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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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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-04-08

2019/1 640

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Helena Svensson
Utbildningschef

Till utbildningsnämnden

Månadsuppföljning mars UN
Förslag till beslut
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 2019-04-08

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Helena Svensson
Utbildningschef
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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 2019

181 351 tkr

Ordförande

Benny Wennberg

Förvaltningschef

Helena Svensson

1.2 Sammanställning
Utbildningsförvaltningen uppvisar för mars en budgetavvikelse om +145 tkr. Prognosen
på helår uppgår till -447 tkr och beror till största delen på höga personalkostnader inom
norra och södra området.

1.3 Analys av verksamheten
Förskoleverksamhet
Förskolorna börjar förbereda överlämning av de barn som ska börja förskoleklass till
hösten. Totalt i kommunen har vi ca 85 sexåringar som ska börja skolan till hösten.
Förskolorna har gått samman och satsat en halv tjänst som specialpedagog i förskolan.
Detta förväntas ge goda effekter på arbetssätt med barn med särskilda behov.
Gärdslösa förskola hade ett utbrott av EHEC i början av mars. Smittskyddsinstitutet
kontaktades och åtgärder genomfördes enligt de krav som finns. Förskolan behövde inte
stänga.

Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem
Förskoleklassen arbetar med att sätta sig in i de nya bedömningsstöd som Skolverket tagit
fram och som blir obligatoriska till höstterminen 2019. Fritidshem och förskoleklass
arbetar också med att förbereda mottagandet av nya sexåringar till hösten.
De flesta skolorna har utmaningar när det gäller att hitta lösningar för elever som inte har
förutsättningar för att följa klassundervisningen i alla ämnen, trots individuella
anpassningar. Både Slottsskolan och Åkerboskolan jobbar med att utveckla resursgrupper
för att möta elevers extraordinära behov.

Bibliotek och kulturskola
Kulturskolan firar 50 år med olika aktiviteter, t.ex. elevkvällar med musik och trolleri,
medverkan på familjecentralens 5-årsjubiléum samt teaterföreställning i Gärdslösa.
Skolan har fortfarande kö på dans, piano och gitarr.
Biblioteket har genomfört sin förstudie kring meröppna bibliotek och bl.a. genomfört
aktiviteter under "All digital week", som t.ex. drop-in IT-hjälp. Skolbiblioteken och
sagoklubbarna arbetar enligt plan.
Utbildningsnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ●
www.borgholm.se
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1.4 Ekonomisk analys
Utbildningsförvaltningen uppvisar för mars en budgetavvikelse om 145 tkr (se tabell
nedan).
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.
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.

Ekonomisk sammanställning
Årsbudget

Periodens
budget

Periodens
utfall

Avvikelse

Total
60

Central stödfunktion

63 163

16 116

15 329

786

61

Norra rektorsområdet

21 116

5 132

5 684

-552

62

Centrala rektorsområdet

48 454

11 930

11 950

-20

63

Södra rektorsområdet

38 440

9 387

9 655

-269

65

Kulturområdet

9 667

2 435

2 236

199

69

Projekt

0

0

0

0

180 840

45 000

44 855

145

Summa

1.5 Personaluppföljning
Arbetad tid omvandlat till årsarbetare, har minskat i februari och är lägre både jämfört
med föregående år och föregående månad.
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Arbetad tid Utbildningsförvaltningen

Jan

Feb

Antal årsarbetare 2018

262

230

Antal årsarbetare 2019

275

243

Antal övertidstimmar var högre än föregående år i januari men har gått ner i nivå under
februari. Fyllnadstiden har däremot ökat under februari.

Arbetad tid Utbildningsförvaltningen
Övertid 2018

Jan

Feb
47

87

Fyllnadstid 2018

276

209

Övertid 2019

100

81

Fyllnadstid 2019

282

Utbildningsnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ●
www.borgholm.se
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Sjukfrånvaron är högre jämfört med föregående år för januari och februari.

Sjukfrånvaro Utbildningsförvaltningen

Jan

Feb

Sjukfrånvaro 2018

5,74

8,29

Sjukfrånvaro 2019

7,20

8,94

Tabellen nedan visar redovisad korttidsfrånvaro per skolområde. Tabellen visar att det
centrala området har en ökad korttidssjukfrånvaro jämfört med föregående år medan
norra och södra området har en minskad frånvaro.
Sjukfrånvaro % (korttidssjukfrånvaro)

2018

2019

Norra området

3,37

2,42

Centrala rektorsområdet

4,23

5,02

Södra området

3,90

3,42

1.6 Prognos
Det prognosticerade underskottet ligger framför allt på norra området. Åkerboskolan tar
emot många barn med omfattande behov av stöd och jobbar på pedagogiska lösningar för
att verksamheten inte ska vara för personalintensiv. Övriga områden har en prognos med
budget i balans.

Prognos sammanställning
Årsbudget

Årsprognos

Budgetavvikelse

Total
60

Central stödfunktion

63 163

62 933

229

61

Norra rektorsområdet

21 116

22 088

-972

Utbildningsnämnd
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Årsbudget

Årsprognos

Budgetavvikelse

62

Centrala rektorsområdet

48 454

48 259

195

63

Södra rektorsområdet

38 440

38 436

4

65

Kulturområdet

9 667

9 571

96

69

Projekt

0

0

0

180 840

181 288

-447

Summa

1.7 Åtgärder
Norra området planerar en effektivisering på en tjänst till hösten, vilket motsvarar
ca 270 tkr. Fler effektiviseringar är under utarbetande. Det är dock beroende av
inflyttningarna av elever med särskilda behov.
Södra området planerar också en mindre personalminskning till höstterminen.
Centrala barnomsorgen planerar ett ökat samarbete under sommaren för att minska
vikariebehov och Viktoriaskolan minskar elevantal till hösten vilket ger en klass mindre
och därmed minskade personalkostnader.
Tydligare prognos och åtgärder tas fram till tertial 1.

Utbildningsnämnd
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www.borgholm.se

Uppföljning mars
Borgholms Kommun

6

10

Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 24

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-04-10

24

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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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-04-02

2019/59 646

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Kim Jakobsson
Administrativ chef

Till Utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse taxor 2020
Förslag till beslut
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
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.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Helena Svensson
Utbildningschef

Kim Jakobsson
Administrativ chef

Skickas till
Kommunfullmäktige
Postadress

Box 500[
38701 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

kim.jakobsson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Taxor 2020
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Utbildningsnämndens
taxor 2020
UN: 2019/59
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Taxor 2020

Förändringar av taxor jämfört med föregående år:
Taxorna för barnomsorg inom förskola och fritidshem indexeras utifrån de nationellt
beslutade nivåerna för kommuner som tillämpar maxtaxa som, de gjordes inför 2019.
Övriga taxor är oförändrade.

Utbildningsnämndens taxor 2020
Barnomsorg 1 - 5 Maxbelopp/mån
Barn 1

3 % av inkomsten

Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa

Barn 2

2 % av inkomsten

Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa

Barn 3

1 % av inkomsten

Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa

Barn 4

Ingen avgift

Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa

Skolbarnomsorg 6 -12 Maxbelopp/mån
Barn 1

2 % av inkomsten

Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa

Barn 2

1 % av inkomsten

Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa

Barn 3

1 % av inkomsten

Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa

Barn 4

Ingen avgift

Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa

Kulturskolans avgifter
Gruppspel

400 kr/termin

Enskild undervisning
Syskonrabatt gäller.
Barn 1

650 kr/termin

Barn 2

400 kr/termin

Barn 3 eller fler

200 kr/termin och barn

Hyror
Lektionssalar

135 kr dag/kväll

Hemkunskapslokaler

220 kr dag/kväll

Träslöjdssalar

165 kr dag/kväll

Textilslöjdssalar

165 kr dag/kväll

Matsalar

165 kr dag/kväll

Biblioteksverksamhetens taxor och föreningsservice
Påminnelseavgift för försenade böcker

30 kr/påminnelse

Påminnelseavgift tas inte ut av barn och
ungdomar mellan 6 och 18 år

Kommunfullmäktige
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
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Taxor 2020

Ersättning för förstörda/förkomna medier
Schablonbelopp (gäller inte helt nya media, rariteter eller multimedia - vilka ersätts med annat belopp som fastställs av biblioteket).
Vuxenböcker

250 kr

Barnböcker

150 kr

Tidskrifter

50 kr

CD-skiva

160 kr

Film och musik på DVD, TV-spel och CD-romspel ersätts med inköpspris.
Kopiering/utskrifter
A4

2 kr/st

A3

4 kr/st

Färg
A4

4 kr/st

A3

8 kr/st

Föreningsservice
Ideella föreningar och organisationer inom kommunen får kopiera till halva avgiften på kultur och fritidsförvaltningen.
Fax
Inom Sverige

5 kr/sida

Utomlands

10 kr/sida

Mottagande av fax

5 kr

Borgholms kommuns bildarkiv
Bilder för enskilt bruk
Biblioteket levererar bilderna endast i digitalt format på ett USB-minne
Startavgift för en bild inklusive USB-minne

80 kr

Avgift för följande bilder

20 kr

Bilder för publicering och offentlig visning
Bilderna levereras i digitalt format enligt taxa ovan. För publicering eller mångfaldigande av bilder, såsom illustration i bok, vykort eller visning i offentliga lokaler, lämnas offert.
I dessa fall ska det tydligt framgå att bilden är från Borgholms kommuns bildarkiv, samt aktuell fotograf.
Taxor och avgifter fästställs av Kommunfullmäktige årligen.
Kommunfullmäktige
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 25

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-04-10

25

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

Utdragsbestyrkande
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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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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-04-02

2019/48 008

Ert datum

Er beteckning

1 (3)

Handläggare

Kim Jakobsson
Administrativ chef

Till Utbildningsnämnden

Medborgarförslag om skolskjuts till alla barn i grundskolan till och från
Borgholm
Förslag till beslut
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 2019-03-27 att överlämna ärendet till utbildningsförvaltningen för beredning inför nämndens sammanträde i april.
Beslutsunderlag
Utbildningsnämnden 2019-03-27 § 34
Kommunfullmäktige 2019-02-11 § 29
Medborgarförslag daterat 2019-01-19
Kammarrätten, dom från 2019-03-27
Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-02

Postadress

Box 500[
38701 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

kim.jakobsson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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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.
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.

21
3 (3)

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.
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.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Helena Svensson
Utbildningschef

Skickas till
Kommunfullmäktige

Kim Jakobsson
Administrativ chef
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-03-27

34

Dnr 2019/48 008 UN

Medborgarförslag: Skolskjuts till alla barn i grundskolan till och från
Borgholm Dnr 2019/42-008 KS
Beslut
Utbildningsnämnd beslutar
att uppdra till utbildningsförvaltningen att ta fram förslag på svar på medborgarförslaget till utbildningsnämndens sammanträde i april.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige uppdrar till utbildningsnämnden att bereda medborgarförslaget,
Skolskjuts till alla barn i grundskolan till och från Borgholm
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2019-02-11 § 29
Medborgarförslag daterat 2019-01-19
Arbetsutskottets beslut den 13 mars 2019 § 19
Dagens sammanträde
Förvaltningschef Helena Svensson informerar i ärendet.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-02-11

29

Dnr 2019/42 008 KS

ANMÄLAN; Medborgarförslag (Stéphanie Mayes) Skolskjuts till alla
barn i grundskolan till och från Borgholm
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till utbildningsnämnden för beredning.
Förslagsställaren ska bjudas in till det sammanträde där förslaget slutligt behandlas.
Det noteras att beslut fattas av kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Stéphanie Mayes, Sättra 35, 387 93 Borgholm, föreslår i medborgarförslag
att
skolskjuts ska anordnas till alla barn i grundskolan till och från Borgholm.
Presidiet föreslår att medborgarförslaget lämnas till utbilningsnämnden för beredning.
Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde presenterar Stéphanie Mayes sitt medborgarförslag.
Yrkande
Per Lublin (ÖP) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att ärendet inte är berett varför yrkandet inte ställs under
proposition.
Skickas till
Utbildningsnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-04-17

2019/4 002

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare

Till Utbildningsnämnden

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2019
Förslag till beslut
att

lägga redovisade delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av fattade delegeringsbeslut.
Beslutsunderlag
Sammanställning delegeringsbeslut daterad den 17 april 2019
Tjänsteskrivelse daterad den 17 april 2019
Arbetsutskottets protokoll daterat den 10 april 2019

Helena Svensson
Förvaltningschef

Postadress

Telefon

Box 500[
38701 Borgholm

85114

Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare

Telefax

e-mail / www

Anne-Charlott.Petersson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2019-04-17

Utskriven av:

Diarieenhet:

Utbildningsnämnd

Datum:

2019-03-20 - 2019-04-16

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
2019.281

U

Svar angående ökad driftbudget till fritidsgårdar Helena Svensson

2019-03-20

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/55

DELEGERINGSBESLUT
Skrivelse till utbildningsnämnden gällande
fritidsgårdarna i kommunen.

2019.308

U

Beslut- tillstyrks. Avtal om interkommunal
ersättning.

Helena Svensson

2019-03-29

Kalmar Tullbro

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/9

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning &
Bidragsbelopp upprättade
under 2019 för läsåret 2019, 2019/20
2019.309

U

Beslut - tillstyrks. Avtal om interkommunal
ersättning

Helena Svensson

2019-03-29

Kalmar Oxhagen

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/9

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning &
Bidragsbelopp upprättade
under 2019 för läsåret 2019, 2019/20
2019.303

U

Avstängning av elev från skolgång under tiden
190401 - 190405

Göran Eliasson

Helena Svensson

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Beslut - Tillstyrks. Avtal om interkommunal
ersättning

Helena Svensson

2019-04-16

Mörbylånga Skansenskolan

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/9

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

2019-03-29

2019.380

U

Avtal om interkommunal ersättning &
Bidragsbelopp upprättade
under 2019 för läsåret 2019, 2019/20
Sidan 1 av 2
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Id

I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2019.374

U

Beslut, Avslag. Ansökan om skolskjuts

2019-04-16
UN 2019/63

Kim Jakobsson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts

Sidan 2 av 2
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§ 23

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-04-10

23

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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UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 26

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-04-10

26

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 2019/3-600

Kalendarium för utbildningsnämnden Borgholm
APRIL 2019
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
April
AU: 10/4
UN: 24/4
Maj
AU: 15/5
UN: 29/5
Juni
AU: 12/6
UN: 26/6
Augusti
AU: 14/8
UN: 28/8
September
AU: 11/9
UN: 25/9

Oktober
AU: 9/10
UN: 23/10
November
AU: 13/11
UN: 27/11
December
AU: 9/12
UN: 16/12
Januari

Februari

Ärenden

Årshjul
Taxor till nästa år för beslut i KF
Uppföljning och analys av budget Tertialbokslut 1
Uppföljning av värdegrundsarbete
Stipendium Kulturskolan
Redovisning av barn- och elevutveckling
Uppföljning av läsårets slutbetyg
Avstämning och analys avseende
sjukfrånvaron
Uppföljning studie- och yrkesvägledning
Avstämning och analys av budget –
Tertialbokslut 2/Delårsbokslut
Redovisning av barn- och elevutveckling
Uppföljning anmälan om kränkning
Uppföljning av föregående läsårs
avslutningsfester
Verksamhetsplan för kommande år inkl.
internkontrollplan för nästkommande år
Redovisning av skolpliktsbevakning och
elevfrånvaro
Fastställa mötestider för nästkommande år
Uppföljning av resultat i Öppna jämförelser
Fastställande av elevpeng för
nästkommande år
Redovisning av långsiktig barn- och
elevutveckling
Enheternas arbetsmiljö
Fastställande av attestlista
Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete
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Mars

Pågående utredningsuppdrag
Ta fram handlingsplan för kommunens hållbarhetsstrategi
(UN20171121 §133)
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)
Utbildningsnämnd beslutar att ge utbildningsförvaltningen i
uppdrag att utreda konsekvenserna av att minska avstånd
mellan bostad och hållplats som eleven själv kan behöva
förflytta sig, erbjuda vinterskjuts och ökad maximal tid på
bussen. (UN 180130 §3)

från föregående år
Årsbokslut föregående år inkl. uppföljning av
internkontroll
Uppföljning anmälan om kränkning från
föregående år
Satsningar och effektiviseringar inför
kommande budgetår
Redovisning av Patientsäkerhetsberättelse
för föregående år
Redovisning av skolpliktsbevakning och
elevfrånvaro
Status
Kommunledningsgruppen har gjort
ett uppdrag till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Återkommer till
nämnderna under våren 2019.
Redovisas för UN i juni 2019

Hösten 2019, i samarbete med KLT
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 27

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-04-10
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Information om ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet
Dagens sammanträde
Inget nytt ärende har inkommit till utbildningsförvaltningen.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

