av skrivelsen framgår att revisorerna i granskningsrapport har uppmanat att
alla nämnder och styrelser ska använda sig av samma upplägg i protokollen.
Sekreterargruppen har under året i sitt digitaliseringsarbete tagit fram ett förslag till utformning som kan användas i alla protokoll. Till grund för protokollen ligger framtagen tjänsteskrivelse som är uppbyggd på samma sätt och
vari texten återanvänds direkt i protokollet.
De stora förändringarna är att
- beslutet kommer överst i paragrafen, vilket underlättar för den det berör.
- varje paragraf har egen sida,
- expediering av beslutet finns med redan i protokollet
- sammanfattning av ärendet skrivs istället för att hela tjänsteskrivelsen
finns med i protokollet.
- protokollet ställs samman i kommunens ärendehanteringssystem Evolution.
Bedömning
För att få enhetliga protokoll bör alla handläggare använda sig av framtagen
tjänsteskrivelsen
Konsekvensanalys
Fördelen är att protokollen blir enhetliga samt att handläggarna kan arbeta i
ett helt digitaliserat flöde och blir ansvariga för att ärendet är komplett. Nackdelen kan vara att man inte ser hela tjänsteskrivelsen i själva protokollet, utan endast inför sammanträdet i kallelserna.

Yrkanden
Inger Sundbom (S) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna ny protokollsmall att gälla alla nämnder och styrelser från
nya mandatperioden.

_____________________________
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