1
Sammanträdesprotokoll

Sid 1 (12)

UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

2019-04-10
Plats och tid

Utbildningsförvaltningen A-huset kl. 13:00 – 15.00

Beslutande ledamöter

Benny Wennberg (C), ordf
Jeanette Sandström (S)
Björn Andreen (M)

Övriga närvarande

Anne-Charlott Petersson, sekreterare
Helena Svensson, förvaltningschef
Linda Kjellin, budgetchef §§ 21 – 23

Justerare

Jeanette Sandström

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen 2019-04-16 kl. 14.00

Paragrafer

21-27

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………………………………………………………...

Anne-Charlott Petersson
Ordförande

……………………………………………………………………………………………...

Benny Wennberg
Justerare

………………………………………………………………………………………………

Jeanette Sandström

ANSLAGSBEVIS – anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se
Protokollet anslås
Datum då anslaget sätts upp

2018-04-16

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningsförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

2019-05-08

2

Innehållsförteckning:
§ 21

Godkännande av dagordning

§ 22

Uppföljning budget mars 2019

2019/1 640

§ 23

Satsningar budget 2020

2019/2 640

§ 24

Avgifter och taxor 2020 (kulturskola och bibliotek samt barnomsorg)

2019/59 646

§ 25

Medborgarförslag : Skolskjuts till alla barn i grundskolan till och från
Borgholm Dnr 2019/42-008 KS

2019/48 008

§ 26

Kalendarium april 2019

2019/3 600

§ 27

Information om ärenden från Skolinspektionen och Barn- och
elevombudet

2019/5 606

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3

Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-04-10

21

§ 21

Godkännande av dagordning
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna utsänd dagordning.
Ärendebeskrivning
Ordförande frågar om mötet kan godkänna utsänd dagordning.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/1 640 UN

Uppföljning budget mars 2019
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår Utbildningsnämnden
att

lägga månadsuppföljning mars 2019 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen uppvisar för mars en budgetavvikelse om +144 tkr.
Förvaltningens centrala stödfunktioner visar på ett överskott, främst kopplat till ITservice där inga större utbyten av IT-utrustning gjorts än. Högre kostnader än förväntat på skolskjutsar och taxi skapar ett mindre underskott i mars som förväntas
öka. Elevhälsan har under perioden ett överskott vad gäller personalkostnader, på
grund av sjukdom.
På Åkerboskolan har fler elever med behov av särskilt stöd flyttat in. Detta skapar i
sin tur ökade personalkostnader och ett underskott på norra området. För att möta
behov som uppkommit av ökat barnantal på Sandhorvan förskola har en utökning
gjorts på tjänst om 40 %. Övriga enheter på området visar mindre avvikelser.
Ett mindre överskott på centrala området härleds främst till Slottsskolan grundskola
där intäkterna varit högre än budgeterad nivå. I övrigt återfinns både mindre överskott samt underskott på området.
Södra området visar ett underskott som beror på flera saker, bland annat högre
driftskostnader än budgeterat och mindre intäkter än väntat. Administrationen var
inte budgeterad på rätt sätt, vilket lett till att neddragningar måste göras på verksamheten efter det att budget lades. I den södra delen har antalet barn i förskolan
ökat vilket lett till personalförstärkningar.
Kulturområdet visar på ett större överskott främst kopplat till biblioteket. Vakanser
och projektmedel skapar överskottet.
Beslutsunderlag
Uppföljning mars utbildningsnämnden
Tjänsteskrivelse daterad den 8 april 2019
Dagens sammanträde
Förvaltningschef Helena Svensson och budgetchef Linda Kjellin redogör för månadsuppföljningen för mars 2019. Uppföljning mars är kompletterad med grafer över
sjukfrånvaro och arbetad tid per årsarbetare. Rektor för norra rektorsområdet arbetar för en förändring av arbetssätt som kan möjligöra en budget i balans.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/2 640 UN

Satsningar budget 2020
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att uppdra till utbildningsförvaltningen att göra klart underlaget inför budgetberedningen den 16 april 2019.
Ärendebeskrivning
I budgetprocessen inför 2020 års budget förändras inriktningen på processen för
att inte fokusera på äskningar av extra medel, utan fokusera på hela budgeten. Det
uppdrag som ekonomiavdelningen nu gett nämnderna är att diskutera:




Vad kan respektive förvaltning bidra med i form av effektiviseringar, förändrat
arbetssätt m.m., både kortsiktigt och långsiktigt? Från idag och 5 år framåt.
Vad finns det för möjligheter och utmaningar för respektive förvaltning baserat
på bl.a. demografisk utveckling.
Utifrån Kick-offen – diskussion kring hur respektive förvaltning påverkas.

Beslutsunderlag
Arbetsmaterial inför budgetberedning
Dagens sammanträde
Förvaltningschef Helena Svensson och budgetchef Linda Kjellin informerar kring
tekniska rammar inför budgetberedning den 16 april 2019. Vad ryms inom de tekniska ramarna och vilka verksamheter som är politiska prioriteringar utöver teknisk
ram. Mötet diskuterade det underlag som ska presenteras för budgetberedningen
den 16 april.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/59 646 UN

Avgifter och taxor 2020 (kulturskola och bibliotek samt barnomsorg)
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår Utbildningsnämnden
att

godkänna 2020 års taxor enligt förslag.

Ärendebeskrivning
Föreslagna taxor anger vad kommunens medborgare behöver betala för vissa utav
utbildningsnämndens verksamheter. Taxorna beslutas i Kommunfullmäktige tillsammans med övriga av Borgholms kommuns taxor.
Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens taxor 2020, förslag
Tjänsteskrivelse daterad den 2 april 2019
Bedömning
Borgholms kommun tillämpar i dag maxtaxa för förskola och fritidshem som följer
de nationellt beslutade nivåerna för maxtaxa. Utbildning i de obligatoriska skolformerna ska enligt skollagen vara avgiftsfria. Övriga taxor är enligt förslaget oförändrade gentemot taxorna för innevarande år.
Konsekvensanalys
Utbildningsnämndens taxor förblir oförändrade förutom gällande förskola och fritidshem som följer den nationella indexeringen för kommuner som tillämpar maxtaxa.
Dagens sammanträde
Mötet går igenom förslaget till taxor och finner ingen orsak till att föreslå ändring i utbildningsnämndens taxor för år 2020.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/48 008 UN

Medborgarförslag : Skolskjuts till alla barn i grundskolan till och från
Borgholm Dnr 2019/42-008 KS
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår Utbildningsnämnden
att

föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning
Stéphanie Mayes, Sättra 35, 387 93 Borgholm, föreslår i medborgarförslag att skolskjuts ska anordnas till alla barn i grundskolan till och från Borgholm. Stéphanie
presenterade sitt medborgarförslag för kommunfullmäktige 2019-02-11 som beslutade att överlämna förslaget till utbildningsnämnden för beredning.
Motiveringen till förslaget är bland annat att Borgholms kommun beskriver sig på
sin hemsida som den bästa skolkommunen i undersökningar om skola och dess
kvalitet. Medborgarförslaget beskriver att barnen i Sättra måste ta sig längs en
landsväg på 2,9 km som inte har trottoarer, är upplyst, är smal och 70 km/h samt
att barnen som är drabbade inte orkar ta sig till skolan.
Utbildningsnämnden beslutade den 27 mars 2019 att överlämna ärendet till utbildningsförvaltningen för beredning inför nämndens sammanträde i april.
Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens beslut den 27 mars § 34
Kommunfullmäktiges beslut den 11 februari 2019 § 29
Medborgarförslag daterat den 19 januari 2019
Tjänsteskrivelse daterad den 2 april 2019
Bedömning
Inför höstterminen 2018 tecknade Borgholms kommun ett samverkansavtal med
Kalmar Länstrafik för planering av skolskjuts för elever i Borgholms kommun. Enligt
avtalet ska kommunen, som planeringsunderlag till Kalmar Länstrafik, besluta om
vilka elever som är skolskjutsberättigade enligt skollagen. Kommunen ska även
meddela förändringar som följd av att exempelvis en elev byter bostad eller att en
elev beviljas skolskjuts under innevarande läsår. Kalmar länstrafiks uppdrag är att
planera trafik utefter detta underlag och kommunicera förslaget till kommunen. Kalmar länstrafik avropar sedan uppdraget från avtalade trafikföretag som Kalmar
Länstrafik har avtal med. Kalmar Länstrafik planerar trafiken för 10 av 12 kommuner i Kalmar län.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Gällande de elever som går på Slottsskolan i Borgholms kommun avropar dock inte Kalmar Länstrafik för kommunens räkning på detta sätt, utan Slottsskolans elever åker med kollektivtrafiken till Slottsskolan. Fram till sommaren 2018 har det gått
en linje med kollektivtrafiken igenom Sättra, buss 108, som Kalmar Länstrafik inför
höstterminen 2018 beslutade att ta bort utifrån likabehandlingsprincipen och kommunens skolskjutsreglemente, då det fanns andra skolskjutslösningar för eleverna i
Sättra. Fordonet omplacerades till en annan linje i kommunen med högre belastning. Borgholms kommun fattar inte beslut om kollektivtrafiken utan betalar ett busskort åt eleverna i Sätta för att ta sig fram och tillbaka till skolan. Borgholms kommun har därför inte dragit in någon buss i Sättra och kostnaden för kommunen är
den samma då kommunen köper busskort av Kalmar Länstrafik.
Utbildningsnämnden i Borgholms kommun beslutar dock om rätten till skolskjuts
enligt skollagen där skolskjuts av särskilda skäl ingår. Kommunen ska då utreda
om det finns trygga skolskjutslösningar för de elever som ansöker om särskilda
skäl. Om så inte är fallet, och utbildningsnämnden gör en annan bedömning än
Kalmar Länstrafik har gjort, kan det innebära att Borgholms kommun sätter in andra fordon mellan bostad och skola eller bostad och kollektivtrafiken. Beslut angående kollektivtrafiken i Sättra ligger inte på kommunen att fatta.
Elever som bor i Sättra och går i Slottsskolan i Borgholm har skolskjuts varje morgon från Sättra med buss 539 till Rälla för att med två minuters väntetid åka med
buss 101 från Rälla till Borgholm. De kan även byta buss vid hållplatsen Stugbyn
utan väntetid för att gå på en annan buss 101 som går hela vägen fram till Slottsskolan. Bussen går nästan i direkt anslutning från elevernas bostad. Det som beskrivs i motiveringen till medborgarförslaget stämmer därför inte så länge det inte
är så att eleverna själva väljer att åka bussen från Gärdslösa till Borgholm på morgonen. Det går dock ingen direktbuss från Sättra till Borgholm med kollektivtrafik
på det sätt som det tidigare gjorde.
Rätten till skolskjuts regleras i skollagen 10 kap. § 32. Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
Borgholms kommuns skolskjutsreglemente anger att avståndet en elev ska kunna
förflytta sig är 2 km i årskurs F-3, 3 km i årskurs 4-5 samt 4 km i årskurs 6-9. Undantag kan göras då vägen av kommunen bedöms som farlig väg utifrån elevens
ålder eller om eleven har särskilda skäl. Elever ska inte behöva sitta på bussen
mer än 45 minuter och bör lämnas tidigast 40 minuter innan skolstart och hämtas
senast 40 minuter efter skolslut. Exempelvis Mörbylånga kommuns motsvarande
avstånd är 3 km i årskurs F-3, 4 km i årskurs 4-6 och 5 km i årskurs 7-9 mellan bostad och skola samt 3 km mellan bostad och hållplats för årskurs F-9.
Förslaget om skolskjuts för alla barn i grundskola till och från Borgholm skulle innebära att elever inte skulle behandlas utifrån likabehandlingsprincipen då alla elever
i grundskolan inte går i skola i Borgholm. Det är även så att de elever som är beviljade skolskjuts fortsatt skulle behöva gå eller cykla till hållplats utifrån Borgholms
kommuns avståndsregler om förslaget antas.

Justerandes sign
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Förslaget bedöms även kunna leda till större förändringar av skolskjutstrafiken under läsårets gång som gör skolskjutsorganisationen svårplanerad. Kraftigare förändringar av skolskjutsorganisationen kan leda till förändrade upphämtningstider
för elever vilket kan påverka vårdnadsvararnas livspussel mellan familjesituation
och arbete.
Rätten till skolskjuts för alla barn i grundskolan till och från Borgholm bedöms medföra en ökad kostnad eftersom det bör medföra behov av fler fordon och ökat antal
kilometer än vad Kalmar Länstrafik avropar för Borgholms kommuns räkning i dag.
Kostnaden skulle också vara svår att budgetera utifrån att förändringar som omfattas av förslaget skulle kunna medföra kraftigt ökade kostnader.
Utbildningsförvaltningens sammanvägda bedömning är att det skulle vara olämpligt
att bevilja förslaget i motionen av ovanstående anledningar samt att utbildningsnämnden bör föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Konsekvensanalys
Förslaget att skolskjuts ska anordnas för alla barn i grundskolan till och från Borgholm skulle leda till att elever inte skulle behandlas utifrån likabehandlingsprincipen, att skolskjutsorganisationen skulle bli svårplanerad samt ökade och svårbudgeterade kostnader för skolskjuts.
Dagens sammanträde
Ordförande Benny Wennberg föreslår att den dom som nyligen kommit från Kammarrätten angående skolskjuts ska tas med som beslutsunderlag.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/3 600 UN

Kalendarium april 2019
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul.
Beslutsunderlag
Kalendarium april 2019
Dagens sammanträde
Mötet går igenom kalendariet.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/5 606 UN

Information om ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet
Dagens sammanträde
Inget nytt ärende har inkommit till utbildningsförvaltningen.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

