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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2018-12-05 2018/4 640

 

Handläggare
Helena Svensson
Utbildningschef

Ert datum Er beteckning

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

Till Utbildningsnämnden

Månadsuppföljning november UN

Förslag till beslut 
att lägga månadsuppföljning, november 2018 med godkännande till hand-

lingarna

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden visar för november månad en positiv budgetavvikelse om 
+ 4 528 tkr. Överskottet härleds till större inbetalningar från Migrationsverket 
vilket avser extra ordinära kostnader från år 2014 till 2017.

Beslutsunderlag
Uppföljning november 2018 Utbildningsnämnd

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

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Helena Svensson Izabelle Sjöbäck
Utbildningschef Controller

2



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

Uppföljning november
Borgholms Kommun  1

Borgholms kommun
Uppföljning november

UN: 2018-12-19 § XXX

3



Error! No text of specified style in document.

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

Uppföljning november
Borgholms Kommun  2

Innehållsförteckning
1 Sammanställning ..................................................................................3
2 Analys av verksamheten ......................................................................3
3 Personaluppföljning..............................................................................3
4 Ekonomiuppföljning..............................................................................5

4



Error! No text of specified style in document.

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

Uppföljning november
Borgholms Kommun  3

1 Sammanställning
Utbildningsnämnden visar för november månad en positiv budgetavvikelse om 
+ 4 528 tkr. Överskottet härleds till större inbetalningar från Migrationsverket vilket avser 
extra ordinära kostnader från år 2014 till 2017.

2 Analys av verksamheten
 Öppna jämförelser

SKL:s Öppna jämförelser Grundskola har nu publicerat sin rapport för 2018. Borgholm 
hamnar på en 27:e plats av 290. I jämförelse med länets kommuner är Mörbylånga en 
placering bättre (26) och övriga kommuner ligger betydligt lägre i rankingen. Det är sista 
året som SKL gör denna ranking. Det beror på att man anser att skolväsendet är betydligt 
bättre på resultatuppföljning idag än när man startade med dessa jämförelser.

 Skolinspektionen

Skolinspektionens granskning av Slottsskolan och Viktoriaskolan som genomfördes i 
augusti har nu kommit tillbaka som beslut. Slottsskolan fick kritik på ett av fyra områden 
och Viktoriaskolan fick kritik på tre av fyra områden. Ett arbete med att ta fram åtgärder 
startas nu och svar ska lämnas till Skolinspektionen i maj.

 Återsökningar från Migrationsverket 2014-17

30/11 kom utbetalning på återsökningar från Migrationsverket som gäller kostnader som 
kommunen hade 2014-17. Kostnaderna gäller till ungefär hälften fastigheter och hälften 
drift, som t.ex. städning, mat mm. Summan är 6,6 miljoner. Detta kommer att öka årets 
resultat för både utbildningsnämnden och KS.

3 Personaluppföljning
 

Arbetad 
tid

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt

Antal 
årsarbetare 
2017

276,4 284,9 333,2 262,4 306,8 230,8 81,9 235,1 281,3 296,6

Antal 
årsarbetare 

261,6 250,1 270,4 236,1 273,5 204,2 85,2 229,6 257,7 305,4

5



Error! No text of specified style in document.

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

Uppföljning november
Borgholms Kommun  4

Arbetad 
tid

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt

2018

 

Arbetad 
tid

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt

Övertid 
2017 70,87 88,26 122,6

7
116,6
8

177,3
5

134,8
4

29,3
5

211,8
3

205,5
5 87,49

Fyllnadsti
d 2017

279,1
1

455,6
6

563,6
8

343,7
6

461,7
5

433,5
5

24,7
5

100,4
9

472,7
9

557,0
1

Övertid 
2018 46,68 86,84 88,83 99 202,4

1 84,35 7,5 39,68 199,4
4

195,8
5

Fyllnadsti
d 2018

275,6
8 208,5 305,5 379,3

3
439,5
9

206,1
7 50 169,5

8
347,7
5

390,7
7

 

Sjukfrånvaro Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt

Sjukfrånvaro 5,88 8,07 7,56 5,95 5,48 4,95 2,53 4,43 5,39 4,50
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Sjukfrånvaro Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt
2017

Sjukfrånvaro 
2018 5,74 8,29 7,49 6,22 6,21 5,30 2,91 5,48 6,31 6,43

Sjukfrånvaron fortsätter att vara högre sedan sommaren om vi jämför med 2017. Av den 
totala sjukfrånvaron är 31,72 % frånvaro mer än 60 dagar.  Av dessa finns några som är 
av sådan karaktär att arbetstagaren inte kommer att komma tillbaka till arbete alls, men 
eftersom de inte fått sjukpenning från försäkringskassan så finns de kvar i organisationen. 
Av övriga är ca 30% arbetsrelaterade. I flera fall är medarbetarna delvis åter i arbete och 
åtgärder görs av cheferna i samarbete med personalavdelningen.

4 Ekonomiuppföljning
Utbildningsnämnden uppvisar för november månad en budgetavvikelse om + 4 528 tkr 
(se tabell nedan). Årsprognosen uppgår till + 4 566 tkr.

Förklaringen till den stora positiva avvikelsen härleds till inbetalningar gjorda av 
Migrationsverket under november. Inbetalningar avser eftersökningar för 2014 fram till 
2017 och även för de kostnader som uppstått under vårterminen 2018. Stora delar av 
intäkterna har varit osäkra, vilket gör att dessa inte ingått i tidigare resultat eller prognos 
under året.

Central stödfunktion
Förutom överskott i form av intäkter från Migrationsverket finns även överskott inom 
administration, på grund av tidigare nämnt statsbidrag. Överskott finns även inom IT-
service där inköp och utbyte av utrustning under november månad har varit färre än 
tidigare.

Fortsatt lägre kostnader än tidigare för interkommunal ersättning gör att överskottet ökar 
på den centrala stödfunktionen. I november har även fakturering gjorts av elever som går 
i Borgholms kommun men är skrivna i andra kommuner vilket sammantaget gör att 
kostnaderna ligger på en lägre nivå i november. Fortsatt ligger även kostnaderna för 
tilläggsbelopp lägre än tidigare, detta beroende av statsbidraget för likvärdig skola.

Norra området
Tidigare negativa budgetavvikelse på norra området har ökat under november månad. Ett 
fortsatt behov av ytterligare personal, på grund av ökat elevantal och elever i behov av 
extra stöd, bidrar till den ökade negativa budgetavvikelsen. Under november har delar av 
denna extra insats avslutats. Under perioden har även löner till timanställda betalats ut 
som gäller tidigare månader.
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Centrala området 
Vad gäller det centrala området återfinns ett fortsatt, och något utökat, underskott. På 
Skogsbrynet fortsätter lägre barnomsorgsintäkterna än budgeterat att påverka. Vidare har 
perioden inneburit höga kostnader för timanställd personal. Överskottet på Slottsskolan 
har minskat något, dels beroende av lönekostnader som retroaktivt blivit utbetalade i 
november. Vidare har större inköp av läromedel gjorts under månaden, något som är 
vanligt för denna period på året.

Södra området, Rälla, Runsten, Köpingsvik och Gärdslösa
Södra området visar för november ytterligare underskott, vilket till stor del kan härledas 
till personalkostnader, bortsett från saknade intäkter för asyl. På Köping-området har det 
varit resurskrävande bland annat på grund av sjukskrivningar, vilket genererat vikarie-
kostnader, men även på grund av elever i behov av extra stöd. På Rälla och Gärdslösa 
fritidshem har det behövts extra resurser, kopplat till ökat barnantal och elever i behov av 
extra stöd.

Kulturområdet
Tidigare överskott på kulturområdet återfinns även i november. Detta beror till stor del av 
vakanser på området som inte blivit tillsatta. Kulturskolan har under november månad 
fakturerat avgifter för höstterminen och intäkterna kommer under året att överstiga 
budgeterad nivå.

 Budget Redovisat Avvikelse Årsprognos

Total

60 Central 
stödfunktion 55 795 50 647 5 147 5 590

61 Norra 
rektorsområdet 19 087 19 765 -678 -927

62 Centrala 
rektorsområdet 44 366 44 561 -194 -283

63 Södra 
rektorsområdet 35 515 36 359 -844 -923

65 Kulturområdet 8 341 7 652 689 500

69 Projekt 0 -408 408 610

Summa 163 104 158 576 4 528 4 566
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2018-12-11 2018/184 640

 

Handläggare
Helena Svensson
Utbildningschef

Ert datum Er beteckning

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

Till Utbildningsnämnden

Information om ny ram 2019

Förslag till beslut 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna

Ärendebeskrivning
När budgetramen för 2019 räknades fram i samband med verksamhetsplanen låg 
den beräknade lönerevisionen för högt jämfört med utfallet. Av den anledningen 
har ekonomiavdelningen räknat om ramarna och för utbildningsnämnden innebär 
det en förändring från 181 618 tkr till 180 451 tkr.

Beslutsunderlag
Beslut KS 2018-11-27 Reviderad budgetram

Ny ram 2019 efter lönerevision

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Helena Svensson
Utbildningschef
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Borgholms kommun
Hemsida
www.borgholm.se

E-post
kommun@borgholm.se

Organisationsnr
212000-0795

Postadress
Box 52
387 21 Borgholm

Besöksadress
Torget
Östra Kyrkogatan 10

Telefon
0485-880 00 vx

Fax
0485-129 35

Bankgiro
650-5044

PlusGiro
10 85 00-0

Sida
1(1)

Datum
2018-12-10

Diarienummer
UN 

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

  2019 innan korrigering 2019 efter korrigering  Skillnad 

6000 Nämnd 622 622

6003 Ersättning andra huvudmän 13185 12944 -241

6008 Kompetensutveckling 175 175

6009 Administration 7757 7843 86

6010 Central administration 14290 14582 292

6011 Tilläggsbelopp/Stödinsatser 2186 2186

6012 Särskola 3414 3414

6013 Central elevhälsa 4763 5083 320

6017 Skolskjuts* 7297 7297

6018 Kulturgaranti 200 200

6019 Pedagogiska måltider 380 380

6021 IT-kostnader 5806 5806

6023 Elevhälsa flerspråkighet/Lotsen 690 690

6024 Barnomsorg på OB 1551 1551

 Socioekonomi 5671 0  - 5 671

 TS och fastigheter 23151 0 -23 151

 Norra området 14922 15625 703

 Adm. Åkerbo 0 5491 5 491

 Köping 11217 11685 468

 Adm. Köping 0 2886 2 886

 Central barnomsorg 7768 8186 418

 Adm. central BO 0 3016 3 016

 Viktoria 12510 13323 813

 Adm. Viktoria 0 2699 2 699

 Södra området 18452 18923 471

 Adm. Södra 0 4948 4 948

 Slottskolan 16456 17630 1 174

 Adm. Slottsskolan 0 3600 3 600

6510 Kulturskolan 2657 2657

 Lokaler Kulturskola 0 193 193

6520 Bibliotek 6498 6498

 Lokaler Bibliotek 0 319 319

181618 180451 -1167

* Den beräknade kostnaden för skolskjuts 2019 är 7,9 mkr men ett äskande till 
kommunfullmäktige om ökad ram på grund av upphandling ska behandlas 18/12-2018.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-27 223

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 223 Dnr 2018/128 041 KS

Reviderad budgetram för utbildningsnämnden med anledning av 
lönerevision

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna revidering av utbildningsnämndens ram efter faktisk effekt av 

lönerevisionen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2018-06-18 § 139 delegerat till kommunstyrelsen att 
besluta om förändringar inom av kommunfullmäktige beslutade totala ramar. 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-30 § 190 om revidering av budgetra-
mar utifrån korrigeringar avseende omfördelning av teknisk service, omför-
delning av driftkostnader för verksamhetslokaler, effekter av beslutad omor-
ganisation, effekter av lönerevision samt tilläggsbudget för revisionen.

Efter beslut i kommunstyrelsen 2018-10-30 har fackliga förhandlingar 
avseende förskollärare och lärare avslutats och effekter av lönerevisionen är 
fastställd. Det medför att utbildningsnämndens ram har korrigerats utifrån 
verklig effekt av lönerevisionen. Övriga ramar är oförändrade.

                                                                                       (tidigare 181 618)

Skickas till
Utbildningsnämnden
Ekonomiavdelningen

______________

Budget enl 
beslut

Reviderade 
ramar 2019

Socialnämnd 294 951 297 620 
Kommunstyrelsen 146 706 154 614 
Utbildningsnämnd 177 519 180 451 
Miljö- och byggnadsnämnd 13 668 519 
Bostadsanpassning 1 526 -
Revision 732 732 
Överförmyndare 960 960 
Allmänna val 350 350 

636 412 635 246 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2018-12-05 2018/207 640

 

Handläggare
Helena Svensson
Utbildningschef

Ert datum Er beteckning

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

Till Utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse barn- och elevpeng 

Förslag till beslut 
att godkänna 2019 års barn- och elevpeng för interkommunal ersättning 

och bidrag till fristående huvudmän.

Ärendebeskrivning

Enligt skolförordningen, 14 kap §1 ska bidrag till fristående huvudmän och 
interkommunal ersättning fastställas per kalenderår och beslutas före ka-
lenderårets början.

Bidrag till fristående huvudmän och beräkning av interkommunal ersättning 
beräknas enligt likabehandlingsprincipen. Det innebär att beräkning görs ef-
ter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelningen av resurser 
till den egna verksamheten. Bidrag till fristående huvudmän består av er-
sättning för undervisning, läromedel, elev- och hälsovård, måltider, admi-
nistration, moms och lokalkostnader. För interkommunal ersättning är be-
räkningen densamma men exklusive moms.

Beslutsunderlag
Bidrag andra huvudmän 2019

Bedömning
För att Borgholms kommun ska agera i enlighet med lagstiftningen måste den-
na ersättning fastställas.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Helena Svensson Izabelle Sjöbäck
Utbildningschef Controller
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Datum Beteckning 1 (6)
2018-12-05                            

Handläggare
Izabelle Sjöbäck
Controller

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52
387 21  Borgholm  0485-778 35

Beräkning av bidrag till fristående huvudmän samt interkommunal ersättning 
2019

Bidrag till fristående huvudmän och beräkning av interkommunal ersättning beräknas enligt 
likabehandlingsprincipen. Det innebär att beräkning görs efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelningen av resurser till den egna verksamheten. Bidrag till 
fristående huvudmän består av ersättning för undervisning, läromedel, elev- och hälsovård, 
måltider, administration, moms och lokalkostnader. För interkommunal ersättning är 
beräkningen densamma men exklusive moms.

Undervisning
Här ingår samtliga kostnader för undervisande personal, eller personal i den pedagogiska 
verksamheten för förskola och fritidshem. Kostnader för arbetslivsorientering, 
kompetensutveckling för personal eller liknande kostander, samt kostnad för rektorer ingår 
också. 

Läromedel och utrustning
Här ingår kostnader för läroböcker, litteratur, programvara för undervisning samt annat 
material förundervisning. Kostnader för utrustning i form av datorer, maskiner eller annan 
utrustning som används för undervisning ingår också. här ingår också kostnader för licenser 
eller andra IT-kostnader för personal och elever. Posten ska också innefatta kostnader för 
utflykter, studiebesök eller andra kulturaktiviterer.

Elevvård och hälsovård
Kostnader avser sådana kostnader som inte tillhandahålls av undervisande personal utan av 
kurator, skolpsykolog, skolsköterska, skolläkare med mera. 

Måltider
Här ingår kostnader för personal, livsmedel, transporter samt förbrukningsmaterial och 
andra kostnader kopplade till administration eller liknande.

Lokaler
Motsvarar genomsnittliga kostnader för lokaler per elev. Här ingår kostnader för hyra, 
driftskostnader som till exempel renhållning, vatten och avlopp eller värme, 
kapitalkostnader samt avskrivningar.

Administration
Kostnaden för administration beräknas med en schablon på 3 procent.

Moms
Beräknas till 6 procent för fristående huvudmän.
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Datum Beteckning 2 (6)
2018-12-05                            

Handläggare
Izabelle Sjöbäck
Controller

Ert datum Er beteckning

Intäkter
Intäkter för barnomsorg finns i förskolan och för fritidshem. Dessa är beräknade enligt 
budgeterad nivå och sedan fördelade på antalet barn.  Statsbidrag som till exempel maxtaxa 
och kvalitetssäkrande åtgärder finns att söka inom förskolan och bidrar med viss finansiering 
för kommuner. De intäkter som budgeteras och kan sökas av andra kommuner räknas med 
för interkommunal ersättning. Om fristående huvudmän inte kan söka en särskild 
budgeterad intäkt så räknas den inte med. Intäktsnivån minskar ersättningsnivåerna från 
ovannämnda poster. 

Övrigt
Tilläggsbelopp kan utges för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska 
erbjudas modersmålsundervisning. Särskild ansökan måste göras för tilläggsbelopp enligt 
rutiner som beskrivs i Borgholms kommuns regelverk för tilläggsbelopp. Detta ska göras 
skriftligt på Borgholms kommuns blankett Ansökan om tilläggsbelopp. 

Vill ni överklaga beslutet ska ni skriva till Förvaltningsrätten i Växjö, Box 42, 351 03 Växjö och 
besvära er över beslutet. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Borgholms kommun.

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. 
Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till Borgholms kommun inom tre veckor från den 
dag då ni fick del av beslutet.
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Datum Beteckning 3 (6)
2018-12-05                            

Handläggare
Izabelle Sjöbäck
Controller

Ert datum Er beteckning

Interkommunal ersättning 2019    
 Grundskola år 7-9 Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad  
 Undervisning           67 011                    33 505                      5 584     
 Läromedel             7 290                      3 645                          607     
 Elevvård             4 725                      2 363                          394     
 Måltider             8 122                      4 061                          677     
 Lokaler           17 448                      8 724                      1 454     
 Administration 3%             3 138                      1 569                          261     
 Summa per elev         107 734                    53 867                      8 978     
     
 Grundskola år 4-6 Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad  
 Undervisning           54 131                    27 066                      4 511     
 Läromedel             6 290                      3 145                          524     
 Elevvård             4 725                      2 363                          394     
 Måltider             8 122                      4 061                          677     
 Lokaler           17 448                      8 724                      1 454     
 Administration 3%             2 721                      1 361                          227     
 Summa per elev           93 438                    46 719                      7 786     
      
 Grundskola år 1-3 Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad  
 Undervisning           44 850                    22 425                      3 738     
 Läromedel             5 790                      2 895                          482     
 Elevvård             4 725                      2 363                          394     
 Måltider             8 122                      4 061                          677     
 Lokaler           17 448                      8 724                      1 454     
 Administration 3%             2 428                      1 214                          202     
 Summa per elev           83 363                    41 682                      6 947     
      
 Förskoleklass Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad  
 Undervisning           44 035                    22 017                      3 670     
 Läromedel             5 290                      2 645                          441     
 Måltider             8 122                      4 061                          677     
 Lokaler           13 685                      6 843                      1 140     
 Administration 3%             2 134                      1 067                          178     
 Summa per elev           73 266                    36 633                      6 106     
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Datum Beteckning 4 (6)
2018-12-05                            

Handläggare
Izabelle Sjöbäck
Controller

Ert datum Er beteckning

 
 

 
  

 Förskola Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad  
 Undervisning           95 988                    47 994                      7 999     
 Läromedel             4 636                      2 318                          386     
 Måltider             9 367                      4 684                          781     
 Lokaler           21 436                    10 718                      1 786     
 Intäkter -         14 131    -                 7 065    -                 1 178     
 Administration 3%             3 943                      1 971                          329     
 Summa per elev         121 239                    60 619                    10 103     
      
 Fritidshem Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad  
 Undervisning           29 339                    14 669                      2 445     
 Läromedel             4 488                      2 244                          374     
 Måltider                 635                          318                            53     
 Lokaler             2 481                      1 241                          207     
 Intäkter -           5 982    -                 2 991    -                    499     
 Administration 3%             1 108                          554                            92     
 Summa per elev           32 070                    16 035                      2 672     
      
 Dagbarnvårdare Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad  
 Undervisning           76 395                    38 197                      6 366     
 Läromedel             1 250                          625                          104     
 Administration 1%                 776                          388                            65     
 Summa per elev           78 421                    39 211                      6 535     
      

16



Datum Beteckning 5 (6)
2018-12-05                            

Handläggare
Izabelle Sjöbäck
Controller

Ert datum Er beteckning

Bidrag Fristående 2019    
 Grundskola år 7-9 Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad  
 Undervisning           67 011                    33 505                      5 584     
 Läromedel             7 290                      3 645                          607     
 Elevvård             4 725                      2 363                          394     
 Måltider             8 122                      4 061                          677     
 Lokaler           17 448                      8 724                      1 454     
 Administration 3%             3 138                      1 569                          261     
 Moms 6%             6 464                      3 232                          539     
 Summa per elev        114 198                    57 099                      9 516     
      
 Grundskola år 4-6 Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad  
 Undervisning           54 131                    27 066                      4 511     
 Läromedel             6 290                      3 145                          524     
 Elevvård             4 725                      2 363                          394     
 Måltider             8 122                      4 061                          677     
 Lokaler           17 448                      8 724                      1 454     
 Administration 3%             2 721                      1 361                          227     
 Moms 6%             5 606                      2 803                          467     
 Summa per elev           99 044                    49 522                      8 254     
      
 Grundskola år 1-3 Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad  
 Undervisning           44 850                    22 425                      3 738     
 Läromedel             5 790                      2 895                          482     
 Elevvård             4 725                      2 363                          394     
 Måltider             8 122                      4 061                          677     
 Lokaler           17 448                      8 724                      1 454     
 Administration 3%             2 428                      1 214                          202     
 Moms 6%             5 002                      2 501                          417     
 Summa per elev           88 365                    44 183                      7 364     
      
 Förskoleklass Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad  
 Undervisning           44 035                    22 017                      3 670     
 Läromedel             5 290                      2 645                          441     
 Måltider             8 122                      4 061                          677     
 Lokaler           13 685                      6 843                      1 140     
 Administration 3%             2 134                      1 067                          178     
 Moms 6%             4 396                      2 198                          366     
 Summa per elev           77 662                    38 831                      6 472     
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Datum Beteckning 6 (6)
2018-12-05                            

Handläggare
Izabelle Sjöbäck
Controller

Ert datum Er beteckning

Bidrag Fristående 2018
 Förskola Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad  
 Undervisning           95 988                    47 994                      7 999     
 Läromedel             4 636                      2 318                          386     
 Måltider             9 367                      4 684                          781     
 Lokaler           21 436                    10 718                      1 786     
 Intäkter -          8 811    -                 4 405    -                    734     
 Administration 3%             3 943                      1 971                          329     
 Moms 6%             7 594                      3 797                          633     
 Summa per elev        134 152                    67 076                    11 179     
      
 Fritidshem Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad  
 Undervisning           29 339                    14 669                      2 445     
 Läromedel             4 488                      2 244                          374     
 Måltider                635                          318                            53     
 Lokaler             2 481                      1 241                          207     
 Intäkter -          5 982    -                 2 991    -                    499     
 Administration 3%             1 108                          554                            92     
 Moms 6%             1 924                          962                          160     
 Summa per elev           33 994                    16 997                      2 833     
      
 Dagbarnvårdare Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad  
 Undervisning           76 395                    38 197                      6 366     
 Läromedel             1 250                          625                          104     
 Administration 1%                776                          388                            65     
 Moms 6%             4 705                      2 353                          392     
 Summa per elev           83 127                    41 563                      6 927     
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2018-12-07 2018/206 660

 

Handläggare
Kim Jakobsson
Administrativ chef

Ert datum Er beteckning

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

Till Utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse Tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och peda-
gogisk omsorg i Borgholms kommun

Förslag till beslut 
att fastställa förslaget på nya tillämpningsföreskrifter

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden beslutade 2018-05-30 § 54 att ge utbildningsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram förslag på förändringar i tillämpningsföreskrifterna för barnom-
sorg. Förändringar har gjorts gällande uppdateringar av hänvisningar, förtydligan-
de av text samt beskrivning av maxtaxan. 

Uppdraget gavs till utbildningsförvaltningen i samband med genomlysning av verk-
samheten barnomsorg på obekväm arbetstid och utifrån behov av framförhållning 
gällande inbokning i verksamheten. Då målgruppen för verksamheten ofta kan få 
besked om arbetspass i nära anslutning till arbetet så har det utifrån diskussioner 
med verksamhetens personalgrupp inte gjorts några sådana förändringar i tillämp-
ningsföreskrifterna. Det finns däremot andra strategier för att arbeta med att få bort 
tid med bemanning då det inte finns barn i verksamheten, genom att exempelvis 
arbeta som timvikarie eller annan förstärkning till övriga förskolor vid behov.

Beslutsunderlag
Tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 

Konsekvensanalys
Utbildningsförvaltningen bedömer att revideringen gör tillämpnings tydligare och att 
hänvisningarna blir mer korrekta då vårdnadshavarna numera ska hantera sina ad-
ministrativa uppgifter i Borgholm kommuns E-tjänster.

 

Helena Svensson Kim Jakobsson
Förvaltningschef Administrativ chef
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Tillämpningsföreskrifter barnomsorg
UN XXXX-XX-XX § XXX

1 av 5

 

Tillämpningsföreskrifter för förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg i 
Borgholms kommun.
Verksamhet i Utbildningsförvaltningens regi
Förskola och fritidshem erbjuds måndag-fredag 06.00-18.30. Vårdnadshavare som är i 
behov av förskola på kvällar, helger och storhelger (helgdagar, röda dagar, jul-, nyårs och 
midsommarafton), kan erbjudas barnomsorg på obekväm arbetstid i Borgholm. Borgholms 
kommun eftersträvar att tillgodose vårdnadshavarnas behov så långt det är möjligt. Ansökan 
görs på kommunens hemsida under E-tjänster www.borgholm.se 

Förskola (riktpunkt 1-5 år) 
Pedagogisk verksamhet för barn vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar. 
Förskolans pedagogiska läroplan ligger till grund för verksamheten. Barn till föräldralediga 
och arbetssökande erbjuds förskola 15 timmar per vecka (Skollagen 8 kap § 6). 
Placeringstiden förläggs utifrån den pedagogiska verksamheten. Avgift enligt taxa. 

Allmän förskola (3-5 år) 
Alla barn erbjuds förskola under minst 525 avgiftsfria timmar under bestämda tider från och 
med höstterminen det år barnet fyller tre år, så kallad allmän förskola (Skollagen 8 kap. § 4). 
För hemmavarande barn innebär denna möjlighet att barnet får vara i förskola 15 timmar per 
vecka. Allmän förskola förläggs utifrån den pedagogiska verksamheten, exempelvis 5 timmar 
per dag och 3 dagar i veckan, på de terminstider som skolan har. När skolan har skollov, 
lovdagar har allmän förskola ledigt. Se skolans läsårstider på hemsidan. 

Ansökan om allmän förskola görs på särskild blankett inför varje terminsstart/läsår och minst 
en termin i taget. Erbjudande om plats i allmän förskola skickas ut varje vår till de föräldrar 
med barn som inte redan har placering i barnomsorgens verksamhet. Allmän förskola är 
avgiftsfri. 

Pedagogisk omsorg (1-12 år)
I pedagogisk omsorg tas barn emot i dagbarnvårdarens egna hem under den tid vårdnads-
havarna arbetar, studerar, är föräldralediga eller arbetssökande. Avgift enligt taxa. 

Obekväm arbetstid, kvällar och helger (1-12 år)
Barnomsorg erbjuds för de föräldrar som arbetar på obekväm arbetstid. Verksamheten 
vänder sig i första hand till barn i åldern 1-12 år, folkbokförda i Borgholms kommun, vars 
vårdnadshavare/sammanboende arbetar när ordinarie barnomsorg är stängd. Avgift enligt 
taxa. 

Fritidshem (6-12 år)
Fritidshem är en verksamhet före och efter skoltid samt under lov och studiedagar för de 
barn vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar, dock ej för föräldralediga eller 
arbetssökande. Fritidshemmets pedagogiska läroplan ligger till grund för verksamheten. 
Fritidshem erbjuds t.o.m. vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Avgift enligt taxa.
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Tillämpningsföreskrifter barnomsorg
UN XXXX-XX-XX § XXX

2 av 5
Under skolterminens lovdagar kan skolans barn som inte är inskrivna i fritidshem erhålla 
plats mot en avgift av 100 kr per bokad dag och som ska bokas i förväg. 

Förskola och pedagogisk omsorg övergår till fritidshem 2 veckor före höstterminens start för 
barn som fyller 6 år och ska börja i förskoleklass.

Ansökan
Ansökan görs via E-tjänster på kommunens hemsida www.borgholm.se Ansökan skickas in 
snarast eller tidigast då barnet fått sitt personnummer. Bekräftelse skickas ut via mail när 
ansökan kommit handläggaren tillhanda, där information om vilken förskola som valts och 
senast tidpunkten för placering av barnet. Enligt skollagen ska vårdnadshavarna garanteras 
en plats i förskola för sitt barn, inom fyra månader, efter att de anmält önskemål om 
förskoleplats. Borgholms kommun har ambitionen att placeringar skall meddelas i så god tid i 
förväg som möjligt. Om vårdnadshavare tackar nej till en förskoleplats som kommunen 
erbjuder för att de önskat en specifik förskola, kan de få vänta längre än fyra månader. 
Borgholms kommun prioriterar syskonförtur så långt det är möjligt.

I mån av plats erbjuds även barn förskola som inte är folkbokförda i kommunen, om 
vårdnadshavarna har säsongsarbete i Borgholms kommun förutsatt att överenskommelse 
sker med barnets hemkommun. 

Barnets vistelsetid
Vistelsetiden planeras utifrån den tid vårdnadshavaren förvärvsarbetar eller studerar 
inklusive skälig restid och ska överensstämma med inlämnat schema. Vid ändring av tid ska 
nytt schema lämnas in snarast möjligt. För vårdnadshavare med oregelbunden arbetstid 
lämnas schema i slutet av månaden. Sjukdagar, semester och övriga lediga dagar räknas 
inte av från bokad tid. Om barnet insjuknar på förskolan kontaktas föräldrarna som måste 
hämta sitt barn så snart som möjligt. Inga sjuka barn vårdas på förskolan.

Under vårdnadshavares sjukskrivning eller havandeskapspenning får barnet vistas i förskola, 
pedagogisk omsorg eller fritidshem enligt inlämnat schema. Plats som ej nyttjats under 2 
månader utan kontakt med handläggare anses som avslutad.

Vid vårdnadshavares ledighet ska barnet vara hemma om det inte föreligger särskilda skäl. I 
så fall kontaktas rektorn.

Uppsägningstid
Uppsägning av plats inlämnas via E-tjänst eller via mail till skoladministratör två månader innan 
barnet skall sluta. Avgift betalas under uppsägningstiden och barnet har rätt att utnyttja sin plats 
under denna tid.

Handläggare
Kontaktuppgifter till respektive verksamhets handläggare finns på www.borgholm.se 

Tystnadsplikt
All personal i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem har inte rätt att för någon yppa något 
om barnen eller deras familjers personliga förhållanden utan vårdnadshavarnas medgivande.

Anmälningsplikt
Oavsett tystnadsplikt eller sekretess har personalen anmälningsplikt till socialtjänsten när det 
gäller barn som misstänks fara illa (Socialtjänstlagen 14 kap. 1 §).
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Tillämpningsföreskrifter barnomsorg
UN XXXX-XX-XX § XXX
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Stängning av verksamheten
Vid personalens studiedagar och semestrar kan avdelningar och enheter stängas eller slås 
samman, barnen kan då erbjudas plats på annan enhet. Avgift reduceras inte p. g. a. 
stängning.

Avgift
Avgift tas ut från första inskolningsdag och så länge barnet har plats inom verksamheten, 
d.v.s. även vid sjukdom, lov, semester, under uppsägningstiden, vid övergång till fritidshem. 
Avgiften debiteras 12 månader/år, vilket innebär att avgift betalas under semester och annan 
ledighet. 

För gifta och sammanboende, med såväl gemensamma som inte gemensamma barn, beräknas 
avgiften på makarnas eller de sammanboendes sammanlagda bruttoinkomster. Vid gemensam 
vårdnad av barn, där barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna och båda har behov av 
barnomsorg, delas avgiften mellan hushållen genom en procentuell fördelning av avgiften. 

Kostnaden per barn och månad beräknas utifrån

 Vilken typ av verksamhet barnet är placerad i
 Antal barn en familj har inom de olika verksamheterna
 Familjens sammanlagda bruttoinkomst 

Maxtaxa
Maxtaxan innebär att det finns ett högsta belopp på vad avgiften får kosta för ett hushåll.
Denna justeras för varje år och årets maxbelopp/mån finns tillgänglig på www.borgholm.se 

Verksamhet för barn 1-5 år

Barn 1 3 % av inkomsten
Barn 2 2 % av inkomsten    
Barn 3 1 % av inkomsten    
Barn 4 ingen avgift

Fritidshem 6-12 år

Barn 1 2 % av inkomsten
Barn 2 1 % av inkomsten
Barn 3 1 % av inkomsten
Barn 4 ingen avgift

Det yngsta barnet räknas som barn 1.
För barn 3-5 år görs en avgiftsreduktion av taxan med 30 procent under skolans terminstider.
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Tillämpningsföreskrifter barnomsorg
UN XXXX-XX-XX § XXX
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Vilka ersättningar och bidrag räknas när avgiften skall fastställas?

 Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 Arvodesersättning till familjehem
 Pension ATP, dock ej barnpension
 Livränta
 Föräldrapenning
 Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter tas inte med)
 Sjukpenning och sjukbidrag
 Arbetslöshetsersättning
 Utbildningsbidrag (avseende arbetsmarknadsutbildning)
 Familjebidrag i form av familjepenning
 Dagpenning för värnpliktiga

Egen företagares inkomster beräknas med utgångspunkt från sjukpenninggrundande inkomst 
samt föregående års taxering.

Inkomstuppgift skall lämnas när barn får plats. 
Lämnas inte inkomstuppgift debiteras max-beloppet. 
Ändrade förhållanden skall anmälas omgående. 
Lämnade uppgifter kontrolleras med skattemyndigheten. 
Om det vid kontroll visar sig att man betalat in för lite respektive för mycket i avgift kommer en 
avgiftsjustering att ske i form av en retroaktiv faktura, alternativt utbetalning. 
Den uppgift vi får från skattemyndigheten är den totala taxerade inkomsten för förvärvsarbete. 
 
Om avgiften inte betalas i tid debiteras dröjsmålsränta fr.o.m. förfallodagen enligt räntelagen och 
inkassoavgift enligt inkassolagen.

Försäkringar
Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för alla barn (se kommunens hemsida).
Den gäller dygnet runt, året runt oavsett om barnet vistas i den kommunala verksamheten eller 
inte. 
Försäkringen kan dock behöva kompletteras med andra försäkringar. 
Om barnet orsakar skada i förskolan, familjedaghemmet eller fritidshemmet eller för någon annan 
under tillsynstiden gäller föräldrarnas hemförsäkring.

Tillgänglighet
Gällande tillämpningsföreskrifter för Borgholms kommun finns de på kommunens hemsida.
Tillämpningsföreskrifterna finns även tillgängliga på andra språk och kan efterfrågas från 
respektive förskola.

Frågor och svar
Frågor kan ställas till rektor, personal eller handläggare för respektive förskola. Vanliga frågor 
med svar finns även tillgängliga på kommunens hemsida.
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2018.1299 U Yttrande med anledning av anmälan mot 
Åkerboskolan. Skolinspektionens dnr. 41-2018 
8911

Helena Svensson

2018-11-30 Skolinspektionen UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/195 DELEGERINGSBESLUT

Beslut att överlämna anmälan mot Åkerboskolan 
i Borgholms kommun

2018.1314 U Beslut - Avslag, Ansökan om skolskjuts av 
särskilda skäl

Kim Jakobsson

2018-12-03 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/203 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl

2018.1360 U Avtal interkommunal ersättning för elev från 
annan kommun. Tillstyrks av Kalmar kommun.

Helena Svensson

2018-12-10 Kalmar kommun UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/140 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning & 
Bidragsbelopp
under 2018 för läsåret 2018/2019

2018.1361 U Avtal om interkommunal ersättning. Tillstyrks. Helena Svensson

2018-12-10 Kalmar kommun UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/140 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning & 
Bidragsbelopp
under 2018 för läsåret 2018/2019

2018.1364 U Beslut om Utökad barnomsorg, beviljas t.o.m 
den 31 januari 2019 med utökad tid 5 h/vecka till 
totalt 20 h/vecka.

Anna Landefrö

2018-12-11 ***Sekretess*** FÖRSKOLA

      ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Utskriftsdatum: Utskriven av: Anne-Charlott Petersson2018-12-12

Handlingar

Diarieenhet: Utbildningsnämnd

2018-11-20 - 2018-12-11

Riktning:

Status: Aktuella

DELEGERINGSBESLUTDokumenttyp:

Datum:

Upprättade

Notering:

Visas ejSekretess:

Sidan  1 av 2
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

Sidan  2 av 2

25



SKRIVELSE 1 (1)
Datum Beteckning
2018-11-08 2018/200 006

Handläggare
Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare

Ert datum Er beteckning

Sammanträdesdagar för Utbildningsnämnden 2019

Arbetsutskottet Nämnden

Januari --- 30

Februari 13 27

Mars 13 27

April 10 24 

Maj 15 29

Juni 12 26

Augusti 14 28

September 11 25

Oktober 16 30 

November 13 27

December 9 (Mån) 16 (Mån)

Sammanträdesdagar/tider onsdagar AU kl. 13.00 UN kl.13.00

Justering av protokoll sker på tisdagen veckan efter sammanträdet om inget 
annat anges under sammanträdet.

Reviderad 2018-12-12: Arbetsutskottet i januari borttaget då arbetsutskott ska 
väljas vid utbildningsnämndens möte den 30 januari 2019.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2018-12-07 2018/208

 

Handläggare
Helena Svensson
Utbildningschef

Ert datum Er beteckning

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

Till Utbildningsnämnden

Uppföljning av resultat i Öppna jämförelser

Förslag till beslut 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna

Ärendebeskrivning
SKL:s Öppna jämförelser Grundskola har nu publicerat sin rapport för 2018. Borg-
holm hamnar på en 27:e plats av 290. I jämförelse med länets kommuner är Mör-
bylånga en placering bättre (26) och övriga kommuner ligger betydligt lägre i ran-
kingen. Det är sista året som SKL gör denna ranking. Det beror på att man anser 
att skolväsendet är betydligt bättre på resultatuppföljning idag än när man startade 
med dessa jämförelser.

Beslutsunderlag
SKLs Öppna jämförelser Grundskola, Borgholm

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Chefens namn. Helena Svensson
Chefens titel. Utbildningschef
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Öppna jämförelser – Grundskola 2018
Borgholms kommun
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Nyckeltal för den 
kommunala 
grundskolan 2011
-2018

Syfte

Syftet med kommunrapporten är att, utifrån ett urval av centrala nyckeltal, ge huvudmännen ett 
bra och lättillgängligt underlag för analyser och utveckling av skolan. Diagrammen i rapporten kan 
användas direkt för att presentera den egna kommunens resultat, men kan också fritt användas 
för att sätta ihop en egen presentation. 

Källor

Öppna jämförelser - Grundskola baseras på statistik från Skolverket samt SCB och finns tillgänglig i 
kommun- och landstingsdatabasen Kolada. All statistik som finns att tillgå i Kolada går att 
exportera för att göra egna bearbetningar. Statistiken i den här rapporten speglar i huvudsak 
resultatutveckling för de kommunala grundskolorna i kommunen från 2011 till 2018 och 
nyckeltalen ska ge en så allsidig bild som möjligt av elevernas kunskapsresultat. 

Jämförelsereferenser

I presentationen finns kommunens resultat för ett urval nyckeltal, tillsammans med värden för  de 
fristående skolorna i kommunen, samtliga skolor i länet och i riket. Det lägsta och det högsta 
värdet bland rikets kommuner finns också med, för att visa på spridningen. För varje nyckeltal 
redovisas också resultaten för de kommunala skolorna i kommunen uppdelat för flickor och 
pojkar, tillsammans med motsvarande värde i riket för jämförelse. 
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Sammanfattning
För att ge en helhetsbild av 
kommunens resultatet presenteras 
här nyckeltalen - avseende år 2018 - 
i en sammanfattande bild. 

Förutom nyckeltal för kommunens 
kommunala skolor presenteras även 
motsvarande uppdelat på flickor och 
pojkar samt för riket.  

Färgerna visar hur resultaten i 
kommunen förhåller sig till övriga 
kommuner. Grön färg betyder att 
kommunvärdet på nyckeltalet hör 
till de 25 procent av kommunerna 
med högst värde i förhållande till de 
andra kommunerna. Röd färg får de 
25 procent av kommunerna med 
lägst värde och gul färg får de 50 
procent av kommunerna som ligger 
mitt emellan.    

I de fall som resultat saknas visas 
inget värde och ingen färg.
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Diagramtyp 1:

Linjen med färglagda runda brytpunkter visar resultatet för de skolor i kommunen som drivs i kommunal regi. Färgerna visar om 

resultatet ligger över, mellan eller under gränsvärden ett givet år. Grön färg betyder att kommunvärdet på nyckeltalet hör till de 

25 procent av kommunerna med bäst värde i förhållande till de andra kommunerna. Röd färg får de 25 procent av kommunerna 

med sämst värde och gul färg får de 50 procent av kommunerna som ligger mitt emellan.    

Linjen med gråa runda brytpunkter visar resultaten för de skolor i kommunen som av enskild huvudman (friskolor).

I diagrammen finns även en tunn vit linje som representerar resultat för samtliga skolor i länet samt en tjockare vit linje som 

representerar resultatet för samtliga skolor i riket . Den grå ytan representerar spridningen mellan landets kommuner – ytans 

undre gräns representerar kommunen med lägst resultat och ytans övre gräns kommunen med det högsta resultatet. 

Antal redovisade år varierar mellan nyckeltalen och resultat presenteras för de år där det är möjligt. 

I de fall där resultat saknas utgår även brytpunkten/linjen.

Diagramtyp 2:

Linjerna med färglagda brytpunkter visar resultaten för flickor (ljusblå) respektive pojkar (mörkblå) i de skolor i kommunen som 

drivs i kommunal regi. Heldragna linjer visar resultatet för flickor (ljusblå) respektive pojkar (mörkblå) i riket. 

I de fall där resultat saknas utgår även brytpunkten/linjen.

Hur ska 
diagrammen 
tolkas?
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Diagramförklaring

Mörkare grå yta
Ytan visar spannet mellan kommunen 
med högst respektive lägst resultat
Tunn vit linje
Resultat för aktuellt län
Grov vit linje
Resultat för Sverige 
som helhet
Färglagd brytpunkt med värde
Resultat för kommunala skolor i 
kommunen: under, mellan eller över 
gränsvärde respektive år
Grå brytpunkt
Resultat för  friskolor i kommunen

Elever i åk. 9 som är behöriga till 
yrkesprogram

Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett 
yrkesprogram dividerat med antal elever som fått 
eller skulle ha fått betyg i minst ett ämne enligt det 
mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 
9. För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram 
krävs godkända betyg i svenska eller svenska som 
andraspråk, engelska och matematik och i minst fem 
andra ämnen från grundskolan. 

Uppgiften avser elever i kommunala och fristående 
skolor i kommunen oavsett folkbokföringsort. 
Uppgiften avser läsår. Om det totala antalet elever är 
40 eller fler och antalet EJ behöriga är 1-4 elever, så 
visas andelen behöriga som 95 procent. 2016 
exkluderades elever med okänd bakgrund.  

Nyckeltal i Kolada:
N15436 
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
kommunala skolor,  andel (%)
N15432 
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
fristående skolor,  andel (%)
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Diagramförklaring

Ljusblå rund brytpunkt
Resultatet för flickor i kommunala 
skolor i kommunen
Ljusblå linje
Resultat för flickor i riket
Mörkblå rund brytpunkt
Resultatet för pojkar i kommunala 
skolor i kommunen
Mörkblå linje
Resultat för pojkar i riket

Elever i åk. 9 som är behöriga till 
yrkesprogram

Antal elever (pojkar respektive flickor) i årskurs 9 som 
är behöriga till ett yrkesprogram dividerat med antal 
elever som fått eller skulle ha fått betyg i minst ett 
ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade 
betygssystemet i årskurs 9. För att ha 
gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs 
godkända betyg i svenska eller svenska som 
andraspråk, engelska och matematik och i minst fem 
andra ämnen från grundskolan. 

Uppgiften avser elever i kommunala skolor i 
kommunen oavsett folkbokföringsort. Uppgiften avser 
läsår. Om det totala antalet elever är 40 eller fler och 
antalet EJ behöriga är 1-4 elever, så visas andelen 
behöriga som 95 procent. 2016 exkluderades elever 
med okänd bakgrund. 

Nyckeltal i Kolada:
N15436 
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
kommunala skolor,  andel (%)
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Diagramförklaring

Mörkare grå yta
Ytan visar spannet mellan kommunen 
med högst respektive lägst resultat
Tunn vit linje
Resultat för aktuellt län
Grov vit linje
Resultat för Sverige 
som helhet
Färglagd brytpunkt med värde
Resultat för kommunala skolor i 
kommunen: under, mellan eller över 
gränsvärde respektive år
Grå brytpunkt
Resultat för friskolor i kommunen

Elever i åk. 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen

Andel elever med godkänt betyg i alla ämnen som 
ingått i elevens utbildning. Andelen beräknas på de  
elever som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål
- och kunskapsrelaterade betygssystemet (elever som 
saknar godkänt betyg i alla ämnen ingår). 

Uppgifterna avser elever i kommunala skolor 
respektive fristående skolor i kommunen oberoende 
av var de är folkbokförda. 2016 exkluderades elever 
med okänd bakgrund. 

Nyckeltal i Kolada:
N15419 
Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla 
ämnen, kommunala skolor,  andel (%)
N15420 
Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla 
ämnen, fristående skolor,  andel (%) 
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Diagramförklaring

Ljusblå rund brytpunkt
Resultatet för flickor i kommunala 
skolor i kommunen
Ljusblå linje
Resultat för flickor i riket
Mörkblå rund brytpunkt
Resultatet för pojkar i kommunala 
skolor i kommunen
Mörkblå linje
Resultat för pojkar i riket

Elever i åk. 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen

Andel elever (pojkar respektive flickor) med godkänt 
betyg i alla ämnen som ingått i elevens utbildning. 
Andelen beräknas på de  elever som fått eller skulle 
ha fått betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade 
betygssystemet (elever som saknar godkänt betyg i 
alla ämnen ingår). 

Uppgifterna avser elever i kommunala skolor i 
kommunen oberoende av var de är folkbokförda. 
2016 exkluderades elever med okänd bakgrund. 

Nyckeltal i Kolada:
N15419 
Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla 
ämnen, kommunala skolor,  andel (%)
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Diagramförklaring

Mörkare grå yta
Ytan visar spannet mellan kommunen 
med högst respektive lägst resultat
Tunn vit linje
Resultat för aktuellt län
Grov vit linje
Resultat för Sverige 
som helhet
Färglagd brytpunkt med värde
Resultat för kommunala skolor i 
kommunen: under, mellan eller över 
gränsvärde respektive år
Grå brytpunkt
Resultat för friskolor i kommunen

Elever i åk. 9 meritvärde

Genomsnittligt meritvärde (17 ämnen) för elever i 
årskurs 9 visas med start från 2015, innan 2015 
beräknades meritvärdet för 16 ämnen.

Elevernas sammanlagda meritvärde dividerat med 
antal elever som fått betyg i minst ett ämne enligt det 
mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 
9. Betygen mäts före prövning. Uppgifterna avser 
elever i kommunens egna respektive fristående 
skolor, oavsett folkbokföringsort. 

Uppgiften avser läsår.  Uppgifterna för län respektive 
riket avser elever i både kommunala och fristående 
skolor i regionen, oavsett folkbokföringsort. 

Meritvärdet för en elev utgörs av summan för de 17 
bästa betygen i elevens slutbetyg (E=10, D=12.5, C=15, 
B=17.5 och A=20). Det möjliga maxvärdet är 340 
poäng. 2016 exkluderades elever med okänd 
bakgrund. 

Nyckeltal i Kolada:
N15505 
Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, 
genomsnitt (17 ämnen)
N15506
Elever i åk. 9, meritvärde fristående skolor i 
kommunen, genomsnitt (17 ämnen)
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Diagramförklaring

Ljusblå rund brytpunkt
Resultatet för flickor i kommunala 
skolor i kommunen
Ljusblå linje
Resultat för flickor i riket
Mörkblå rund brytpunkt
Resultatet för pojkar i kommunala 
skolor i kommunen
Mörkblå linje
Resultat för pojkar i riket

Elever i åk. 9 meritvärde

Genomsnittligt meritvärde (17 ämnen) för elever i 
årskurs 9 visas med start från 2015, innan 2015 
beräknades meritvärdet för 16 ämnen.

Elevernas (pojkar respektive flickor) sammanlagda 
meritvärde dividerat med antal elever som fått betyg i 
minst ett ämne enligt det mål- och 
kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. 
Betygen mäts före prövning. Uppgifterna avser elever 
i kommunens egna skolor, oavsett folkbokföringsort. 

Uppgiften avser läsår.  Uppgifterna för riket avser 
elever i både kommunala och fristående skolor i 
regionen, oavsett folkbokföringsort. 

Meritvärdet för en elev utgörs av summan för de 17 
bästa betygen i elevens slutbetyg (E=10, D=12.5, C=15, 
B=17.5 och A=20). Det möjliga maxvärdet är 340 
poäng. 2016 exkluderades elever med okänd 
bakgrund. 

Nyckeltal i Kolada:
N15505 
Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, 
genomsnitt (17 ämnen)
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Diagramförklaring

Mörkare grå yta
Ytan visar spannet mellan kommunen 
med högst respektive lägst resultat
Tunn vit linje
Resultat för aktuellt län
Grov vit linje
Resultat för Sverige 
som helhet
Färglagd brytpunkt med värde
Resultat för kommunala skolor i 
kommunen: under, mellan eller över 
gränsvärde respektive år
Grå brytpunkt
Resultat för friskolor i kommunen

Elever i åk. 6 med lägst betyg E i 
matematik

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, 
kommunala respektive fristående skolor, andel (%). 
Avser elever i skolor belägna i kommunen oavsett var 
de är folkbokförda. 

Samtliga uppgifter avser elever i skolor med betyg 
enligt det mål- och kunskapsrelaterade 
betygssystemet. Om det totala antalet elever är 40 
eller fler och antalet EJ med lägst betyget E är 1-4 
elever, så visas andelen som 95 procent. 

När det gäller betyg för elever i årskurs 6 redovisas 
dessa med start från 2013 då det är första året som 
betygsstatistik finns.

Nyckeltal i Kolada:
N15485
Elever i åk 6 med lägst betyget E  i matematik, 
kommunala skolor, andel (%)
N15484 
Elever i åk 6 med lägst betyget E  i matematik, 
fristående skolor, andel (%)
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Diagramförklaring

Ljusblå rund brytpunkt
Resultatet för flickor i kommunala 
skolor i kommunen
Ljusblå linje
Resultat för flickor i riket
Mörkblå rund brytpunkt
Resultatet för pojkar i kommunala 
skolor i kommunen
Mörkblå linje
Resultat för pojkar riket

Elever i åk. 6 med lägst betyg E i 
matematik

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, 
kommunala skolor, andel (%). Avser elever i skolor 
belägna i kommunen oavsett var de är folkbokförda. 

Samtliga uppgifter avser elever i skolor med betyg 
enligt det mål- och kunskapsrelaterade 
betygssystemet. Om det totala antalet elever är 40 
eller fler och antalet EJ med lägst betyget E är 1-4 
elever, så visas andelen som 95 procent. 

När det gäller betyg för elever i årskurs 6 redovisas 
dessa med start från 2013 då det är första året som 
betygsstatistik finns.

Nyckeltal i Kolada:
N15485
Elever i åk 6 med lägst betyget E  i matematik, 
kommunala skolor, andel (%)
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Diagramförklaring

Mörkare grå yta
Ytan visar spannet mellan kommunen 
med högst respektive lägst resultat
Tunn vit linje
Resultat för aktuellt län
Grov vit linje
Resultat för Sverige 
som helhet
Färglagd brytpunkt med värde
Resultat för kommunala skolor i 
kommunen: under, mellan eller över 
gränsvärde respektive år
Grå brytpunkt
Resultat för friskolor i kommunen

Elever i åk. 6 med lägst betyg E i 
svenska

Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, 
kommunala respektive fristående skolor, andel (%). 
Avser elever i skolor belägna i kommunen oavsett var 
de är folkbokförda. 

Samtliga uppgifter avser elever i skolor med betyg 
enligt det mål- och kunskapsrelaterade 
betygssystemet. Om det totala antalet elever är 40 
eller fler och antalet EJ med lägst betyget E är 1-4 
elever, så visas andelen som 95 procent. 

När det gäller betyg för elever i årskurs 6 redovisas 
dessa med start från 2013 då det är första året som 
betygsstatistik finns.

Nyckeltal i Kolada:
N15488
Elever i åk 6 med lägst betyget E  i svenska, 
kommunala skolor, andel (%)
N15487 
Elever i åk 6 med lägst betyget E  i svenska, fristående 
skolor, andel (%)
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Diagramförklaring

Ljusblå rund brytpunkt
Resultatet för flickor i kommunala 
skolor i kommunen
Ljusblå linje
Resultat för flickor i riket
Mörkblå rund brytpunkt
Resultatet för pojkar i kommunala 
skolor i kommunen
Mörkblå linje
Resultat för pojkar i riket

Elever i åk. 6 med lägst betyg E i 
svenska

Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, 
kommunala skolor, andel (%). Avser elever i skolor 
belägna i kommunen oavsett var de är folkbokförda. 

Samtliga uppgifter avser elever i skolor med betyg 
enligt det mål- och kunskapsrelaterade 
betygssystemet. Om det totala antalet elever är 40 
eller fler och antalet EJ med lägst betyget E är 1-4 
elever, så visas andelen som 95 procent. 

När det gäller betyg för elever i årskurs 6 redovisas 
dessa med start från 2013 då det är första året som 
betygsstatistik finns.

Nyckeltal i Kolada:
N15488
Elever i åk 6 med lägst betyget E  i svenska, 
kommunala skolor, andel (%)
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Avvikelse från modellbaserade 
nyckeltal
Elever i åk. 9. avvikelse från modellberäknat 
värde, kommunala  skolor,  för variablerna 
behörighet till yrkesprogram, uppnådda 
kunskapskrav och genomsnittligt meritvärde.
Värdet i cirkeln visar avvikelsen mellan det 
faktiska värdet och det modellberäknade värdet 
i procent enheter respektive meritvärdespoäng.  

Modellberäknade värden för respektive variabel 
har tagits fram av SKL i en regressionsmodell där 
kommunerna jämförs med övriga kommuner 
och där hänsyn tagits till behov av ekonomiskt 
bistånd, nyinvandrade elever (0-4 år), föräldrars 
utbildningsnivå, kön samt andel elever med 
okänd bakgrund. Avser elever i kommunala 
skolor i kommunen oberoende av var de är 
folkbokförda.

Nyckeltal i Kolada:
U15461
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram 
avvikelse från modellberäknat värde kommunala 
skolor, procentenheter
U15457
Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla 
ämnen avvikelse från modellberäknat värde 
kommunala skolor, procentenheter
U15459 
Elever i åk. 9. genomsnittligt meritvärde 
avvikelse från modellberäknat värde kommunala 
skolor, meritvärdespoäng 

 
Diagramförklaring

Faktiska värden
Grön färg - kommunvärdet på 
nyckeltalet hör till de 25 procent av 
kommunerna med bäst värde i 
förhållande till de andra kommunerna. 
Röd färg får de 25 procent av 
kommunerna med sämst värde och gul 
färg får de 50 procent av kommunerna 
som ligger mitt emellan. 

Modellbaserade värden
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Uppnådda
kunskapskrav
- skillnaden mellan pojkar och flickor

Diagrammet illustrerar pojkar 
respektive flickors uppnådda 
kunskapskrav i åk. 9 år 2018.  

Punkterna representerar Sveriges 
290 kommuner och på y-axeln 
avläses hur stor andel av pojkarna 
som uppnådde kunskapskraven och 
på y-axeln motsvarande andel för 
flickorna.  

Den egna kommunen är markerad 
som en större och upplyst punkt. 
Om punkten placerar sig under den 
diagonala linjen i diagrammet klarar 
flickorna kunskapskraven i större 
utsträckning är pojkarna och vice 
versa.

Av bilden framgår tydligt att det på 
kommunal nivå endast i 
undantagsfall råder en situation där 
pojkar klarar kunskapskraven i 
större utsträckning än flickorna.
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Kontaktuppgifter SKL Statisticon 

Telefon: 08-452 70 00 Telefon: 010-130 80 00

E-post: ojgrundskola@skl.se E-post: info@statisticon.se

Kontakta oss gärna!
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Dnr 2018/5-600 

Kalendarium för utbildningsnämnden Borgholm 
DECEMBER 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 Ärenden Årshjul
December 
UNAU 12:e
UN 19:e

Uppföljning av resultat i Öppna jämförelser
Fastställande av elevpeng för 
nästkommande år

Januari Redovisning av långsiktig barn- och 
elevutveckling 
Enheternas arbetsmiljö
Fastställande av attestlista

Februari Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete 
från föregående år
Årsbokslut föregående år inkl. uppföljning av 
internkontroll 
Uppföljning anmälan om kränkning från 
föregående år

Mars Mål och budget utifrån elevunderlag inkl. 
satsningar inför kommande budgetår
Redovisning av Patientsäkerhetsberättelse 
för föregående år

April Budgetmål för nästa år fastställs
Taxor till nästa år för beslut i KF

Maj Uppföljning och analys av budget - 
Tertialbokslut 1
Uppföljning av värdegrundsarbete
Stipendium Kulturskolan

Juni Redovisning av barn- och elevutveckling
Uppföljning av läsårets slutbetyg

Augusti Avstämning och analys avseende 
sjukfrånvaron
Uppföljning studie- och yrkesvägledning

September Avstämning och analys av budget – 
Tertialbokslut 2/Delårsbokslut
Redovisning av barn- och elevutveckling
Uppföljning anmälan om kränkning 
Uppföljning av föregående läsårs 
avslutningsfester
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Dnr 2018/5-600 

Oktober Verksamhetsplan för kommande år inkl. 
internkontrollplan för nästkommande år

November Fastställa mötestider för nästkommande år

Pågående utredningsuppdrag Status 
Ta fram handlingsplan för kommunens hållbarhetsstrategi 
(UN20171121 §133)

Kommunledningsgruppen har gjort 
ett uppdrag till Samhällsbyggnads-
förvaltningen som kommer på remiss 
till UN i januari 2019

Ta fram förslag på förändringar i tillämpningsföreskrifterna 
för barnomsorg. (UN 180530 § 54)

Hösten 2018

Tandborstning i förskolan, samverkan med Landstinget Implementering planeras VT19
Ta fram förslag på upplägg för verksamhetsbesök inför 
kommande mandatperiod (UN 180829 §76)

Januari 2019

Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att undersöka bland 
eleverna i årskurs 6 till årskurs 9 om hur de vill se att 
fritidsgårdsverksamheten ska se ut framledes. (UN 181025 
§107)

Våren 2019
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-27 217

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 217 Dnr 2018/8 042 KS

Budgetuppföljning oktober 2018

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga budgetuppföljnigen till handlingarna.

att uppmana nämnderna att framtida budgetuppföljningar ska innehålla åt-
gärder med belopp. 

Ärendebeskrivning
Controller Mattias Sundman redogör för budgetuppföljning oktober 2018 
varav framgår att
 Resultatet för kommunen i oktober är +7,5 mkr. (Årsprognos +11,2 mkr).
 Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +6,6 mkr. (Årsprognos +7,5 

mkr).
 Investeringarna till och med oktober uppgår till 23,1 mkr. (Årsprognos 

45,3 mkr). 
 Likvida medel 62,5 mkr. (Årsprognos 68,4 mkr). 

Överskottet på finansen förklaras av högre skatteintäkter, generella statsbi-
drag och utjämning +0,9 mkr samt Kommuninvests överskottsutdelning till 
medlemskommunerna +1,9 mkr. Utöver detta återfinns även ett överskott i 
form av lägre kostnader för löneskatt på pensioner +1,7 mkr samt låga pen-
sionskostnader +2,0 mkr. Ej omfördelade avskrivningskostnader för nya in-
vesteringar bidrar med +2,7 mkr. Det låga ränteläget genererar +1,7 mkr i 
överskott. Efter årets lönerörelse återstår budget för löneökningar och bidrar 
till en del av överskottet +1,5 mkr. 

De uppbokade intäkterna för året och tidigare år från Migrationsverket avse-
ende ersättning för ensamkommande barn och unga uppgår till 19,7 mkr.

Periodens resultat i relation till skatteintäkter är 1 procent. Generellt brukar 
ett resultat på 2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning för kommunen oktober 2018.

Bedömning
Enligt antagen ekonomisk redovisning ska verksamheternas planerade åtgär-
der för att få en budget i balans redovisas vid varje budgetuppföljning. 
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Kommunstyrelsen 
Verksamheten inom gata, park och hamnar håller fortfarande på med en om-
fattande analys av verksamheten för att föreslå besparingsåtgärder som 
kommer att genomföras snarast för att effekt ska kunna uppstå under året. 
Förslag på åtgärder för en budget i balans:
 Ökad andel säsongsanställda
 Minska antal fordon/minskat fordonsunderhåll
 Administrativ tjänst inom gata, park och hamnar
 Öka timersättning för arbeten utanför avtalet
 Minska externa tjänster
 Vakant tjänst är ej tillsatt

Inom kommunstyrelsen finns ett sparbeting att arbeta in under året. Planera-
de åtgärder är:
 Ersättning från arbetsförmedlingen avseende "extratjänster" bidrar till att 

täcka för sociala avgifter inom respektive förvaltning.
 Försäkringar, ny upphandling med lägre kostnader för kommunens för-

säkringar.  
 Översyn av avtal inom fastigheter, hyresavtal. 
 Fastighetsavdelningen jobbar fortlöpande med energieffektiviseringar in-

om värme, ventilation, styr- och reglerteknik men även fönsterbyten med 
mera. Samtliga oljepannor, förutom kombipannan på Soldalens äldrebo-
ende, är nu utbytta mot miljö- och energieffektiva lösningar. Flera av det 
senaste årets projekt har kunnat göras med hjälp av statsbidrag.

 Översyn av teknisk service, inkl. hamnutredning. 
 Avvaktar påbörjande av mindre driftprojekt.
 Ny brandvägg förväntas inte ha samma kostnad som nuvarande. Effekt 

beräknas till 2019. 

Utbildningsnämnden
Statsbidrag kommer att framför allt användas för arbete med elever i behov 
av särskilt stöd.

Socialnämnden
 Vid årsskiftet har äldreomsorgen haft alla chefstjänster tillsatta och fr.o.m. 

mitten av april har omsorgen om funktionsnedsatta också samtliga chefer 
på plats. Den ökade chefstätheten ger minskad sjukfrånvaro och lägre 
kostnad för fyllnad och övertid, trenden är att kostnaderna minskar jäm-
fört med föregående år.

 Ett arbete pågår för att hitta nya lokaler till daglig verksamhet för att sam-
lokalisera fler dagliga verksamheter vilket kommer bli mer kostnadseffek-
tivt. En projektgrupp inom daglig verksamhet är tillsatt och fastighetsav-
delningen arbetar med att i iordningställa lokalerna på Ekbacka och inflytt 
planeras så snart som möjligt.

 En projektgrupp är tillsatt och har börjat arbeta med att ta fram en resurs-
fördelningsmodell för gruppbostäder och servicebostäder inom omsorgen 
om funktionsnedsatta och under hösten kommer pilotgrupperna att utvär-
deras enligt resursfördelningsmodellen.
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 Biståndshandläggarna tittar på möjligheten att kunna verkställa fler av de 
beslut som idag verkställs externt på hemmaplan.

 Arbetet med hemmaplanslösningar i större utsträckning gör att verksam-
heten kan förhindra ytterligare externa placeringar. I varje utredning ska 
det framgå vilka öppenvårdsinsatser som kan erbjudas och prövas innan 
en extern placering blir aktuell samt att det pågår omförhandling av befint-
liga dygnskostnader för externa placeringar.

 För att minska kostnaderna för försörjningsstöd samt få ut fler individer i 
sysselsättning kommer ansökningarna att digitaliseras. Digital ansökan 
frigör cirka 4 timmar per ärende för en handläggare som då kan arbeta än 
mer effektivt för att få ut individerna i sysselsättning och på så sätt minska 
kostnaderna.

 Övergripande besparingsåtgärder som genomförs är dels omförhandling 
av samtliga systemkostnader, samtliga inköp ses över och inventering av 
förbrukningsmaterial genomförs och enbart satsningar på utbildning som 
generar effektiviseringar är det som prioriteras. 

 I en övertalighetsprocess har förvaltningen avslutat tre anställningar inom 
Individ- och familjeomsorgen.

 Avtal inom daglig verksamhet har sagts upp däremot kommer verksam-
heten att bedrivas i liknande form.

 Avtal med extern hyresvärd har sagts upp då Förebyggande teamet har 
flyttats till egenägda lokaler. 

Samhällsbyggnadsnämnden
Helårsprognosen visar på ett positivt resultat genom ökade intäkter. Intäkter 
påverkas av personalomsättningen som återfinns på förvaltningen, vilket in-
nebär att minskning av personalomsättning måste till för att bibehålla intäk-
terna på en hög nivå.

Skickas till
Nämnderna
Ekonomiavdelningen

______________
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