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Dnr 2019/1 640 UN

Uppföljning budget februari 2019
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden
att

godkänna månadsuppföljning februari 2019 med fortsatt bevakning av norra
rektorsområdet prognostiserade underskott.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen uppvisar för februari en budgetavvikelse om +124 tkr.
Förvaltningens centrala stödfunktioner visar på ett överskott, främst kopplat till ITservice där inga större utbyten av IT-utrustning gjorts än. Samtidigt visar interkommunal ersättning en negativ budgetavvikelse för perioden, främst på grund av att
inga fakturor ställts ut än. Högre kostnader än förväntat på skolskjutsar och taxi
skapar ett mindre underskott i februari som förväntas öka.
Åkerboskolan har ett underskott på -380 tkr vilket beror på fler inflyttade elever
med behov av stöd. En åtgärdsplan håller på att utarbetas.
Beslutsunderlag
Uppföljning februari 2019 Utbildningsnämnd
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-08
Dagens sammanträde
Controller Izabelle Sjöbäck går igenom budgetuppföljningen för februari 2019. Kostnader för skoltaxi har ökat utifrån budget och tidigare kostnader.
Norra rektorsområdet behöver bevakas då de har ett större prognostiserat underskott.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-03-15

2019/1 640

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Helena Svensson
Utbildningschef

Till utbildningsnämnden

Månadsuppföljning februari UN
Förslag till beslut
att

lägga månadsuppföljning februari 2019 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen uppvisar för februari en budgetavvikelse om +124 tkr.
Åkerboskolan har ett hittills i år ett underskott på -380 tkr vilket beror på fler inflyttade elever med behov av stöd. En åtgärdsplan håller på att utarbetas. Övriga områden har budget i balans.
Beslutet från Skolinspektionens granskning av huvudmannen har kommit och ett
svar ska lämnas i maj.
Beslutsunderlag
Uppföljning budget februari 2019 REVIDERAD
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-15

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Izabelle Sjöbäck
Controller

Postadress

Box 500[
38701 Borgholm

Telefon

Helena Svensson
Utbildningschef

Telefax

e-mail / www

Helena.Svensson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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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 februari en budgetavvikelse om +124 tkr.
Åkerboskolan har ett hittills i år ett underskott på -380 tkr vilket beror på fler inflyttade
elever med behov av stöd. En åtgärdsplan håller på att utarbetas. Övriga områden har
budget i balans.
Beslutet från Skolinspektionens granskning av huvudmannen har kommit och ett svar ska
lämnas i maj.

1.3 Analys av verksamheten
Förskoleverksamhet
Böda förskola, Sandhorvan, planerar för sin flytt till nyrenoverade lokaler under våren.
Eventuellt innebär flytten något ökade kostnader i form av vikariekostnader vilket inte
togs med i budgetarbetet.
Kommunen har gått in i ett nytt e-handelssystem, Proceedo, vilket innebär att beställare
ute i organisationen ska lära sig verktyget. Samtidigt har logistikenheten på BEAB lagts
ner, vilket skapat en del oro kring hantering av separata livsmedel (frukost och
mellanmål) i förskola och fritidshem. Arbete pågår med att lösa problemen som uppstått
framför allt på södra området.

Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem
Skolinspektionens beslut på huvudmannanivå samt för Köpings och Gärdslösa skolor har
nu kommit. Det var ungefär samma punkter som kritiseras på alla ställen. Kritiken
handlar i stora drag om:





Studiehandledning på modersmålet för de elever som behöver det. Det fanns
under 2018 1-2 elever som inte fick studiehandledning på modersmålet på grund
av kompetensbrist i det aktuella språket.
Dokumentera uppföljningen av utbildningen i förskoleklass.
Dokumentera uppföljningen i samtliga ämnen med kunskapkrav i årskurs 1, 3, 6
och 9. Idag gör vi detta i årskurs 9 samt de ämnen som har nationella prov i
årskurs 3 och 6.
Dokumentera de åtgärder som planeras och genomförs utifrån analysen av
kunskapsuppföljningen.

Ett arbete pågår där skolledningen tar fram rutiner och dokumentation kring punkterna.
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Svar ska lämnas till Skolinspektionen i maj.

Bibliotek och kulturskola
Kulturskolan har startat ett nytt ämne i trolleri och magi. Det är en gratiskurs och cirka 25
nya elever har börjat. Skolan har fortfarande lång kö till dans och piano och gitarr.
Biblioteket har genomfört en förstudie kring s.k. meröppet bibliotek med finansiering av
statsbidraget Stärkta bibliotek i hela landet. Under februari månad genomförde biblioteket
9 aktiviteter på huvudbiblioteket i Borgholm, 3 i Rälla och Löttorp samt 1 i Runsten.

1.4 Ekonomisk analys
Utbildningsförvaltningen uppvisar för februari en budgetavvikelse om124 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 februari 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 nästintill en budget i balans.
Kulturområdet visar på ett större överskott främst kopplat till biblioteket. Vakanser och
projektmedel skapar överskottet.

Ekonomisk sammanställning
Årsbudget

AccBudget

AccUtfall

Avvikelse

Total
60

Central
stödfunktion

63 673

10 829

10 610

219

61

Norra
rektorsområdet

21 116

3 421

3 801

-380

62

Centrala
rektorsområdet

48 454

7 934

7 868

66

63

Södra
rektorsområdet

38 440

6 247

6 249

-1

65

Kulturområdet

9 667

1 618

1 397

221

69

Projekt

0

0

0

0

181 351

30 050

29 926

124

Summa
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1.5 Personaluppföljning
Statistiken för januari syns inte i graferna förrän nästa månad, därför visas enbart de
tabeller som vi fått siffror för januari nedan.

Arbetad tid Utbildningsförvaltningen

Jan

Antal årsarbetare 2018

262

Antal årsarbetare 2019

275

Antal årsarbetare har ökat jämfört med januari 2018, detta beror på norra områdets ökade
bemanning.

Sjukfrånvaro Utbildningsförvaltningen

Jan

Sjukfrånvaro 2018

5,74

Sjukfrånvaro 2019

7,20

Sjukfrånvaron är betydligt högre i januari 2019 jämfört med föregående år. Detta får
analyseras vidare, men beror förmodligen fortfarande på några långtidssjukskrivningar
som tillkom i slutet av 2018.

1.6 Prognos
Förvaltningens prognos uppgår till -370 tkr. På central stödfunktion förväntas ett
överskott på grund av lägre personalkostnader än budgeterat. Samtidigt har
skolskjutskostnaderna ökat på grund av att skolskjuts av särskilda skäl har ökat. Detta
påverkar prognosen negativt.
Ett högre bemanningsläge på Åkerbo grundskola och förskoleklass är den största orsaken
till den negativa prognosen. Ökningen av tjänst på Sandhorvan förväntas fortsätta under
vårterminen, vilket även påverkar prognosen på norra området.

Prognos sammanställning
Årsbudget

Årsprognos

Budgetavvikelse

Total
60

Central stödfunktion

63 673

63 444

229

61

Norra
rektorsområdet

21 116

21 988

-872

62

Centrala
rektorsområdet

48 454

48 301

153

63

Södra
rektorsområdet

38 440

38 438

3

65

Kulturområdet

9 667

9 550

118

181 351

181 721

-370

Summa
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1.7 Åtgärder
Åtgärder behöver göras på Åkerboskolan för att få en budget i balans under året. Skolan
planerar för en övergång till resursteam istället för att jobba med enskilda elevassistenter.
Detta kommer att öka kvaliteten och minska kostnaderna, men blir märkbart först under
höstterminen. Skolan kommer också att se över undervisningsgrupper och hur man kan
minska på personalkostnader den vägen.
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Dnr 2019/2 640 UN

Satsningar budget 2020
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att

ge förvaltningen i uppdrag att göra en tabell utifrån redovisade förslag på
satsningar där prioriteringsordning framkommer till utbildningsnämndens
sammanträde i mars.

att

förslå utbildningsnämnden att ställa sig bakom utbildningsförvaltningens förslag till prioriterade områden.

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 bla demografisk utveckling. Tänk på att förankra detta i fakta.
Utifrån Kick-offen – diskussion kring hur respektive förvaltning påverkas.

Utbildningsförvaltningen tog till utbildningsnämndens möte 2019-02-27 fram en lista på prioriterade områden. Utbildningsnämnden beslutade då att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram kostnad för utbyte av klassuppsättningar av stolar
och skolbänkar samt giftfria madrasser till förskolorna till nämndens möte i mars
2019.
Investeringsbehov
På Slottsskolan finns det i dag 14 stora lektionssalar med klassuppsättning av stolar och bänkar för 30 elever samt 3 halvklassalar med klassuppsättning för 15 elever. Dessa klassuppsättningar köptes in 2012. Slottsskolan har hittills behövt köpa
in en stor klassuppsättning elevstolar 2016 och löpande reparerat stolar och bänkar då de har gått att laga. Dessa är de 7 år gamla och bedöms som relativt utslitna och att köpa in 30 stolar kostade 47 tkr exkl moms. Att köpa in 30 bänkar kostar
ungefär lika mycket vilket innebär att en klassuppsättning för 30 elever kostar ca
100 tkr. Utbyte av 17,5 klassuppsättningar kostar då 1 750 tkr. Då inkluderas inte
hemkunskapen och träslöjdens inventarier.
Åkerboskolan har 10 klasser inklusive högstadium med ämnessalar. Skolan har 13
klassrum varav ett har ca 15 stolar och bänkar och övriga har ca 25. Utöver dessa
har biologisalen 20 st, kemisalen 20 st, bildsalen 25 st och slöjdsalen 15 st. Då
Åkerboskolan ska genomgå en lokalförändring bör det ingå budget för inventarier i
projektet.
Justerandes sign
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Övriga skolor har 29 klasser i förskoleklass till årskurs 5. Räknat på klassuppsättningar med 20 stolar och bänkar per klass rör det sig om en kostnad på ca 1 900
tkr. Flera av dessa klassuppsättningar bedöms också vara relativt utslitna.
Totala summan för att byta ut klassuppsättningar av elevstolar och bänkar, exklusive Åkerboskolan, uppgår då till 3 650 tkr och räknar vi med att dessa ska hålla i 7
år rör det sig om en årlig reinvesteringsbudget på ca 520 tkr.
Utöver dessa kostnader har förskola, fritidshem, bibliotek, kulturskola och fritidsgårdar också behov av reinvesteringar av utslitna inventarier både inomhus och utomhus.
2019 har utbildningsnämnden tilldelats 290 tkr av den årliga investeringsbudgeten
som kommunen har på 1,2 mkr. 2018 tilldelades utbildningsnämnden 440 tkr varav
340 tkr gick till kulturskolans nya inventarier pga flytten till Kronomagasinet och 100
tkr gick till inventarier till fritidsgården på Slottsskolan. Detta innebär att verksamheterna ligger efter i investeringsbehov.
Giftfri-certifierade madrasser
Förskolecheferna har fått i uppdrag att redovisa hur många madrasser de skulle
behöva byta ut på förskolorna i och med arbetet med giftfri förskola. Södra rektorsområdets förskolor har redovisat totalt 73 madrasser. Skogsbrynets nya avdelningar kommer att behöva ca 40 madrasser men har fått budget för att köpa in inventarier i samband med projektet att bygga ny förskola. Fyrtornet och Rödhaken har redan köpt in giftfria madrasser men Öppna förskolan behöver 10 madrasser. Förskolorna i norra rektorsområdet behöver 25 madrasser. Björkviken har redan bytt
ut sina madrasser medan Hasselbacken behöver 10 madrasser.
Detta innebär att förskolorna, om Skogsbrynet räknas bort, totalt behöver 120
madrasser. En madrass kostar ca 1000 kr och den totala summan för 120 giftfricertifierade madrasser blir då 120 tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-08
Beslut UN 2019-02-27 § 23
Kartläggning meröppet daterad 2019-03-04
Bedömning
Utbildningsförvaltningens bedömning av möjligheter att effektivisera verksamheten
får olika konsekvenser, listade nedan per verksamhetsområde.
Förskola
Även om förskolan ligger högt i personaltäthet jämfört med riket så beror det inte
på en överbemanning utan på att Borgholms kommun har många små enheter.
Förskolor med en eller två avdelningar ska ha personal så att hela dagen är bemannad (från ca 06.00 till 18.30). En pedagogisk verksamhet ska bedrivas enligt
läroplan och skollag och barnen ska få omsorg och utbildning. På större enheter
kan man samverka kring öppning och stängning, raster mm som gör att man kan
hålla nere personaltätheten. I Borgholms kommun har vi 11 förskolor, varav en är
på fyra avdelningar. Arbetsmiljön upplevs som pressad i våra förskolor och på vissa enavdelningsförskolor blir det ensamarbete.
Justerandes sign
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Förskoleklass och grundskola
Grundskolan är vår största verksamhet och därmed störst budget. Grundskolorna
har lite samma problematik som förskolan med små enheter som är svåra att få
kostnadseffektiva. Om kommunen skulle dra ner på ramen för grundskolan så skulle vi också bli av med ett statsbidrag som heter En likvärdig skola. Detta statsbidrag är under 2019 på 4 miljoner kronor och bygger på att kommunen inte minskar
sina egna kostnader för grundskolan. En neddragning på 4 minjoner skulle då i
praktiken innebära en neddragning på 8 miljoner för verksamheten.
Den enda möjligheten att minska kostnaderna för grundskolan i någon större omfattning som vi kan se är att man i så fall lägger ner en enhet. Vi har på grund av
vår geografi fler skolenheter än vad elevunderlaget egentligen genererar. Fem av
sex skolenheter har klasser som ligger under 20 elever i snitt, vissa ligger under 15
elever per årskurs i snitt.
Fritidshem
Fritidshemmen har ökat i antal barn på flera ställen, på grund av att vårdnadshavarna arbetar i större utsträckning. Fritidshemen har fått skärpta krav i läroplan och
även krav på legitimerad personal det senaste året, vilket innebär att vi behöver utveckla den verksamheten ytterligare.
Kulturskolan
Kulturskolan har ökat sitt elevantal mycket de senaste åren. Verksamheten är inte
lagstadgad, men bidrar i hög grad till Borgholms kommuns kulturliv och till barns utvecklingsmöjligheter. Det statsbidrag som gjort det möjligt att utveckla nya ämnen
på Kulturskolan försvinner i och med den nya nationella budgeten. Detta innebär
att kommunen behöver förstärka kulturskolans budget snarare än att minska den
om man vill fortsätta den positiva utveckling som vi haft.
Biblioteket
Biblioteket är en viktig mötesplats i ett demokratiskt samhälle och i Borgholms
kommun finns ett huvudbibliotek och 3 filialbibliotek. En utredning kring meröppna
bibliotek har gjorts och skickas med detta ärende. En uppdatering av arbetssätt behöver göras för att följa med i utvecklingen.
Övriga verksamheter
Verksamheter som inte är lagstadgade är omsorg på obekväm arbetstid, öppen
förskola och fritidsgårdar. Minskar man på dessa verksamheter minskar också kvaliteten för invånarna som använder verksamheterna.
Central administration
Administrationen har minskats under årens lopp och på förvaltningskontoret har en
minskning gjorts med ca en tredjedel de senaste fyra åren. Ytterligare minskning är
inte realistisk att genomföra om kvalitet och arbetsmiljö ska upprätthållas. En ökad
digitalisering och effektivisering har redan genomförts.
Konsekvensanalys
Om det är aktuellt med effektiviseringar måste en djupare konsekvensanalys göras
för den enskilda verksamheten.
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Dagens sammanträde
Mötet diskuterar huruvida satsningar kan presenteras utifrån en tabell där prioritering framkommer samt huruvida det rör sig om drift eller inversteringskostnad. Effektiviseringar är svåra att genomföra om det inte kan bli färre och större enheter än
vad vi har i dag.
______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-03-14

2019/2 640

Ert datum

Er beteckning

1 (2)

Handläggare

Till Utbildningsnämnden

Satsningar och effektiviseringar 2020
Förslag till beslut
att

ställa sig bakom utbildningsförvaltningens förslag till prioriterade satsningar inför 2020.

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.

Utbildningsförvaltningen tog till utbildningsnämndens möte 2019-02-27 fram en lista
på prioriterade områden. Utbildningsnämnden beslutade då att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram kostnad för utbyte av klassuppsättningar av stolar och
skolbänkar samt giftfria madrasser till förskolorna till nämndens möte i mars 2019.
Arbetsutskottets möte 2019-03-03 beslutade att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att förtydliga underlaget och ta med alla prioriterade områden, samt prissätta
satsningarna och kategorisera dem i drift respektive investering.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-14
Beslut UN 2019-02-27 §23
Satsningar och effektiviseringar inför budget 2020
Kartläggning meröppet 20190304

Postadress

Box 500[
38701 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

Helena.Svensson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Konsekvensanalys
Om kommunfullmäktige skulle ge utbildningsnämnden i uppdrag att effektivisera
verksamheten genom minskad ram måste konsekvensanalyser göras för den verksamhet som blir aktuell för besparingar.
Skickas till
Kommunstyrelsen
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Helena Svensson
Utbildningschef
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Datum

Beteckning

2019-03-14

2019/2 640-

Ert datum

Er beteckning

Helena Svensson

Utbildningschef
Till utbildningsnämnden

Satsningar och effektiviseringar inför budget 2020
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.

Utbildningsförvaltningen tog till utbildningsnämndens möte 2019-02-27 fram en lista
på prioriterade områden. Utbildningsnämnden beslutade då att ge
utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram kostnad för utbyte av
klassuppsättningar av stolar och skolbänkar samt giftfria madrasser till förskolorna
till nämndens möte i mars 2019.
Arbetsutskottets möte 2019-03-03 beslutade att ge utbildningsförvaltningen i
uppdrag att förtydliga underlaget och ta med alla prioriterade områden, samt
prissätta satsningarna och kategorisera dem i drift respektive investering.

Satsningar
Förvaltningschef Helena Svensson har i utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
2019-01-10 diskuterat vilka satsningar inför år 2020 som förvaltningens chefer ser
som viktigast och har kommit fram till sex områden.
Proiritet Satsning
Budgetram drift
Budgetram investering
1 Reinvesteringsbudget
600 000 kr
2 Giftfri förskola
120 000 kr
3 RFID-teknik på biblioteket
43 000 kr
333 000 kr
U
4 Digitalisering
240 000 kr
t
5 Kulturskolan
350 000 kr
ö
6 Pulshöjade aktiviteter
100 000 kr

k
ad investeringsbudget

Postadress

38701 Borgholm
Box 500

Telefon

Telefax

Kommentar
Årlig investering inom kommunens 1,2 mkr
Innefattar enbart utbyte av madrasser
Om vi ej får statsbidrag
En-till-en från årskurs 4
Bibehålla statsbidragsfinansierad satsning
Pulsklockor och arbetstid

e-mail / www

Helena.Svensson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Inom Borgholms kommuns investeringsbudget finns det 1,2 mkr avsedd för
reinvesteringar. Denna budget har tidigare fördelats mellan socialnämnden och
utbildningsnämnden. 2018 beviljades samhällsbyggnadsnämnden 310 tkr från
denna budget och av det som blev kvar för utbildningsnämnden gick nästan allt till
inventarier till kulturskolans nya lokaler. 2019 beviljades kommunstyrelsen 544 tkr
för IT-system från denna budget och utbildningsnämnden beviljades totalt 290 tkr.
Det får konsekvensen att investeringsbehovet är uppdämt i verksamheterna.
För att kunna byta ut utslitna inventarier som exempelvis klassuppsättningar av
stolar och skolbänkar, symaskiner för textilslöjd eller utomhuslekredskap på
förskolor bedöms denna tilldelning otillräcklig för utbildningsnämndens verksamheter
om verksamheterna ska kunna upprätthålla en ändamålsenlig fysisk
undervisningsmiljö. Summorna blir för stora för att enskilda enheter ska kunna
använda årets driftbudget för dessa inköp och de uppgår också till de gränsbelopp
som räknas som investering. Utifrån jämförelser med andra kommuner bedöms den
befintliga tilldelningen i förhållande till antal barn och elever vara mycket låg.
På Slottsskolan finns det i dag 14 stora lektionssalar med klassuppsättning av stolar
och bänkar för 30 elever samt 3 halvklassalar med klassuppsättning för 15 elever.
Dessa klassuppsättningar köptes in 2012. Slottsskolan har hittills behövt köpa in en
stor klassuppsättning elevstolar 2016 och löpande reparerat stolar och bänkar då de
har gått att laga. Dessa möbler är 7 år gamla och bedöms som relativt utslitna. Att
köpa in 30 stolar kostar 47 tkr exkl moms. Att köpa in 30 bänkar kostar ungefär lika
mycket vilket innebär att en klassrumsuppsättning för 30 elever kostar ca 100 tkr.
Utbyte av 17,5 klassuppsättningar kostar då 1 750 tkr. Då inkluderas inte
hemkunskapen och träslöjdens inventarier.
Åkerboskolan har 10 klasser inklusive högstadium med ämnessalar. Skolan har 13
klassrum varav ett har ca 15 stolar och bänkar och övriga har ca 25. Utöver dessa
har biologisalen 20 st, kemisalen 20 st, bildsalen 25 st och slöjdsalen 15 st. Då
Åkerboskolan ska genomgå en lokalförändring förutsätts det ingå budget för
inventarier i projektet.
Övriga skolor har tillsammans 29 klasser i förskoleklass till årskurs 5. Räknat på
klassuppsättningar med 20 stolar och bänkar per klass rör det sig om en kostnad på
ca 1 900 tkr. Flera av dessa klassuppsättningar bedöms också vara relativt utslitna.
Totala summan för att byta ut klassuppsättningar av elevstolar och bänkar,
exklusive Åkerboskolan, uppgår då till 3 650 tkr och räknar vi med att dessa ska
hålla i 7 år rör det sig om en årlig reinvesteringsbudget på ca 520 tkr.
Utöver dessa kostnader har förskola, fritidshem, bibliotek, kulturskola och
fritidsgårdar också behov av reinvesteringar av utslitna inventarier både inomhus
och utomhus.
Satsningen är kopplad till nämndsmålet att erbjuda trygga och utvecklande
verksamheter i hela kommunen.

Giftfri förskola
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Sveriges regering och riksdag har fastställt 16 miljömål. Ett av dessa är Giftfri miljö.
Målet innebär att det till år 2020 ska finnas förutsättningar för att skydda människors
hälsa och miljö från farliga kemikalier. En viktig del i detta arbete är att minska barns
exponering för potentiellt farliga kemikalier. Eftersom de flesta barn spenderar en
stor del av sin tid på förskolan är förskolan en viktig plats att arbeta för en giftfri
miljö. Försiktighetsprincipen är en av grundstenarna i miljöbalken och innebär alltså
att förskolor och skolor måste arbeta för att minska hälsoriskerna i barnens miljö.
Barn är extra känsliga för kemikalier. Det finns flera anledningar till det:
1. Barn är under utveckling. Risken är alltså större att kemikalierna kan orsaka
skada hos barn.
2. Barn exponeras för kemikalier i högre grad än vuxna. Deras kroppar är mindre,
de äter och andas mer i förhållande till sin kroppsvikt.
3. Barn kommer i kontakt med kemikalier på ett annat sätt än vuxna. T.ex. smakar,
suger eller biter på saker.
4. Barn leker på golvet. Där kan det finnas damm som innehåller kemikalier från
leksaker, textilier, elektroniska produkter m.m.
Giftiga ämnen som kan finnas i ex. äldre leksaker kan vara cancerframkallande,
hormonstörande, reproduktionsstörande eller allergiframkallande. Kemikaliekraven
på leksaker har skärpts under åren, därför är nya plastleksaker ofta bättre än gamla.
Mjuka plastleksaker som är äldre än 2007 innehåller ofta ftalater som är förbjudna
inom EU idag.
Kommunfullmäktige i Borgholms kommun beslutade 2015-10-19 § 158 att bland
annat anta miljömål om att kommunen ska vara giftfri, göra sig av med giftiga
ämnen i våra verksamheter och agera kunskapshöjande gällande de gifter som
finns runt om oss. Samhällsbyggnadsförvaltningen genomförde under 2018
hälsotillsyn på Borgholms kommuns förskolor med inriktning på Giftfri förskola.
Syftet med revisionen var att hämta information om förskolans arbete med giftfri
miljö och ge förskolorna information för att arbetet ska kunna gå framåt.
Utbildningsförvaltningen har sedan tillsatt en arbetsgrupp med förskolechefer för att
ta fram en handlingsplan med exempelvis kompetensutvecklande åtgärder samt
åtgärder som att byta ut äldre leksakmaterial som kan innehålla giftiga ämnen. En
första prioriterad satsning är att byta ut de madrasser som barnen vilar/sover på.
Förskolecheferna har fått i uppdrag att redovisa hur många madrasser de skulle
behöva byta ut på förskolorna i och med arbetet med giftfri förskola. Södra
rektorsområdets förskolor har redovisat totalt 73 madrasser. Skogsbrynets nya
avdelningar kommer att behöva ca 40 madrasser men har fått budget för att köpa in
inventarier i samband med projektet att bygga ny förskola. Fyrtornet och Rödhaken
har redan köpt in giftfria madrasser men Öppna förskolan behöver 10 madrasser.
Förskolorna i norra rektorsområdet behöver 25 madrasser. Björkviken har redan bytt
ut sina madrasser medan Hasselbacken behöver 10 madrasser.
Detta innebär att förskolorna, om Skogsbrynet räknas bort, totalt behöver 120
madrasser. En madrass kostar ca 1000 kr och den totala summan för 120 giftfricertifierade madrasser blir då 120 tkr.
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Satsningen är kopplad till nämndsmålet att utbildningsnämndens verksamheter ska
bidra till en hållbar miljö och satsningen innebär kompetensutveckling och utbyten
av lekmaterial.
Meröppet på biblioteket
Biblioteket har fått statliga medel för att utreda s.k. meröppet. Det innebär att
biblioteket är tillgängligt för besökare vissa tider även om det inte finns personal på
plats. För att införa meröppet (som t.ex. finns i Färjestaden) krävs vissa
investeringar både i lokaler och med självlånediskar. Även om Borgholms kommun
skulle välja att inte införa meröppet finns behov av att modernisera arbetet med
utlåning/återlämning av böcker. Vissa medel kan finnas att söka nationellt, men
kommunen kommer också att behöva prioritera medel själva för detta. En rapport
från förstudien biläggs denna skrivelse.
Satsningen är kopplad till nämndsmålet att utbildningsnämndens verksamheter ska
genomsyras av delaktighet och inflytande för våra brukare.
Digitalisering
I och med utvecklingen av den digitala undervisningen kan processer för barnen och
elevernas lärande effektiviseras och individanpassas på ett helt annat sätt än
tidigare. Detta kräver dock att förutsättningarna finns för att kunna ta del av den
digitala utvecklingen. Det finns behov av fler digitala verktyg för eleverna i de lägre
åldrarna för att eleverna ska kunna få ta del av de digitala läromedel som finns att
tillgå. Det finns i dag en klassuppsättning av digitala verktyg på de mindre skolorna
som byts ut efter ett antal år. Dessa genererar en kostnad per år eftersom kostnader
på IT-avdelningen fördelas ut till förvaltningarna utifrån de antal digitala verktyg
enheterna har.
Satsningen innebär att utrusta f-5 skolorna med två istället för en klassuppsättning
per skola eller en-till-en från och med årskurs 4 vilket innebär att varje elev ska ha
ett eget digitalt verktyg. Satsningen är kopplad till nämndsmålet att erbjuda trygga
och utvecklande verksamheter i hela kommunen och skulle innebära en kostnad för
inköp av ytterligare 6 klassuppsättningar inklusive utbyten samt årskostnaden per
enhet till kommunens IT-avdelning.
Indraget statsbidrag till Kulturskolan
Kösituationen börjar släppa något på kulturskolans individuella ämnen men har en
lång kö i dans där det nu är 30 barn i kö och 60 barn som är delaktiga. I den nya
budgeten som har beslutats i riksdagen försvinner statsbidraget som har varit riktat
till kulturskolan för kvalitetshöjande åtgärder. Det innebär att kulturskolans
finansiering för 80 % tjänst och cirka 70 elever i magi och trolleri, musik med digitala
verktyg och skapande avslutas till hösten 2019.
Kulturskolans elevantal ligger i dagsläget på 314 elever. I april går kulturskolan ut
och informerar i grundskolan om kulturskolans verksamhet. Det brukar innebära att
kulturskolan får cirka 100 nya intresseanmälningar.
Satsningen är kopplad till nämndsmålet att erbjuda trygga och utvecklande
verksamheter i hela kommunen och 2018 beviljades Borgholms kommun 350 tkr i
stadsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom kulturskolan från Kulturrådet.
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Pulshöjande aktiviteter
Flera skolor vill satsa på pulshöjande aktiviteter för eleverna. För att kunna arbeta
på ett bra sätt med detta skulle pulsklockor behöva köpas in, samt tid för personal
att utveckla arbetssättet.
Satsningen är kopplad till nämndsmålet att utbildningsnämnden ska erbjuda trygga
och utvecklande verksamheter i hela kommunen.

Effektiviseringar
Utbildningsförvaltningens bedömning av möjligheter att effektivisera verksamheten
får olika konsekvenser, listade nedan per verksamhetsområde.
Förskola
Även om förskolan ligger högt i personaltäthet jämfört med riket så beror det inte på
en överbemanning utan på att Borgholms kommun har många små enheter.
Förskolor med en eller två avdelningar ska ha personal så att hela dagen är
bemannad (från ca 06.00 till 18.30). En pedagogisk verksamhet ska bedrivas enligt
läroplan och skollag och barnen ska få omsorg och utbildning. På större enheter kan
man samverka kring öppning och stängning, raster mm som gör att man kan hålla
nere personaltätheten. I Borgholms kommun har vi 11 förskolor, varav en är på fyra
avdelningar. Arbetsmiljön upplevs som pressad i våra förskolor och på vissa
enavdelningsförskolor blir det ensamarbete.
Förskoleklass och grundskola
Grundskolan är vår största verksamhet och därmed störst budget. Grundskolorna
har lite samma problematik som förskolan med små enheter som är svåra att få
kostnadseffektiva. Om kommunen skulle dra ner på ramen för grundskolan så skulle
vi också bli av med ett statsbidrag som heter En likvärdig skola. Detta statsbidrag är
under 2019 på 4 miljoner kronor och bygger på att kommunen inte minskar sina
egna kostnader per elev i grundskolan. En neddragning på 4 miljoner skulle då i
praktiken innebära en neddragning på 8 miljoner för verksamheten.
Den enda möjligheten att minska kostnaderna för grundskolan i någon större
omfattning som vi kan se är att man i så fall går mot färre och större enheter. Vi har
på grund av vår geografi fler skolenheter än vad elevunderlaget egentligen
genererar. Fem av sex skolenheter har klasser som ligger under 20 elever i snitt,
vissa ligger under 15 elever per årskurs i snitt.
Fritidshem
Fritidshemmen har ökat i antal barn på flera ställen, på grund av att
vårdnadshavarna arbetar i större utsträckning. Fritidshemen har fått skärpta krav i
läroplanen och även krav på legitimerad personal det senaste året, vilket innebär att
vi behöver utveckla den verksamheten ytterligare. Borgholms kommun har en
förhållandevis låg personaltäthet jämfört med riket i fritidshem.
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Kulturskolan
Kulturskolan har ökat sitt elevantal mycket de senaste åren. Verksamheten är inte
lagstadgad, men bidrar i hög grad till Borgholms kommuns kulturliv och till barns
utvecklingsmöjligheter. Det statsbidrag som gjort det möjligt att utveckla nya ämnen
på Kulturskolan försvinner i och med den nya nationella budgeten. Detta innebär att
kommunen behöver förstärka kulturskolans budget snarare än att minska den om
man vill fortsätta den positiva utvecklingen.
Biblioteket
Biblioteket är en viktig mötesplats i ett demokratiskt samhälle och i Borgholms
kommun finns ett huvudbibliotek och 3 filialbibliotek. En utredning kring meröppna
bibliotek har gjorts och skickas med detta ärende. En modernisering av arbetssätt
behöver göras för att följa med i utvecklingen.
Övriga verksamheter
Verksamheter som inte är lagstadgade är omsorg på obekväm arbetstid, öppen
förskola och fritidsgårdar. Minskar man på dessa verksamheter minskar också
kvaliteten för invånarna som använder verksamheterna.
Central administration
Administrationen har minskats under årens lopp och på förvaltningskontoret har en
minskning gjorts med ca en tredjedel de senaste fyra åren. Ytterligare minskning är
inte realistisk att genomföra om kvalitet och arbetsmiljö ska upprätthållas. En ökad
digitalisering och effektivisering har redan genomförts.

Borgholms kommun
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Helena Svensson
Utbildningschef
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Sammanfattning
I biblioteksplanen för Borgholms Kommun står det att biblioteket
under planens giltighetstid, 2016 – 2020, ska ”utreda om något
bibliotek kan blir ett ’meröppet’ bibliotek med passerkort”,
Från och med våren 2018 har svenska folkbibliotek kunnat söka
stadsbidraget Stärkta bibliotek i hela landet, en treårig satsning med
syfte att stärka svenska folkbiblioteks verksamheter och göra dem
tillgängligare för fler.
Borgholms bibliotek valde att söka medel från Stärkta bibliotek i hela
landet år ett (2018) för att göra en kartläggning om hur möjligheterna
för meröppna bibliotek i kommunen ser ut.
Ett meröppet bibliotek ger de användare över 18 år, som har en
särskild behörighet kopplad till sitt lånekort, rätt att använda
biblioteket under vissa obemannade tider. Meröppna bibliotek är allt
vanligare i den svenska biblioteksvärlden och har blivit mycket väl
mottaget runt om i landet vilket man bland annat kan läsa om i det
senaste numret av branschtidningen Biblioteksbladet (2019:01),
(bilaga 2).
Viktigt att poängtera är att meröppet är ett komplement till de
bemannade öppettiderna – inte en besparingsåtgärd utan en
kvalitétsatsning i och med att tillgängligheten ökas avsevärt.
I Kalmar län finns det två meröppna bibliotek, i Hagby utanför Kalmar
och i Färjestaden, där Mörbylånga kommun satsade stort med helt
nytt, modernt bibliotek i och Färjestadens biblioteksflytt år 2016. Flera
av våra grannkommuner ser nu, liksom vi, över möjligheterna att
införa meröppna bibliotek i och med bidraget Stärkta bibliotek i hela
landet.
Kartläggningen har undersökt möjligheterna till meröppet på
huvudbiblioteket i Borgholm samt på filialerna i Löttorp, Rälla och
Runsten. Vi har träffat de två större leverantörerna av
meröppetlösningar som finns på marknaden för att titta på tekniska
lösningar och vi har haft kontakt med fastighetsavdelningen gällande
lokalfrågor.
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1 Inledning
I Borgholms Kommun finns totalt åtta biblioteksenheter. Biblioteken i
Löttorp och Rälla är integrerade folk- och skolbibliotek och utöver
dem finns ytterligare fyra skolbibliotek (Gärdslösa skola, Köpings
skola, Viktoriaskolan och Slottsskolan) med väl utbyggd
skolbiblioteksverksamhet. Biblioteket i Runsten är folkbibliotek och
delar byggnad med förskolan.

1.1 Vad innebär ett meröppet bibliotek?
Meröppet innebär att biblioteket är tillgängligt för besökare vissa tider,
även när det inte finns personal på plats. Biblioteket blir tillgängligt för
användare med meröppetbehörighet och de kan då låna och
återlämna, hämta beställda medier och använda lokalen till
exempelvis läsning och studier.
Det är biblioteket som reglerar vilka tider som kan vara lämpliga för
att ha meröppet och det handlar vanligen om extra timmar på morgon
och kväll i anslutning till bibliotekets ordinarie öppettider samt på
stängda helger.
Den som blir meröppetanvändare ska vara över 18 år och ingå en
överenskommelse med biblioteket vilket innebär att respektera de
regler som finns för meröppettiderna. En grundläggande regel är
exempelvis att inte släppa in någon i lokalerna som inte har
meröppetbehörighet.
Något förenklat är det som teknikmässigt krävs för att ha meröppna
bibliotek en kortläsare vid ytterdörren, där användaren drar sitt
lånekort och trycker sin pinkod för att komma in i det meröppna
biblioteket. Den registreringen innebär att bibliotekspersonalen i
efterhand kan se vilka som nyttjat biblioteket vid vilka tider. Om det
mot förmodan skulle uppstå problem i lokalerna på meröppettid går
det att spåra vem/vilka med meröppetbehörighet som varit i lokalerna
de aktuella tiderna.
Studier av meröppetverksamhet (bilaga 1) visar att missbruk av de
överenskommelser, som en meröppetbehörighet innebär, är relativt
ovanligt. I förhållande till det ökade användandet är incidenter på
bibliotek, som är likvärdiga de som finns i Borgholm, få. De som vill
ha tillgång till biblioteket under meröppettid ser till att sköta sitt
åtagande som förtroendet innebär, de är vana biblioteksanvändare
som värnar verksamheten. Skadegörelse och missbruk av det
förtroendet är relativt ovanligt runt om i landet.
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1.2 Vinsten med meröppna bibliotek
Meröppna bibliotek är ingen besparing på personalkostnader utan en
satsning på att tillgängliggöra resurser. De kontinuerliga investeringar
som görs i biblioteksverksamheten blir tillgängliga för fler individer
under ökad tid och på ett mer långsiktigt sätt.
Meröppna bibliotek innebär stora förbättringar gällande
tillgängliggörandet av bibliotekets lokaler och samlingar, särskilt på
landsbygden där filialerna har lågt eller mycket lågt öppethållande.
Eftersom biblioteket i förlängningen riktar sig till alla åldrar är det
också alla åldrar som kan vinna på meröppna bibliotek. Biblioteken är
viktiga samhällsaktörer och en kugge i det demokratiska samhället.
Meröppna bibliotek ökar tillgängligheten till biblioteksverksamhet på
en mängd olika sätt, några exempel är:







Föräldrar kan tillgängliggöra biblioteket för sina barn och unga på
tider som passar in i deras vardag, så som kvällar och helger.
Pendlare, som i dagsläget har svårt att hinna till biblioteket under
öppettid, får möjlighet att använda biblioteket.
Studenter kan använda lokaler, medier och teknisk utrustning för
sina studier.
Särskilda boenden och andra kommunala verksamheter i
glesbygden kan använda det meröppna biblioteket för ärenden
med brukarna på tider som passar deras verksamhet.
Meröppna bibliotek skulle innebära betydande skillnad när det
gäller mötesplatser att vistas på, utan krav på tillhörighet till olika
sammanslutningar eller beroende av ekonomiska förutsättningar.

Kartläggning: Meröppna bibliotek i Borgholms kommun?

27
Borgholms kommun

Datum

Sida

2019-03-04

6(24)

2 Kartläggningens syfte och mål
I biblioteksplanen för Borgholms Kommun står det att biblioteket
under planens giltighetstid, 2016 – 2020, ska ”utreda om något
bibliotek kan blir ett ’meröppet’ bibliotek med passerkort”, vilket har
varit kartläggningens syfte.
Vi har med hjälp av medel från Stärkta bibliotek i hela landet år ett
(2018) gjort denna kartläggning där vi undersökt möjligheterna till
meröppet på samtliga fyra folkbibliotek: biblioteken i Borgholm,
Löttorp, Runsten och Rälla.
Målet är att kartläggningen ska visa på vilka kostnader, både gällande
investering och drift, som är kopplade till meröppetsatsningar i
kommunen och både vad gäller teknik och ingrepp i lokaler.
Tanken är att utifrån kartläggningens resultat gå vidare och söka de
investeringsmedel som krävs för att utveckla verksamheten i första
hand från Stärkta bibliotek i hela landet.
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3 Beskrivning av nuläge
3.1 Biblioteksverksamheten i Borgholms kommun
Biblioteksverksamheten i Sverige regleras av bibliotekslagen, där det
i § 2 står:
”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna
biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för
bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell
verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för
alla.”
Biblioteken i Borgholms kommun arbetar strategiskt med verksamhet
till flera åldersgrupper. Exempelvis finns ett nära samarbete med
Öppna förskolorna och förskolorna i kommunen samt en väl
utvecklad skolbiblioteksverksamhet där alla barn och unga som går i
skolan i kommunen, från förskoleklass till årskurs nio, nås. Biblioteket
samarbetar med Ölands utbildningscenter/SFI samt stödjer
distansstudenter liksom barn, unga och vuxna som vill använda
någon eller några av alla våra tjänster. För personer i kommunen som
inte kan ta sig till biblioteket på grund av funktionshinder eller
sjukdom finns servicen Boken kommer med hemleverans av böcker.
Biblioteket strävar hela tiden efter att öka den digitala tillgängligheten
av verksamheten, och samtidigt jobba med att stärka
kommuninvånarnas digitala kompetens för att minska det digitala
utanförskapet.
I enlighet med bibliotekslagen har vi extra fokus på barn och unga,
personer med annat modersmål än svenska samt personer med
funktionsnedsättning.

3.2 Öppettider på biblioteken i Borgholms kommun
Kartläggningen har undersökt möjligheterna till meröppet på
folkbiblioteken, det vill säga de bibliotek som är öppna för
allmänheten. Biblioteken i Löttorp och Rälla fungerar även som
skolbibliotek en del dagar i veckan och biblioteket i Runsten, som
delar byggnad med förskolan, används till viss del av förskolan under
dagtid.
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Biblioteken är öppna för allmänheten enligt följande:


Huvudbiblioteket i Borgholm:
Måndag – onsdag: 10-19
Torsdag – fredag: 10-17
Lördag: 10-14
45 timmar i veckan



Filialen i Löttorp:
Tisdag: 10-13, 16-19
Torsdag: 10-13, 14-17
Fredag: 10-13
15 timmar i veckan



Filialen i Runsten:
Måndag: 17-19
2 timmar i veckan



Filialen i Rälla:
Onsdag: 17-19
2 timmar i veckan
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4 Analys och tolkning
4.1 Införandet av RFID-teknik - en förutsättning
En förutsättning för att kunna införa meröppet är att ha självbetjäning
vilket innebär att användarna själva kan låna och återlämna medier,
utan personalens hjälp.
Självbetjäning är i princip standard på bibliotek runt om i landet idag
och verksamheten har mycket att tjäna på att införa det. RFIDtekniken ger bättre förutsättningar för både personal och användare i
form av effektivitet, enkelhet och säkerhet. För personalen finns även
vinster i arbetsmiljö i form av bättre ergonomi och frigjord tid till
ytterligare service för användarna. För användarna ger självbetjäning
dessutom en större integritet. Införandet av självbetjäning innebär inte
personalminskning utan en kvalitetsökning då personalen kan frigöra
den tid de i nuläget lägger på att låna ut och återlämna medier och
istället arbeta med ökad service och kvalité i verksamheten och i
mötet med låntagarna.
Självbetjäning innebär RFID-teknik och att alla medier utrustas med
ett RFID-chip istället för den streckkod som används idag. Det
betyder att folkbiblioteken utrustas med en automat, som kan hantera
både utlån och återlämning. Viktigt att komma ihåg är att biblioteket
alltid är till för alla och att personalen även fortsättningsvis ska hjälpa
de användare som inte vill eller kan använda självbetjäningen av olika
anledningar.
Rent praktiskt innebär införande av RFID-teknik för personalen ett
konverteringsarbete på cirka 8 veckor för att, i ett första led,
konvertera de 65 000 medier som finns i de öppna samlingarna till
RFID.

4.2 Lokaler
Kartläggningen kan konstatera att det i de olika bibliotekslokalerna
finns olika grundförutsättningar för att införa meröppet. Dels handlar
det om förutsättningar för de tekniska lösningar som måste till, det vill
säga att dörrar, taggsystem och annan teknik kopplad till
meröppettekniken kan installeras på bästa möjliga sätt. Dels handlar
det om lokalens möjlighet ett erbjuda en trygg miljö att vistas i under
meröppettid. I det ideala meröppna biblioteket har besökaren
överblick över lokalen och kan enkelt skapa sig en uppfattning om det
finns andra besökare i biblioteket eller inte. Det kan bero på hur
lokalen är utformad rent arkitektoniskt men också bero på vilken typ
av möbler som finns, till exempel höga bokhyllor som skapar mer
uppdelade rum eller låga bokhyllor som möjliggör överblick över
rummet.
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I ett meröppet bibliotek spelar ljussättningen roll, vanligen finns det en
dämpad grundbelysning som är tänd när det inte finns någon
besökare i biblioteket under meröppettid. Rörelsedetektorer är
installerade så att den fulla belysningen regleras av om någon är i
lokalerna eller inte. Det behöver även finnas ett högtalarsystem
installerat där en automatisk röst informerar besökarna om att
meröppettiden håller på att gå ut och att det är dags att lämna
byggnaden. Belysning och högtalare är alltså viktiga delar som är
kopplade till meröppettekniken.

4.3 Resultat av kartläggningen
4.3.1 Självbetjäning
Vi konstaterar att vi bör införa RFID-teknik på biblioteken i Borgholms
kommun, oavsett hur det blir med meröppet i framtiden.
Ett införande av RFID-teknik skulle innebära bättre förutsättningar för
både personal och användare i form av effektivitet, enkelhet och
säkerhet. Biblioteket ämnar söka investeringspengarna gällande
RFID från Stärkta bibliotek i hela landet år två, det vill säga under
våren 2019. RFID-teknik innebär dock ökade driftskostnader för
system, vilket innebär att den ekonomiska ramen behöver ökas i
proportion till de kostnaderna. Är det så att biblioteket inte beviljas
bidrag från Stärkta bibliotek i hela landet till RFID-teknik vill vi äska
om dessa medel i budget 2020.
Nedan finns ungefärliga prisuppgifter för konvertering av bibliotekens
bestånd till RFID samt prisuppgift för att utrusta folkbiblioteken med
självbetjäningsteknik (automater). Prisuppgifterna kommer från de två
större leverantörerna som finns på marknaden, Bibliotekscentrum
samt Bibliotheca. Båda dessa företag säljer både teknik och material
till självbetjäningssystem samt till meröppetsystem.
Leverantör

Bibliotekscentrum Bibliotheca

Investering 333 000 kr

410 700 kr

Drift

28 000 kr/år

42 930 kr/år

Kostnader beräknade på offerter jan 2019

Se bilaga 3 för specifikationer.

4.3.2 Meröppet på biblioteket i Borgholm – vad krävs?
Som huvudbibliotek är Borgholms bibliotek den enhet som i nuläget
har de generösaste öppettiderna. Att satsa på meröppet på
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Borgholms bibliotek skulle innebära större tillgänglighet av biblioteket,
men totalt sett skulle inte vinsten av de meröppna tiderna ge så stor
effekt som på en filial där antalet öppna timmar är avsevärt mycket
lägre. Meröppet på Borgholms bibliotek skulle däremot gynna fler
eftersom fler bor och vistas i tätortens område. Det är också på
Borgholms bibliotek där de mest omfattande samlingarna finns samt
gott om studieplatser och datorer vilket innebär en större vinst för fler
invånare.
En del fysiska ingrepp skulle vara nödvändiga för att införa meröppet
på Borgholms bibliotek. Till exempel krävs en ny dörrlösning till
övervåningen där personalutrymmena är och dit ingen allmänhet ska
ha tillgång till, samt en del andra säkerhetsaspekter som exempelvis
lås till hissen. Lokalerna är inte heller optimala ur trygghetssynpunkt
för eventuella meröppetanvändare eftersom det finns en del mindre
rum, till exempel konst- och musikrummet och Ölandsrummet. En stor
del av inredningen består i nuläget av höga bokhyllor vilket betyder
att överblicken av rummet försvåras. Konsekvensen av det är att det
för meröppetanvändare kan upplevas otryggt att inte ha överblick
över lokalen. Det innebär att ganska omfattande investeringar skulle
behöva göras både i meröppetteknik, ombyggnad av lokaler samt i
utbyte av inredning.
Nedan finns prisuppgifter för införande av meröppet på Borgholms
bibliotek. Prisuppgifter gällande ombyggnad av lokaler har vi fått med
stöd av Borgholms kommuns fastighetsavdelning.
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Investering meröppet Borgholms bibliotek
Alt. 1
Meröppet-kit

Alt. 2

(enligt offert jan 2019)

Bibliotekscentrum Bibliotheca
77 000 kr
93 600 kr

Ombyggnad lokaler

250 000 kr

250 000 kr

537 600 kr

537 600 kr

864 600 kr

881 200 kr

(enligt Borgholms kommuns
fastighetsavdelning, januari
2019)

Inredning
(schablonsumma från Eurobib
mars 2019)

Totalt

Ökade driftskostnader/år
Leverantör

Bibliotekscentrum Bibliotheca

Meröppet-kit 25 000 kr/år

23 940 kr/år

Kostnader beräknade på offerter jan 2019
Utöver detta tillkommer kostnader för RFID-utrustning, se sida 10.

4.3.3 Meröppet på biblioteket i Löttorp – vad krävs?
Löttorps bibliotek har öppet femton timmar i veckan för allmänheten,
utöver sina skolbibliotekstider. Meröppet skulle innebära stora vinster
vad gäller tillgängligheten av biblioteket.
En del fysiska ingrepp skulle vara nödvändiga för att införa meröppet
på Löttorps bibliotek. Till exempel behöver en av utrymningsvägarna
flyttas, eftersom den i nuläget går genom ett fönster, vilket innebär att
funktionshindrade besökare inte skulle kunna använda den utgången
under meröppettid. Det skulle även behöva utföras en del ingrepp i de
båda dörrarna som går till biblioteket, dels själva ytterdörren och dels
dörren från hallen in till biblioteket.
Ur trygghetspunkt skulle Löttorps bibliotekslokal fungera väl som
meröppetlokal. Biblioteket består av ett rum, det ligger på
bottenvåningen med fönster åt flera håll och är möblerat med relativt
låga bokhyllor. Som biblioteksanvändare skulle det vara tryggt då det
är enkelt att ha överblick över rummet.

Kartläggning: Meröppna bibliotek i Borgholms kommun?

34
Borgholms kommun

Datum

Sida

2019-03-04

13(24)

Investering meröppet Löttorps bibliotek
Alt. 1
Meröppet-kit

Alt. 2

(enligt offert jan 2019)

Bibliotekscentrum Bibliotheca
77 000 kr
93 600 kr

Ombyggnad lokaler

300 000 kr

300 000 kr

377 000 kr

393 600 kr

(enligt Borgholms kommuns
fastighetsavdelning, januari 2019)

Totalt

Ökade driftskostnader
Leverantör

Bibliotekscentrum Bibliotheca

Meröppet-kit 25 000 kr/år

23 940 kr/år

Kostnader beräknade på offerter jan 2019
Utöver dessa kostnader tillkommer RFID-utrustning, se sida 10

Löttorps bibliotek ligger på baksidan av skolan, mittemot förskolan
Solvändan. Eftersom det i nuläget är oklart vad som händer med
skolans lokaler i och med eventuell ombyggnad/renovering är vårt
förslag att invänta det beskedet. Vi anser inte att det är försvarbart att
lägga ner tid och pengar på att satsa på meröppet i Löttorp innan
besked om lokalens framtid finns.
Dock anser vi att meröppet skulle vara mycket bra ur
tillgänglighetssynpunkt i Löttorp, så vi rekommenderar starkt att det
finns med i beräkningarna inför kommande lösning av
bibliotekslokalen och renoveringen/nybyggandet av skolan. Löttorp är
vår största filial, som är väl använd året om och som dessutom får
stor tillströmning av användare under sommartid. Ett meröppet
bibliotek i Löttorp skulle innebära stora vinster för användarna och för
verksamheten i stort.

4.3.4 Meröppet på biblioteket i Rälla – vad krävs?
Rälla bibliotek har endast öppet två timmar i veckan för allmänheten,
utöver sina skolbibliotekstider. Meröppet skulle innebära stora vinster
vad gäller tillgängligheten av biblioteket.
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En del fysiska ingrepp skulle vara nödvändiga för att införa meröppet
på Rälla bibliotek. Till exempel behöver en av utrymningsvägarna
flyttas eftersom den går via skolan i nuläget, vilket inte fungerar ur
meröppetsynvinkel. Samtidigt har det visat sig att ytterdörren som
biblioteket i nuläget delar med Rällas förskoleklass inte är optimal ur
tillgänglighetssynpunkt, vilket gör att det bästa vore att ta upp yta för
en ny ytterdörr och nödutgång i en av ytterväggarna.
Ur trygghetspunkt skulle Rälla bibliotekslokal fungera väl som
meröppetlokal. Biblioteket består av ett rum, det ligger på
bottenvåningen med fönster åt båda håll och är möblerat med relativt
låga bokhyllor. Som biblioteksanvändare skulle det vara tryggt då det
är enkelt att ha överblick över rummet.
Investering meröppet Rälla bibliotek
Alt. 1
Meröppet-kit

Alt. 2

(enligt offert jan 2019)

Bibliotekscentrum Bibliotheca
77 000 kr
93 600 kr

Ombyggnad lokaler

300 000kr

300 000 kr

377 000kr

393 600 kr

(enligt Borgholms kommuns
fastighetsavdelning)

Totalt

Ökade driftskostnader
Leverantör

Bibliotekscentrum Bibliotheca

Meröppet-kit 25 000 kr/år

23 940 kr/år

Kostnader beräknade på offerter jan 2019
Utöver dessa kostnader tillkommer RFID-utrustning, se sida 10.

4.3.5 Meröppet på biblioteket i Runsten – vad krävs?
Runstens bibliotek är det bibliotek som vi innan kartläggningen såg
som den enhet som kunde vinna mest på att bli meröppet. Dels för att
öppettiderna i nuläget endast är två timmar i veckan och dels för att
det ligger relativt långt från Borgholm, där huvudbiblioteket finns. I
och med att biblioteket flyttades från en äldre till en nyrenoverad lokal
i samma byggnad som förskolan under hösten 2017 så är det också
det bibliotek som har de fräschaste bibliotekslokalerna.
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Kartläggningen har dock visat att det inte är aktuellt att satsa på
meröppet i Runsten på grund av brandskyddsfrågor. Biblioteket ligger
på andra våningen och utrymningsvägarna är anpassade för att det
ska finnas personal i lokalerna, som vid eventuell nödsituation, kan
hjälpa personer med funktionsvariationer, som då inte kan ta sig ut ur
byggnaden själva.
Därför lämnar vi inte kostnadsförslag på meröppet i Runstens
bibliotek.
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5 Slutsatser och rekommendationer
5.1 Kartläggningens förslag
Kostnader beräknade på offerter januari 2019

Av de två leverantörer av meröppetteknik vi haft kontakt med,
Bibliotekscentrum och Bibliotheca, vill vi föreslå Bibliotekscentrum
som möjlig leverantör. Företagen verkar vara likvärdiga
kvalitétsmässigt men bibliotekscentrum har lämnat lägre prisuppgifter
på investeringsdelarna, därför har vi använt deras prisuppgifter i
texten nedan.
Steg 1: införande av RFID-teknik
Under mars 2019 söker biblioteket investeringsmedel från Stärkta
bibliotek i hela landet år 2 för att utrusta samtliga biblioteks medier
med RFID. Ökade driftskostnader tillkommer utöver investeringen,
dessa kostnader behöver biblioteket ökad ekonomisk ram för inför
2020. Är det så att biblioteket inte beviljas medel från Stärkta bibliotek
i hela landet vill vi lägga till investeringskostnaden för RFID i budget
2020.
Investeringskostnad för RFID är 333 000 kr (äskning till budget
2020 om bidrag inte beviljas).
Ökad driftskostnad för RFID är 43 000 kr (årlig kostnad utöver
investeringskostnaden).
Steg 2: införande av meröppet
Under mars 2020 söker biblioteket investeringsmedel från Stärkta
bibliotek i hela landet år 3 för att investera i meröppetteknik. Målet är
att kunna öppna minst ett meröppet bibliotek under 2020. Nedan
följer kostnader för respektive bibliotek. Är det så att biblioteket inte
beviljas medel från Stärkta bibliotek i hela landet vill vi lägga till
investeringskostnaden för meröppetteknik i budget 2021.
Investeringskostnad för meröppet i Rälla är 377 000 kr (äskning till
budget 2021 om bidrag inte beviljas).
Ökad driftskostnad för meröppet i Rälla är 25 000 kr (årlig kostnad
utöver investeringskostnaden).
Investeringskostnad för meröppet i Löttorp (befintlig lokal) är
377 000 kr (äskning till budget 2021 om bidrag inte beviljas).
Ökad driftskostnad för meröppet i Löttorp är 25 000 kr (årlig kostnad
utöver investeringskostnaden).
Kartläggning: Meröppna bibliotek i Borgholms kommun?
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Investeringskostnad för meröppet för biblioteket i Borgholm är
864 600 kr
Ökad driftskostnad för meröppet i Borgholm är 25 000 kr (årlig
kostnad utöver investeringskostnaden).

Kartläggning: Meröppna bibliotek i Borgholms kommun?
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Datum

Sida

2019-03-04

18(24)

Bilagor
5.2 Bilaga 1 – Enkät: ”Meröppet är ovärderligt för
användandet”
Artikel ur Biblioteksbladet 2019:01
http://biblioteksbladet.se/wp-content/uploads/2019/02/1901bbl.pdf?x99384

Kartläggning: Meröppna bibliotek i Borgholms kommun?
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Källa: http://biblioteksbladet.se/wpcontent/uploads/2019/02/1901bbl.pdf?x99384
2019-03-04

Kartläggning: Meröppna bibliotek i Borgholms kommun?
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5:3 Bilaga 2 – Meröppet ökar explosionsartat
Artikel ur Biblioteksbladet 2019:01
http://biblioteksbladet.se/wp-content/uploads/2019/02/1901bbl.pdf?x99384

Kartläggning: Meröppna bibliotek i Borgholms kommun?
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Källa: http://biblioteksbladet.se/wpcontent/uploads/2019/02/1901bbl.pdf?x99384
2019-03-04

Kartläggning: Meröppna bibliotek i Borgholms kommun?
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24(24)

5.4 Bilaga 3 – Kalkyl RFID
Investering
Leverantör
RFID-etiketter
63 000 st.
Konverteringsvagn
tillfällig hyra 2 månader
RFID-plattor
10 st.
Utlåning/återlämningsautomater
4 st.
Totalt

Drift
Leverantör
RFID-plattor
10 st.
Utlåning/återlämningsautomater
4 st.
Totalt

Totalkostnad
Leverantör
Investering
Drift
RFID-plattor +
utlåning/återlämningsautomater

Bibliotekscentrum
78 000 kr

Bibliotheca
78 300 kr

5000 kr

6400 kr

90 000 kr

86 000 kr

160 000 kr

240 000 kr

333 000 kr

410 700 kr

Bibliotekscentrum
14950 kr/år

Bibliotheca
10 000kr/år

27 980 kr/år

18 000kr/år

42 930 kr

28 000 kr

Bibliotekscentrum
333 000 kr
42 930 kr

Bibliotheca
410 700 kr
28 000 kr

Kostnader beräknade på offerter januari 2019

Kartläggning: Meröppna bibliotek i Borgholms kommun?
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From:
Sent:
To:
Subject:

Marie-Louise Johansson
Tue, 19 Mar 2019 15:58:00 +0100
Anne-Charlott Petersson
Ändringar i UN

Jeanette Thygesen har avsagt sig uppdraget som ledamot – Marita Kruger Que är ny ledamot.
UN får själva utse någon som ersättare i utbildningsnämndens arbetsutskott.
Med vänlig hälsning
Borgholms kommun
Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare, kommunledningsförvaltningen
Tel direkt: 0485-880 18, servicecenter: 0485- 880 00
Postadress: Box 52, 387 21 Borgholm
Besöksadress: Östra Kyrkogatan 10, Borgholm
marie-louise.johansson@borgholm.se www.borgholm.se
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 13

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-03-13

13

Dnr 2019/47 624 UN

Patientsäkerhetsberättele 2018
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden
att

godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2018.

Ärendebeskrivning
Vårdgivare skall enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kap 10 §, upprätta
en patientsäkerhetsberättelse senast den 1 mars varje år. Patientsäkerhetsberättelsen skall vara en dokumentation över arbetet vårdgivaren bedrivit för att
förbättra patientsäkerheten under det gånga året.
Utbildningsnämnden är vårdgivare för Elevhälsans Medicinska Insats (EMI).
Enligt Skolverkets och Socialstyrelsens Vägledning för elevhälsan (2014) skall
Elevhälsan arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Detta uppdrag skall genomföras på ett sätt som
medger så hög grad av patientsäkerhet som möjligt. Elevhälsans Medicinska Insats i Borgholms kommun arbetar fortlöpande för att upprätthålla och förbättra
graden av patientsäkerhet.
Det övergripande målet för Elevhälsans Medicinska Insats i Borgholms kommun
är att bedriva en god och säker vård som grundas i vetenskap och beprövad erfarenhet. Genom förebyggande arbete och tidig identifiering elimineras kända
eller nyfunna risker i vårdarbetet.
Personal med rätt kompetens krävs för att målet med en god och säker vård
skal kunna uppnås. Likaså krävs att bemanningen är fullgod. För att minimera
risk för vårdskador krävs att arbetsmiljön är tillfredställande och att det finns tid
till kvalitetsarbete och planering.
Strategier för att uppnå en god och säker vård är följande:





Tillgänglighet till skolsköterska på alla skolor. Skolsköterskan skall ha en
rimlig arbetsbörda.
Personal med rätt kompetens för uppdraget samt möjlighet till kompetensutveckling och fortbildning.
Avvikelserapportering som leder till åtgärder och uppföljning.
Systematiskt förbättringsarbete, rutiner och riktlinjer.

Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse 2018
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-08

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bedömning
Åtgärder som vidtagits under verksamhetsåret 2018 i Borgholms kommun för att
öka patientsäkerheten inom Elevhälsans Medicinska Insats är följande:












Löpande utvärdering av journalföring och hur journalsystemet PMO bör används.
Återkommande interna skolsköterskemöten för kvalitetsdiskussioner och utvärdering av verksamheten.
Deltagande vid utbildning inom TMO – Trauma Medveten Omsorg.
Deltagande i skolsköterskekongressen 2018, arrangerad av riksföreningen
för skolsköterskor med yrkesspecifika föreläsningar.
Nätverksmöte med elevhälsans medicinska insats i Mörbylånga kommun:
Informationsutbyte, förbättringsarbete och strävan mot en mer jämlik medicinsk elevhälsa för hela Öland.
Fortsatt sammarbete med ledningsansvariga skolsköterkor från hela Kalmar
region
Fortsatt utveckling av samarbetet med hälsocentralen i Borgholm.
Upprättande av ledningssystem.
Förtydligande om vad som ingår i tjänsten som medicinskt ledningsansvarig
sköterska.
Uppstart av ett nytt nätverk för elevhälsans medicinska insats – område söder.
Vidareutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Dagens sammanträde
Förvaltningschef Helena Svensson informerar att Joakim Engman, medicinsk ansvarig skolsköterska, kommer och redogör på nämndens sammanträde. Patientsäkerhetsberättelsen görs varje år. Åkerboskolan har genomfört ett pilotprojekt med
journalsystem PMO. Implementeringen har haltat lite pga. sjukskrivning av IT-pedagog.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-03-08

2019/47 624

Ert datum

Er beteckning

1 (2)

Handläggare

Helena Svensson
Utbildningschef

Till utbildningsnämnden

Patientsäkerhetsberättelse 2018
Förslag till beslut
att

godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2018

Ärendebeskrivning
Vårdgivare skall enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kap 10§, upprätta en
patientsäkerhetsberättelse senast den 1 mars varje år. Patientsäkerhetsberättelsen skall vara en dokumentation över arbetet vårdgivaren bedrivit för att förbättra
patientsäkerheten under det gånga året.
Utbildningsnämnden är vårdgivare för Elevhälsans Medicinska Insats (EMI).
Enligt Skolverkets och Socialstyrelsens Vägledning för elevhälsan (2014) skall
Elevhälsan arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Detta uppdrag skall genomföras på ett sätt som
medger så hög grad av patientsäkerhet som möjligt. Elevhälsans Medicinska Insats i Borgholms kommun arbetar fortlöpande för att upprätthålla och förbättra
graden av patientsäkerhet.
Det övergripande målet för Elevhälsans Medicinska Insats i Borgholms kommun
är att bedriva en god och säker vård som grundas i vetenskap och beprövad erfarenhet. Genom förebyggande arbete och tidig identifiering elimineras kända eller
nyfunna risker i vårdarbetet.
Personal med rätt kompetens krävs för att målet med en god och säker vård skal
kunna uppnås. Likaså krävs att bemanningen är fullgod. För att minimera risk för
vårdskador krävs att arbetsmiljön är tillfredställande och att det finns tid till kvalitetsarbete och planering.
Strategier för att uppnå en god och säker vård är följande:




Postadress

Box 500[
38701 Borgholm

Tillgänglighet till skolsköterska på alla skolor. Skolsköterskan skall ha en rimlig arbetsbörda.
Personal med rätt kompetens för uppdraget samt möjlighet till kompetensutveckling och fortbildning.
Avvikelserapportering som leder till åtgärder och uppföljning.
Systematiskt förbättringsarbete, rutiner och riktlinjer.

Telefon

Telefax

e-mail / www

Helena.Svensson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse 2018

Bedömning
Åtgärder som vidtagits under verksamhetsåret 2018 i Borgholms kommun för att
öka patientsäkerheten inom Elevhälsans Medicinska Insats är följande:












Löpande utvärdering av journalföring och hur journalsystemet PMO bör används.
Återkommande interna skolsköterskemöten för kvalitetsdiskussioner och utvärdering av verksamheten.
Deltagande vid utbildning inom TMO – Trauma Medveten Omsorg.
Deltagande i skolsköterskekongressen 2018, arrangerad av riksföreningen
för skolsköterskor med yrkesspecifika föreläsningar.
Nätverksmöte med elevhälsans medicinska insats i Mörbylånga kommun: Informationsutbyte, förbättringsarbete och strävan mot en mer jämlik medicinsk
elevhälsa för hela Öland.
Fortsatt sammarbete med ledningsansvariga skolsköterkor från hela Kalmar
region
Fortsatt utveckling av samarbetet med hälsocentralen i Borgholm.
Upprättande av ledningssystem.
Förtydligande om vad som ingår i tjänsten som medicinskt ledningsansvarig
sköterska.
Uppstart av ett nytt nätverk för elevhälsans medicinska insats – område söder.
Vidareutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Marwin Johansson
Elevhälsochef

Helena Svensson
Utbildningschef
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Patientsäkerhetsberättelse för verksamhetsåret 2018.

Joakim Engman, Medicinskt Ledningsansvarig
Skolsköterska
Jenny Nelson, Tidigare Medicinskt Ledningsansvarig
Skolsköterska
2019-02-20
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Elevhälsans Medicinska Insats i Borgholms Kommun
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SAMMANFATTNING
Vårdgivare skall enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kap 10§,
upprätta en patientsäkerhetsberättelse senast den 1 mars varje år.
Patientsäkerhetsberättelsen skall vara en dokumentation över arbetet
vårdgivaren bedrivit för att förbättra patientsäkerheten under det gånga
året.
Åtgärder som vidtagits under verksamhetsåret 2018 i Borgholms
kommun för att öka patientsäkerheten inom Elevhälsans Medicinska
Insats är följande:














Löpande utvärdering av journalföring och hur journalsystemet
PMO bör används.
Återkommande interna skolsköterskemöten för
kvalitetsdiskussioner och utvärdering av verksamheten.
Deltagande vid utbildning inom TMO – Trauma Medveten Omsorg.
Deltagande i skolsköterskekongressen 2018, arrangerad av
riksföreningen för skolsköterskor med yrkesspecifika
föreläsningar.
Nätverksmöte med elevhälsans medicinska insats i Mörbylånga
kommun: Informationsutbyte, förbättringsarbete och strävan mot
en mer jämlik medicinsk elevhälsa för hela Öland.
Fortsatt sammarbete med ledningsansvariga skolsköterkor från
hela Kalmar region
Fortsatt utveckling av samarbetet med hälsocentralen i Borgholm.
Upprättande av ledningssystem.
Förtydligande om vad som ingår i tjänsten som medicinskt
ledningsansvarig sköterska.
Uppstart av ett nytt nätverk för elevhälsans medicinska insats –
område söder.
Vidareutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn
och ungdomar
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ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER
SFS 2010:659, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§
Enligt Skolverkets och Socialstyrelsens Vägledning för elevhälsan (2014)
skall Elevhälsan arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt stödja
elevernas utveckling mot utbildningens mål. Detta uppdrag skall
genomföras på ett sätt som medger så hög grad av patientsäkerhet som
möjligt. Elevhälsans Medicinska Insats i Borgholms kommun arbetar
fortlöpande för att upprätthålla och förbättra graden av patientsäkerhet.
Det övergripande målet för Elevhälsans Medicinska Insats i Borgholms
kommun är att bedriva en god och säker vård som grundas i vetenskap
och beprövad erfarenhet. Genom förebyggande arbete och tidig
identifiering elimineras kända eller nyfunna risker i vårdarbetet.
Personal med rätt kompetens krävs för att målet med en god och säker
vård skal kunna uppnås. Likaså krävs att bemanningen är fullgod. För
att minimera risk för vårdskador krävs att arbetsmiljön är
tillfredställande och att det finns tid till kvalitetsarbete och planering.
Strategier för att uppnå en god och säker vård är följande:





Tillgänglighet till skolsköterska på alla skolor. Skolsköterskan
skall ha en rimlig arbetsbörda.
Personal med rätt kompetens för uppdraget samt möjlighet till
kompetensutveckling och fortbildning.
Avvikelserapportering som leder till åtgärder och uppföljning.
Systematiskt förbättringsarbete, rutiner och riktlinjer.

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

STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 §
Systematiskt kvalitetsarbete
Avvikelser rapporteras till Medicinskt Ledningsansvarig Skolsköterska
som sammanställer, analyserar och fattar beslut om eventuella åtgärder i
samråd med verksamhetschef och vid behov skolläkare.
Skolsköterskorna träffas för skolsköterskemöten, vilket innebär
yrkesspecifika nätverksmöten inom kommunen, där diskussioner om
verksamhetens kvalitetsarbete och systematiska förbättringsarbeten
fortgår. Här ska även avvikelser lyftas och vilka åtgärder dessa lett fram
till. Syftet är att ständigt förbättra patientsäkerheten.
Journalsystem
Elevhälsans Medicinska Insats i Borgholms kommun använder sig av
datajournalsystemet PMO. Detta journalsystem genomgår fortlöpande
kvalitetsförbättringar med syftet att öka säkerhet och förenkla arbetet.
Egenkontroll av loggar, där lästa journaler kontrolleras mot behörighet,
genomförs av utsedd skolsköterska.
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HUR PATIENTSÄKERHETSARBETE HAR BEDRIVITS SAMT
VILKA ÅTGÄRDER SOM GENOMFÖRTS FÖR ÖKAD
PATIENTSÄKERHET
SFS 2010:659, 3 kap. 10§ p 1-2
Dokumentation i PMO
För ökad patientsäkerhet och användarvänlighet sker fortlöpande
diskussioner inom skolsköterskegruppen om hur journalsystemet
används och olika dokumentationssätt. Skolsköterskegruppen träffar
också PMO-administratör för upplärning av olika funktioner i
journalsystemet. Under 2018 beslutades inom utbildningsförvaltningen
om utökande av antal professioner som använder PMO och tillägg av
tjänsten Elevakt för att öka säkerheten kring kommunikation mellan
olika professioner inom elevhälsan samt rektorer. Detta ger en ökad
möjlighet att ta fram samlad dokumentation och är främst en förändring
för övriga professioner, men därigenom ökar möjligheterna för den
medicinska elevhälsan att ha kännedom om pågående elevärenden.
Elevakt för den samlade professionen utgör ett led till en mer samlad
elevhälsa. Under 2018 startades det ett pilotprojekt med en rektor och en
specialpedagog samt de professioner som deltar vid elevhälsomöten på
Åkerboskolan.
Skolsköterskemöten
Här sker löpande utvärderingar av verksamheten vilken innefattar
patientsäkerhet, avvikelser, förbättringsarbete och hantering av inkomna
synpunkter från bland annat elever, vårdnadshavare och pedagoger.
De största fokusområdena för förbättringsarbeten under 2018 har varit:




Dokumentation i journalsystemet PMO, val av
dokumentationsmallar och vilka kontaktregistreringar vi bör
använda vid olika specifika tidpunkter/ärenden.
Med anledning av personalomsättning så har mycket tid lagts på
handledning/vägledning/utbildning för nyanställda som påbörjat
sin anställning under det gångna året.
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Deltagande i TMO-utbildning
En av verksamhetens skolsköterskor har gått utbildning inom
Traumamedveten omsorg (TMO) som arrangeras av Rädda Barnen. Vår
tredje skolsköterska är inplanerad att gå utbildningen vårterminen 2019.
Skolsköterskekongress
Samtliga skolsköterskor har deltagit vid den årliga
skolsköterskekongressen som arrangeras av riksföreningen för
skolsköterskor. Under kongressen erhölls yrkesspecifika föreläsningar om
bland annat vaccinationer, tillväxt, nyanlända barn, syn och
kvalitetsregister för EMI. Deltagande vid kongressen fungerar som en
unik chans för yrkesspecifik fortbildning inom skolsköterskans
kunskapsområde.
Nätverksträff med Elevhälsans Medicinska Insats i Mörbylånga
Nätverksmöte har en gång under året genomförts med Elevhälsans
Medicinska Insats i Mörbylånga kommun. Fokus för detta möte var
informationsutbyte, arbetsmiljö, förbättringsarbete och strävan för en
mer jämlik skohälsovård för hela Öland.
Sammarbete med medicinskt ledningsansvariga skolsköterkor i
hela regionen.
Fortsatt sammarbete med ledningsansvariga skolsköterkor i hela Kalmar
region. Varje år ordnas två gemensamma konferenser för
erfarenhetsutbyte och föreläsningar inom elevhälsans medicinska insats.
Tiden emellan fungerar nätverket som en stöttepelare för
skolsköterkorna som ingår i nätverket.
Utveckling av samarbetet med hälsocentralen i Borgholm
Skolläkare köps in på timmar från region Kalmar genom Borgholms
Hälsocentral. Genom skolläkaren har den medicinska elevhälsan fått
hjälp att nå ut till arabisktalande familjer med frågor som rör
vaccinationer, detta genom en arabisktalande läkare på hälsocentralen. I
de fall då skolsköterskor identifierar nyanlända elever som inte varit på
hälsosamtal hos Asyl- och Flyktinghälsovården förmedlas dessa till
skolläkaren ordnar att dessa elever kallas på nytt. Ett samarbete som
höjer patientsäkerheten för nyanlända familjer.
Ledningssystem
Arbetet med att ta fram ett ledningssystem har slutförts av Jenny Nelson
(tidigare medicinskt ledningsansvarig skolsköterska) och Helena
Svensson (tidigare verksamhetschef).
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Roll och uppdrag för skolsköterskan med medicinskt
ledningsansvar (MLA)
MLA är ett uppdrag utfärdat av verksamhetschefen. Verksamhetschefen
kan och bör uppdra ledningsuppgifter när denna inte har formell
kompetens att ansvara för ”diagnostik, vård och behandling”.
Verksamhetschefen har alltid ett odelat ansvar och har därför kvar
helhetsansvaret över verksamheten, dock är den som är medicinskt
ledningsansvarig delegerad vissa yrkesspecifika arbetsuppgifter.
I samband med att ta fram ett ledningssystem uppmärksammades ett
behov av att förtydliga detta uppdrag. Under 2018 uppdaterades dessa
riktlinjer om vilken roll MLA ska ha och vilka arbetsuppgifter som ingår i
tjänsten.
Nätverk söder
Uppstart av ett nytt nätverk för elevhälsans medicinska insats – område
söder. Nätverket innefattar medicinskt ledningsansvariga representanter
från Borgholm-, Mörbylånga-, Nybro-, Emmaboda- och Torsås kommun.
Nätverket skapar möjlighet för ett kommunöverskridande kunskaps- och
erfarenhetsutbyte. Under nätverkets första planeringsträff beslutades
det om en kommande föreläsningsdag i maj 2019. Flera instanser från
region Kalmar har bokat in sig för att berätta om sina verksamheter
inom barn och ungdomshälsa. Detta för att höja kunskapsnivå inom
skolhälsovården och därmed öka patientsäkerheten. En ytterligare fördel
är att på detta sätt utöka sammarbete mellan elevhälsans medicinska
insats och externa samverkanspartners. Nätverket kommer att bjuda in
alla skolsköterkor inom område söder.
Vidareutbildning
En av verksamhetens grundutbildade sjuksköterskor har parallellt med
sitt arbete påbörjat vidareutbildning med inriktning mot hälso- och
sjukvård för barn och ungdomar.

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

SAMVERKAN FÖR ATT FÖREBYGGA VÅRDSKADOR
SOSFS 2011:9, 4 kap. 6§, 7 Kap. 3§ p 3
Intern samverkan
Elevhälsomöten, EHM anordnas på alla skolor under ledning av rektor
där skolans personal och elevhälsans personal gemensamt identifierar
elever som är i behov av elevhälsans insatser.
Samverkan mellan skoladministratörer och skolsköterskor sker för att
skolsköterskan skall få information när nya elever börjar på skolorna så
att dessa kan få ta del av skolhälsovårdens rutinmässiga
insatser/basprogram.
Extern samverkan
Rutiner för remittering till annan vårdgivare finns. Denna rutin behöver
dock förnyas och förtydligas. Arbete med detta planeras under läsåret
2018/2019.
Elevhälsans medicinska insats som helhet eller representant från, deltar
regelbundet i möten med externa samverkansparter. Däribland BHV,
BUP, Barn och ungdomshälsan, Asyl- och flyktinghälsovården och
Primärvården.
Samverkansmöte mellan länets alla samordnande och medicinskt
ledningsansvariga skolsköterskor och skolläkare sker två gånger per år.
Här sker diskussioner och informationsutbyten för att förbättra och
likställa Elevhälsans Medicinska Insats för hela länet.
Samverkan med skolsköterskegruppen i Mörbylånga kommun för en
likvärdig medicinsk elevhälsa på Öland.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS
RAPPORTERINGSSKYLDIGHET OCH

RISKANALYS

SFS 2010:659, 6 kap. 4§ och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2§ p 5 samt SOSFS
2011:9, 5 kap. 1§
Avvikelserapporter skickas till Medicinskt Ledningsansvarig
skolsköterska som sammanställer, analyserar och beslutar i samråd med
verksamhetschef om eventuella åtgärder. Medicinskt ledningsansvarig
skolsköterska ansvarar för anmälan enligt Lex Maria i de fall detta
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skulle behövas. Sammanställning av avvikelser samt beslutad åtgärd
meddelas Verksamhetschefen. Genomgång och diskussion om åtgärder
kopplat till inkommen avvikelserapport diskuteras på månatliga
skolsköterskemöten.
Under det gångna året har inga avvikelser inkommit till medicinskt
ledningsansvarig skolsköterska.

HANTERING AV KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3§, 7 kap. 2§ p 6
Under vårterminen 2018 skapade vårdgivaren en ny plattform på
kommunens hemsida där man kan lämna klagomål och synpunkter.
Detta är nu förtydligat och man kan välja vilken verksamhet man skall
skicka in klagomål till. Det som skickas in går till förvaltningssekreterare
som vidarebefordrar till berörd verksamhet för vidare hantering. Inga
klagomål eller synpunkter har meddelats till Medicinskt
ledningsansvarig skolsköterska rörande Elevhälsans Medicinska Insats
under verksamhetsåret 2018.

SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6§
Avvikelserapportering omfattar både risker och händelser. Det finns
rutiner för hur avvikelserapporter hanteras. Dessa ska sammanställas
och analyseras och därigenom ligga till grund för det fortsatta kvalitétsoch förbättringsarbetet. Avvikelserapporterna ska också sammanställas i
patientsäkerhetsberättelsen. Under 2018 inkom det ingen avvikelse till
medicinskt ledningsansvarig skolsköterka.

SAMVERKAN MED PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE
SFS 2010:659, 3 kap. 4§
Den vård som bedrivs inom Elevhälsans Medicinska Insats är frivillig och
erbjuds till alla elever. Samtycke från elev och vårdnadshavare är en
förutsättning för att insatser skall kunna utföras. Elever har även rätt
att själva söka kontakt med skolsköterska, i de fall skolsköterskan anser
att behov finns kontaktas vårdnadshavare.
Innan vaccination genomförs inhämtas informerat samtycke av
vårdnadshavare. På de medgivandeblanketter som används finns även en
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mindre hälsodeklaration för att öka patientsäkerheten i samband med
vaccination.
Hälsodeklarationer för nyinflyttade elever, förskoleklass och i utvalda
årskurser skickas hem till vårdnadshavare för ifyllnad. Detta för att öka
samverkan med elever och vårdnadshavare och för att kunna öka
patientsäkerheten och skapa en individanpassad vård. Dessa
hälsodeklarationer finns på flera olika språk.
Information till elever och närstående ligger till grund för att de skall ges
möjlighet till samverkan. Information översätts löpande till olika språk
för att möjliggöra att familjer med annan språkbakgrund kan samverka
på samma grunder som svensktalande.

RESULTAT
SFS 2010:659, 3 kap. 10§ p 3
Strukturmått
 Skolsköterskemöten har genomförts enligt plan.
 Fortbildning och kompetensutveckling med fokus på barn som
genomgått trauma, vaccinationer, tillväxt samt utveckling av
elevhälsoarbetet i skolorna har genomförts.
 Samtliga skolsköterskor har deltagit vid arbetsplatsträffar en gång
per månad med resterande central elevhälsa.
Processmått
 Avvikelserapportering ska utföras enligt gällande rutiner.
Rapporterna ska därefter analyserats och åtgärder vidtas för att
minimera risker och förbättra kvalitéten på verksamheten. Inga
avvikelser har inkommit under 2018.
Resultatmått
 Under 2018 har inga avvikelser inkommit till ledningsansvarig
sköterska.
Måluppfyllelse
 På fem av kommunens skolor har målet med fullgod bemanning
inte uppnåtts. På tre av dessa har ingen skolsköterska funnits
tillgänglig under höstterminen 2018. Två av skolorna har varit
bemannade på halvtid, då denna skolsköterska studerar
resterande tid. Det har dock alltid funnits någon skolsköterska
tillgänglig vid förfrågningar, vaccinationer och andra högt
prioriterade insatser.
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För att kunna ordinera vaccin utan läkarordination krävs en
adekvat specialistutbildning inom sjuksköterskeyrket. På grund av
personalbyte under hösterminen 2018, så har skötersketeamet
endast haft en specialistsköterska under större delen av hösten.
Detta har medfört att denna sköterska har fått journalgranska
samtliga elever som ska vaccineras i kommunen för att sedan
kunna ordinera vaccin enl barnvaccinationsprogram. Ett
tidskrävande arbete som tidigare har delats upp på flera
skolsköterkor.



Skolsköterskor har i planerad utsträckning deltagit i
fortbildningar och kompetensutveckling.



Systematiskt förbättringsarbete har fortgått enligt plan, dock har
ingen avvikelse blivit upprättad.
Personal med rätt kompetens krävs för att målet med en god och
säker vård ska kunna uppnås. Under hösterminen 2018, så har
skötersketeamet endast haft en specialistsköterska under större
delen av hösten. Dock har en sköterska i skolsköterskegruppen
påbörjat sin vidareutbildning under 2018. Vidareutbildning med
inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.



ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER FÖR KOMMANDE
ÅR
Under det kommande året kommer kvalitetsarbetet fokuseras på följande
punkter:








Egenkontroll: Fortsätta utvärdera dokumentationen av
vaccinationer och hälsosamtalen. Är förändringar tillräckliga eller
behövs ytterligare förbättringar?
Informationsmaterial: Fortsatt arbete med att uppdatera och
översätta lokala informationsdokument och blanketter. Införskaffa
pedagogiskt material som riktar sig mot hälsa.
Rutiner för remisshantering: Under arbetet med att ta fram ett
nytt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framkom att
rutiner för remisshantering behöver förtydligas.
Förenkla arbetsgången för avvikelserapportering: Återuppta ett
tidigare arbete med utveckling och digitalisering av
avvikelserapportering.
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Förtydliga syftet med att upprätta avvikelser. En viktig del i det
systematiska kvalitetsarbetet är avvikelsehanteringen. Under
2018 skrevs det ingen avvikelse och anledningen till detta ska
diskuteras inom sköterskegruppen. Avvikelser måste ses som en
viktig del i utvecklingsarbetet.
Lokaler: Fortsätta arbetet med att förbättra lokalerna för
skolsköterskans mottagning på flera skolor med avseende på
ljudnivå, hygien, utrustning och personalergonomi.
Fortutbildning inom traumamedveten omsorg.
Utökat samarbete med skolsköterskor/medicinsk ledningsansvariga
sköterskor inom regionen.
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 15

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-03-13
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Dnr 2019/32 604 UN

Motion Per Lublin nÖP Återför årskurs 6 till mellanstadiet
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott förslår utbildningsnämnden
att

föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen behandlade motionen Återför årskurs 6 till mellanstadiet från Per
Lublin (ÖP) 2018-06-26 §140. Då beslutade kommunstyrelsen att remittera motionen till utbildningsnämnden för synpunkter innan fortsatt beredning inför beslut i
kommunfullmäktige.
Utbildningsnämnden beslutade 2019-02-27 §20 att ge uppdrag till utbildningsförvaltningen att uppdatera utredning ”Översyn av skolorganisationen” och återkomma till utbildningsnämnden i mars.
Diskussionen kring årskurs 6 har tidigare behandlats både av utbildningsnämnden
och kommunfullmäktige under 2017 i samband med besvarandet av ett medborgarförslag från 2015. Då togs dokumentet ”Översyn av skolorganisationen i Borgholms kommun” fram av utbildningsförvaltningen. Denna utredning ligger till grund
för utbildningsnämndens ställningstagande även denna gång, men kompletteras i
denna tjänsteskrivelse med uppdaterad information. 2017 togs även en kompletterande utredning av ekonomiska och fastighetsrelaterade konsekvenser fram. Denna utredning ligger med som underlag för ställningstagandet även denna gång.
Beslutsunderlag
Översyn av skolorganisationen i Borgholms kommun daterad 2017-08-16
Komplettering av utredning – återför årskurs 6 daterad 2018-01-16
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-04
Bedömning
I utredningen ”Översyn av skolorganisationen” beskrivs både pedagogiska och organisatoriska konsekvenser för placeringen av årskurs 6. Läroplanen Lgr11 anger
kunskapsmål för de olika stadierna 1-3, 4-6 och 7-9. Även lärarutbildningen är anpassad efter dessa stadier sedan 2011. Det som förändrats sedan införandet av
Lgr11 är att språkval blivit obligatoriskt från årskurs 6 inklusive betygssättning.
Sedan utredningen skrevs 2017 har några saker förändrats, vilka beskrivs nedan:
Antalet elever som väljer friskola efter årskurs 6
De första åren som årskurs 6 flyttades över till Slottsskolan hade vi relativt många
elever som valde att byta till friskola till årskurs 7. Det var i princip en klass som
gick över till friskolor efter sexan. Dessa stora kullar, födda 2003 och tidigare håller
nu på att fasas ut. Elever födda 2003 går idag i årskurs 9. Bland de yngre årskullarna har inte samma trend fortsatt, utan endast ett fåtal elever har valt friskola efter
årskurs 6.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Lektionssalar på Slottsskolan
I stycket om lektionssalar i utredningen ”Översyn av skolorganisationen”, på sidan
9 beskrivs att årskurs 6 inför läsåret 17/18 fick en egen del av skolan, för att det
skulle skapa trygghet. Detta kommer man att från och med läsåret 2019/20 gå ifrån
igen på grund av att effekterna inte blev som väntat. Istället för att hålla årskurs 6
för sig själva anser skolan nu att det blir en bättre miljö och studiero om elever från
olika årskurser blandas. På så sätt får lärarna också bättre arbetslag där de följer
eleverna från årskurs 6-9 organisatoriskt.
Lokaler och organisation
I stycket 5.2 på sid 12 i utredningen ”Översyn av skolorganisationen” och även i
den den kompletterande utredningen från ekonomi- och fastighetsavdelningen diskuteras lokalbrist på Gärdslösa skola. Efter det att utredningarna skrevs har Gärdslösa skolas elever börjat ha slöjd i Köpings skola för att slöjdsalen i Gärdslösa inte
var anpassad för verksamheten. Därmed har ytterligare ett klassrum/grupprum frigjorts i Gärdslösa. Dock kvarstår problematik med toaletter och parkeringsytor.
I samma stycke står det att Viktoriaskolan kan behöva nyttja lokaler på Slottsskolan. Dock ser vi idag att prognosen för Viktoriaskolan är ett minskande elevunderlag och skolan kommer att gå från 200 elever till ca 140 inom de närmaste 5-6
åren.
Konsekvensanalys
Konsekvenserna finns utförligt beskrivna i utredningarna och kan kort sammanfattas med:
-

Lokaler som står tomma på Slottsskolan.
Lärare som blir övertaliga på Slottsskolan på grund av ett minskat behov.
Behov av kompetensutveckling för lärarna på de mindre skolorna gällande betygssättning.
Organisatoriska utmaningar med undervisningen i moderna språk, som kan lösas med bussning av eleverna till Slottsskolan.
Minskade möjligheter till adekvat undervisning i hem- och konsumentkunskap
och NO-ämnen utan välutrustade ämnessalar, som kan lösas med bussning av
eleverna till Slottsskolan.
Ökat behov av lärare på de mindre skolorna, med bred kompetens i alla ämnen
– inte nödvändigtvis samma lärare som blir övertaliga på Slottsskolan.
Ökade möjligheter för barnen i årskurs 6 att fortsätta leka i och med utemiljön
på de mindre skolorna.
Ökade möjligheter till en rättssäker betygssättning i årskurs 6.

Dagens sammanträde
Mötet diskuterar historiken med flytten av åk 6 till Slottsskolan och konstaterar att
för- och nackdelar med de olika alternativen framkommer i utredningen. Förvaltningschef Helena Svensson berättar att skolan och elevhälsan arbetar aktivt med
eleverna på Slottsskolan och att Skolinspektionens beslut visar att Slottsskolan är
en bra skola.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

67

Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-03-13

15

______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

68

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-03-04

2019/32 604

Ert datum

Er beteckning

1 (3)

Handläggare

Helena Svensson
Utbildningschef

Till Utbildningsnämnden

Svar på motion om årskurs 6 på mellanstadieskolorna
Förslag till beslut
att

föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen

eller
att

föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka motionen

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen behandlade motionen Återför årskurs 6 till mellanstadiet från Per
Lublin (ÖP) 2018-06-26 §140. Då beslutade kommunstyrelsen att remittera motionen till utbildningsnämnden för synpunkter innan fortsatt beredning inför beslut i
kommunfullmäktige.
Utbildningsnämnden beslutade 2019-02-27 §20 att ge uppdrag till utbildningsförvaltningen att uppdatera utredning ”Översyn av skolorganisationen” och återkomma till
utbildningsnämnden i mars.
Diskussionen kring årskurs 6 har tidigare behandlats både av utbildningsnämnden
och kommunfullmäktige under 2017 i samband med besvarandet av ett medborgarförslag från 2015. Då togs dokumentet ”Översyn av skolorganisationen i Borgholms
kommun” fram av utbildningsförvaltningen. Denna utredning ligger till grund för utbildningsnämndens ställningstagande även denna gång, men kompletteras i denna
tjänsteskrivelse med uppdaterad information. 2017 togs även en kompletterande utredning av ekonomiska och fastighetsrelaterade konsekvenser fram. Denna utredning ligger med som underlag för ställningstagandet även denna gång.
Beslutsunderlag
Översyn av skolorganisationen i Borgholms kommun, daterad 2017-08-16??
Komplettering av utredning – återför årskurs 6
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-04

Postadress

Box 500[
38701 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

Helena.Svensson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Bedömning
I utredningen ”Översyn av skolorganisationen” beskrivs både pedagogiska och organisatoriska konsekvenser för placeringen av årskurs 6. Läroplanen Lgr11 anger kunskapsmål för de olika stadierna 1-3, 4-6 och 7-9. Även lärarutbildningen är anpassad efter dessa stadier sedan 2011. Det som förändrats sedan införandet av Lgr11
är att språkval blivit obligatoriskt från årskurs 6 inklusive betygssättning.
Sedan utredningen skrevs 2017 har några saker förändrats, vilka beskrivs nedan:
Antalet elever som väljer friskola efter årskurs 6
De första åren som årskurs 6 flyttades över till Slottsskolan hade vi relativt många
elever som valde att byta till friskola till årskurs 7. Det var i princip en klass som gick
över till friskolor efter sexan. Dessa stora kullar, födda 2003 och tidigare håller nu på
att fasas ut. Elever födda 2003 går idag i årskurs 9. Bland de yngre årskullarna har
inte samma trend fortsatt, utan endast ett fåtal elever har valt friskola efter årskurs 6.
Lektionssalar på Slottsskolan
I stycket om lektionssalar i utredningen ”Översyn av skolorganisationen”, på sidan 9
beskrivs att årskurs 6 inför läsåret 17/18 fick en egen del av skolan, för att det skulle
skapa trygghet. Detta kommer man att från och med läsåret 2019/20 gå ifrån igen
på grund av att effekterna inte blev som väntat. Istället för att hålla årskurs 6 för sig
själva anser skolan nu att det blir en bättre miljö och studiero om elever från olika
årskurser blandas. På så sätt får lärarna också bättre arbetslag där de följer eleverna från årskurs 6-9 organisatoriskt.
Lokaler och organisation
I stycket 5.2 på sid 12 i utredningen ”Översyn av skolorganisationen” och även i den
den kompletterande utredningen från ekonomi- och fastighetsavdelningen diskuteras lokalbrist på Gärdslösa skola. Efter det att utredningarna skrevs har Gärdslösa
skolas elever börjat ha slöjd i Köpings skola för att slöjdsalen i Gärdslösa inte var
anpassad för verksamheten. Därmed har ytterligare ett klassrum/grupprum frigjorts i
Gärdslösa. Dock kvarstår problematik med toaletter och parkeringsytor.
I samma stycke står det att Viktoriaskolan kan behöva nyttja lokaler på Slottsskolan.
Dock ser vi idag att prognosen för Viktoriaskolan är ett minskande elevunderlag och
skolan kommer att gå från 200 elever till ca 140 inom de närmaste 5-6 åren.
Konsekvensanalys
Konsekvenserna finns utförligt beskrivna i utredningarna. Sammanfattningsvis konstateras att om årskurs 6 flyttas tillbaka till F-5-skolorna kommer följande konsekvenser att uppstå:
-

Lokalutnyttjandet på Slottsskolan minskar.
Lärare blir övertaliga på Slottsskolan på grund av ett minskat behov.
Behov av kompetensutveckling för lärarna på de mindre skolorna gällande betygssättning.
Organisatoriska utmaningar med undervisningen i moderna språk, som kan lösas med bussning av eleverna till Slottsskolan.
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-

Minskade möjligheter till adekvat undervisning i hem- och konsumentkunskap
och NO-ämnen utan välutrustade ämnessalar, som kan lösas med bussning av
eleverna till Slottsskolan.
Ökat behov av lärare på de mindre skolorna, med bred kompetens i alla ämnen
– inte nödvändigtvis samma lärare som blir övertaliga på Slottsskolan.
Ökade möjligheter för barnen i årskurs 6 att fortsätta leka i och med utemiljön på
de mindre skolorna.
Ökade möjligheter till en rättssäker betygssättning i årskurs 6.
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Sammanfattning
Det främsta argumentet för att årskurs 6 ska gå på mellanstadieskolorna är att
skolorganisationen bör följa läroplanens uppbyggnad, vilket anses underlätta det pedagogiska
uppdraget på flera plan. Det finns dock en hel del svårigheter med att flytta tillbaka årskurs 6 så
som utnyttjandet av pedagogisk personal och lokaler för vissa ämnen. Här tillkommer även
kostnadsfrågan som behöver utredas ytterligare. Elever och vårdnadshavare har delade åsikter
där eleverna övervägande vill gå på Slottskolan och vårdnadshavarna övervägande vill att årskurs
6 ska gå på mellanstadieskolorna. Vårdnadshavare lyfter fördelar med ett år extra på
mellanstadiet utifrån trygghetsperspektivet och att vissa elever behöver ett år till i sin
mognadsprocess innan de börjar på Slottskolan.

1 Inledning
1.1 Bakgrund
Slottsskolan omfattades under ett antal år av en större renovering som slutfördes år 2012. År
2013 genomförde utbildningsförvaltningen i Borgholms kommun en större besparing vilket
fick till följd av att Runstens skola och en del av Köpings skola lades ner. I samband med
detta flyttades också årskurs 6 till Slottsskolan från alla skolor förutom Åkerboskolan. Detta
ledde vidare till att Gärdslösa skola renoverades några år senare som följd av att de tog
emot elever från tidigare Runstens skola. Sedan tidigare hade både Gärdslösa skola och
Runstens skola större renoveringsbehov.
Grundskolan är stadieindelad med lågstadium åk 1-3, mellanstadium åk 4-6 och högstadium
åk 7-9 i och med införandet av ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
2011”. Kursplanerna är stadieindelade och det finns kunskapskrav för åk 1, 3, 6 och 9 i de
olika ämnena, det är dock endast i åk 6 och 9 som det finns kunskapskrav i alla ämnen.
Betyg sätts från och med årskurs 6. Timplanen kommer också att vara stadieindelad från
2018. Lärarutbildningen är sedan tidigare anpassad till stadieindelningen.
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Före 2011 gällde läroplan 1994, LPO94, där fanns kunskapsmål för årkurs 5 och 9.
Timplanen gällde för hela grundskoletiden och var inte uppdelad i årskurser eller stadier.
Betyg sattes från och med årskurs 8. Det genomfördes nationella prov i årskurs 5 och 9.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2 Lokaler och organisation
Det som kan tala mot en återgång till en mer stadieindelad skolorganisation är lokalfrågan.
Specialsalar för tex kemi och hemkunskap finns i större utsträckning på Slottsskolan. Det
finns därför bättre förutsättningar för undervisning, åtminstone i dessa ämnen, på
Slottsskolan. Det är också så att det skulle bli trångt på exempelvis Viktoriaskolan och
Gärdslösa skola om årskurs 6 skulle flytta tillbaka medan det skulle stå tomma lokaler på
Slottsskolan. Det är visserligen så att Viktoriaskolans elever skulle kunna utnyttja lokaler på
Slottskolan men det är inget alternativ för Gärdslösa skola. Det är även så att Gårdbyskolan
börjar bli full och kan de inte längre ta emot elever från Gärdslösa skola samtidigt som
årskurs 6 flyttar tillbaka är vår bedömning, utan att fastighetsavdelningen utrett frågan, att det
skulle bli mer än fullt.
En annan del som talar emot en återgång till en mer stadieindelad skolorganisation är
organiseringen av moderna språk. Flera av mellanstadieskolorna är enparallelliga och vissa
klasser ar relativt små. Ska dessa elever undervisas i olika språk på respektive skola blir det
svårt för språklärarna att på ett bra sätt lägga upp undervisningen. Det skulle vara skillnad
om det handlade om två skolor i Viktoriaskolans storlek eller större där elever från olika
parallellklasser kunde undervisas ihop. Ett annat alternativ är att eleverna får åka buss för att
läsa moderna språk ihop med elever från andra skolor men det skulle ta tid från skoldagen
12

84

och alla elever har rätt till sina timmar av undervisning i respektive ämne. Detta är dock
någonting som har organiserats tidigare och organiseras i andra kommuner. Här får man titta
vidare på olika alternativ med tex blockläsning, distansundervisning.
Om årskurs 6 flyttar till mellanstadieskolorna så måste också personal flytta från Slottskolan.
Personalen på Slottsskolan är ofta ämneslärare och rekryterade och anställda utifrån att de
ska arbeta på en 6-9-skola. Det kommer att finnas svårigheter att på bra sätt fördela dessa
lärare på de mindre skolorna.

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

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

6.2 Förslag 2: Behålla befintlig skolorganisation
Att behålla befintlig skolorganisation bedömer vi som det bästa alternativet utifrån ett
organisatoriskt perspektiv då det i dagsläget är effektivt och fungerar bra med
ämnesanpassade lokaler, organisation av moderna språk samt att det annars skulle bli trångt
på vissa skolor och delvis tomt på Slottskolan. De svårigheter med att fördela övertalig
personal på Slottsskolan som måste göras om åk 6 lämnar uppstår inte.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2018-01-16

2015/231-

Ert datum

Er beteckning

1 (5)

Handläggare

Maria Drott
Fastighetsstrateg

Till kommunstyrelsen

Kompletterande utredning ur lokalmässigt och ekonomiskt perspektiv
gällande beslut för 6:ornas återflytt
Ärendet
Ekonomi- och fastighetsavdelningen har tagit del av utredning som gjorts av
utbildningsförvaltingen kring placering av årskurs 6. Ärendet kompletteras med
utredning ur lokalmässigt och ekonomiskt perspektiv inför slutligt beslut i
februari 2018.
Beslutsunderlag
KF 2017-12-18 § 203 Dnr 2015/231-008 KS;
Fortsatt utredning; Medborgarförslag (Julius Sääf) – återför årskurs 6 till de
skolor där övriga mellanstadiet går.
Översyn av skolorganisationen i Borgholms kommun – utredning och
utvärdering kring placering av årskurs 6 (Dnr 2015/50-008)
Bedömning ur lokalmässigt perspektiv
Fastighetsavdelningen gör bedömningen att det för närvarande inte finns
lokalmässiga hinder att genomföra förslaget på skolorna i Köpingsvik och
Rälla.
I Viktoriaskolan krävs förtätning och lokaleffektivisering som t.ex. att fritidshemmens lokaler används hela skoldagen. Slottsskolans lektionssalar för
specialämnen och praktisk/estetiska ämnen kan även fortsättningsvis
användas av Viktoriaskolans åk 6.
i Gärdslösa skola finns idag 6 klassrum inkl. slöjdsalen. Vidare finns 2
grupprum godkända för max 12 personer, varav det ena är bibliotek. För att
ytterligare en klass ska få plats i befintlig byggnad krävs att slöjdsalen görs om
och att vissa årskurser inte blir större än ca 11 elever. Det kan bli kritiskt om
alla elever som tillhör upptagningsområdet väljer Gärdslösa skola.

Postadress

Box 52[
38721 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

Maria.Drott@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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För att kunna genomföra förslaget utan att bygga ut skolan behöver eleverna
åka buss till skola med slöjdsalar. Det kan tilläggas att Gärdslösa skola redan
idag har brister gällande nutida planeringsnorm för antal WC/elev och antalet
parkeringsplatser för personal och hämtande föräldrar. Vidare är skolans
lokaler för personal, fritidshem och elevhälsa i behov av åtgärder. Med ökat
antal lärare uppstår brist på personalutrymme. Om eleverna från Runsten i
högre utsträckning skulle välja Gärdslösa skola minskar möjligheten för
förskoleklass till och med årskurs 6, vid en eventuell flytt av årskurs 6, att
organiseras i B-form. Detta skulle kunna leda till att det uppstår en lokalbrist
på skolan.
Slottsskolan har bra och ämnesanpassade lektionssalar som vid en flytt av
årskurs 6 inte kommer att användas i samma utsträckning. Detta gäller till
exempel lektionssalar för hemkunskap, vilket inte de mindre skolorna har
tillgång till. Om eleverna i årskurs 6 åker buss till Slottsskolan för att
genomföra språkundervisning kan dock Slottsskolans ämnesanpassade
lokaler användas av årskurs 6 i samband med detta.
Bedömning ur ekonomiskt perspektiv
Borgholms kommuns kostnadsnivåer och budget utgår från de
referenskostnader som presenteras i ”Vad kostar verksamheten i din
kommun?”. Referenskostnaden för kommunens grundskola har under den
senaste treårsperioden (2014-2016) varierat mellan 8 till 14 procent dyrare än
snittet i riket. Kostnader för personal och lokaler utgör merparten av den totala
kostnaden. Anledningen till att Borgholms kommun har dyrare grundskola
förklaras till stor del av att lokalkostnader fördelat på antal elever är högre.
Lokalkostnader är svåra att förutse och beror på elevutvecklingen i framförallt
södra rektorsområdet. Gärdslösa skola behöver om- och tillbyggnad om det
saknas acceptans för att transportera elever till specialsalarna i Borgholm och
Köpingsvik, samt att fler elever väljer Gärdslösa skola framför Gårdby.
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Nettokostnadsavvikelse, Borgholms kommun

Ekonomiavdelningen har i samråd med utbildningsförvaltningen identifierat tre
olika kostnader som en flytt av årskurs 6 kan innebära.
Resurstilldelning
Utbildningsförvaltningen har i dag en elevpeng, vilket innebär att det inte blir
någon ökad kostnad i form av resurstilldelning för undervisning av att flytta
eleverna från Slottsskolan till småskolorna. Elever i årskurs 6 genererar lika
mycket resurser till skolorna som elever i årskurs 4-5. En flytt av årskurs 6
skulle dock leda till att 3 klasser blir 5 klasser, precis som årskurs 5 som
organiseras i 5 klasser i dag, exkluderat Åkerboskolan. Idag finns 3 paralleller
i årskurs 6 på Slottsskolan och skulle eleverna flyttas till småskolorna skulle
Viktoriaskolan få 2 st årskurs 6, Köpings skola 1 st, Gärdslösa skola 1 st och
Rälla skola 1 st.
Slottsskolan tilldelas i dag 3 100 tkr för undervisning till eleverna i årskurs 6.
Vid en eventuell flytt beräknas undervisningstiden öka med 66 % för årskurs 6
eftersom 3 klasser blir 5 klasser, om man inte kan undervisa i B-form.

90
4 (5)

Undervisning moderna språk
Moderna språk blir obligatoriskt i årskurs 6 till höstterminen 2018 vilket innebär
att det blir svårare att organisera språkundervisningen i mindre skolor med få
elever i klasserna. Eleverna ska ha möjlighet att välja mellan minst två språk,
vilket får en pedagogisk konsekvens då redan små klasser delas ytterligare.
Språklärarna kommer att behöva använda en större del av utbilningstiden till
resor mellan skolorna.
Ett alternativ är att eleverna i årskurs 6 åker buss till Slottskolan för att
undervisas i moderna språk i kombination med distansundervisning, då det
behövs minst två lektionstillfällen per vecka. Resorna kan då samordnas med
hemkunskap och eventuellt andra ämnen i ämnesanpassade
undervisningslokaler. Kostnader för busstransporter tillkommer utöver de resor
som görs morgon och eftermiddag till Slottsskolan. I planering av scheman
måste även beaktas hur ändrade rutiner av skolskjutstrafiken kan påverka de
yngre barnen i förskoleklass till årskurs 5. Vid samutnyttjande behöver
ordinarie turer troligen starta något tidigare samt att hemfärden går något
senare.
Skolskjutstrafiken bredrivs from hösten 2018 inom ramen för KLTs
upphandling. Eventuella kostnadsökningar kan först beräknas när
omfattningen blir tydlig.
Lokaler för slöjdundervisning
Gärdslösa skola har idag inte lämpliga lokaler för slöjd, Från och med
vårterminen 2018 bussas eleverna till slöjdsalen i Köpingsvik under en
provperiod. Den årliga kostnaden är beräknad till ca 40 Tkr, men ingår inte i
budgeten.
Konsekvensanalys
Utbildningsförvaltningens utredning jämför två olika organisationer med dess
för- och nackdelar. Några anpassningar som kan förtydligas kring en övergång
från dagens organisation till en eventuell förändring där årskurs 6 flyttas skulle
vara att:
-

Planera för nya förutsättningar kring undervisningen i årskurs 6.

-

Flytta betygsättningen i årskurs 6 från Slottskolan till småskolorna i form av
administration och kompetens för betygsättning.

-

Säga upp ämneslärare på Slottskolan för de elever som går i årskurs 6
och som undervisar 3 klasser, och i stället rekrytera klasslärare på
småskolorna för de elever som går i årskurs 6 och som då ska undervisa 5
klasser. Utifrån resurstilldelningen rör sig detta om cirka 5 tjänster.
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-

Mentalt förbereda de elever som har räknat med att börja årskurs 6 på
Slottsskolan.

-

Omräkning av skolpeng och underlag för interkommunal ersättning.

I och med att elever från Gärdslösa skola behöver ta undervisningslokaler i
bruk på Köpingsviks skola, minskar kapaciteten att ta emot asylsökande
elever vid en eventuell ny flyktingsituation.
Utbildningsförvaltningens bedömning är att det behövs minst ett läsår, från
och med det att ett eventuellt beslut om att flytta årskurs 6 är fattat, till dess att
flytten kan genomföras.
Övriga identifierade konsekvenser finns att ta del av i den utredning som gjorts
av utbildningsförvaltingen kring placering av årskurs 6.

FASTIGHETSAVDELNINGEN
Ekonomi- och Fastighetschef
Lars G Fagerberg

Maria Drott
Fastighetsstrateg
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 19

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-03-13

19

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 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
Dagens sammanträde
Mötets diskuterar kring medborgarförslaget.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KLICKA HÄR FÖR ATT ANGE TEXT.

§ 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

2019-03-20

2019/4 002

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare

Till Utbildningsnämnden

Borgholm intern tjänsteskrivelse
Förslag till beslut
att

lägga redovisade delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av fattade delegeringsbeslut.
Beslutsunderlag
Sammanställning delegeringsbeslut daterad den 20 mars 2019
Tjänsteskrivelse daterad den 20 mars 2019
Arbetsutskottets protokoll daterat den 13 februari 2019
Arbetsutskottets protokoll daterat den 13 mars 2019
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Helena Svensson
Förvaltningschef

Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2019-03-20

Utskriven av:

Diarieenhet:

Utbildningsnämnd

Datum:

2019-02-19 - 2019-03-19

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
2019.201

U

Avtal om interkommunal ersättning. Tillstyrks

Helena Svensson

2019-02-19

Mörbylånga kommun Fstad

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/140

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning &
Bidragsbelopp för läsåret 2018/2019
2019.202

U

Avtal om interkommunal ersättning. Tillstyrks

Helena Svensson

2019-02-19

Mörbylånga komun, Glömminge

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/140

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning &
Bidragsbelopp för läsåret 2018/2019
2019.203

U

Avtal om interkommunal ersättning. Tillstyrks.

Helena Svensson

2019-02-19

Mörbylånga kommun, Glömminge

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/9

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning &
Bidragsbelopp upprättade
under 2019 för läsåret 2019, 2019/20
2019.204

U

Avtal om interkommunal ersättning. Tillstyrks.

Helena Svensson

2019-02-19

Mörbylånga kommun, Glömminge

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/140

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning &
Bidragsbelopp för läsåret 2018/2019
2019.205

U

Avtal om interkommunal ersättning. Tillstyrks.

Helena Svensson

2019-02-19

Mörbylånga kommun, Glömminge

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/140

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning &
Bidragsbelopp för läsåret 2018/2019

Sidan 1 av 4
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Id

I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2019.206

U

Avtal om interkommunal ersättning. Tillstyrks.

Helena Svensson

2019-02-19

Mörbylånga kommun, Glömminge

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/140

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning &
Bidragsbelopp för läsåret 2018/2019
2019.207

U

Avtal om interkommunal ersättning. Tillstyrks.

Helena Svensson

2019-02-19

Mörbylånga kommun, Glömminge

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/140

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning &
Bidragsbelopp för läsåret 2018/2019
2019.208

U

Avtal om interkommunal ersättning. Tillstyrks.

Helena Svensson

2019-02-19

Mörbylånga kommun, Glömminge

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/140

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning &
Bidragsbelopp för läsåret 2018/2019
2019.209

U

Avtal om interkommunal ersättning. Tillstyrks.

Helena Svensson

2019-02-19

Mörbylånga Algutsrum

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2018/140

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning &
Bidragsbelopp för läsåret 2018/2019
2019.210

U

Avtal om interkommunal ersättning. Tillstyrks.

Helena Svensson

2019-02-19

Mörbylånga kommun, Algutsrum

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/9

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning &
Bidragsbelopp upprättade
under 2019 för läsåret 2019, 2019/20
2019.211

U

Avtal om interkommunal ersättning. Tillstyrks.

Helena Svensson

2019-02-19

Mörbylånga kommun, Gårdby

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/9

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning &
Bidragsbelopp upprättade
under 2019 för läsåret 2019, 2019/20
2019.212

U

Avtal om interkommunal ersättning. Tillstyrks.

Helena Svensson

2019-02-19

Mörbylånga kommun, Glömminge

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/9

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning &
Bidragsbelopp upprättade
under 2019 för läsåret 2019, 2019/20
Sidan 2 av 4
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Id

I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2019.213

U

Avtal om interkommunalersättning. Tillstyrks.

Helena Svensson

2019-02-19

Mörbylånga kommun, Glömminge

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/9

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning &
Bidragsbelopp upprättade
under 2019 för läsåret 2019, 2019/20
2019.214

U

Avtal om interkommunal ersättning. Tillstyrks.

Helena Svensson

2019-02-19

Mörbylånga kommun Glömminge

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/9

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning &
Bidragsbelopp upprättade
under 2019 för läsåret 2019, 2019/20
2019.190

U

Beslut - Tillstyrks, Avtal om interkommunal
ersättning

2019-02-20

Helena Svensson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/9

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning &
Bidragsbelopp upprättade
under 2019 för läsåret 2019, 2019/20
2019.196

U

Beslut - Avslag. Ansökan om skolskjuts av
särskilda skäl

Kim Jakobsson

2019-02-26

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/45

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2019.254

U

Beslut - Avslås. Ansökan om skolskjuts vid
särskilda skäl

2019-03-06

Kim Jakobsson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/30

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2019.259

U

Beslut - Beviljas. Ansökan om skolskjuts vid
växelvis boende

Kim Jakobsson

2019-03-07

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/36

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende
2019.257

U

Beslut - Avslag Ansökan om skolskjuts av
särskilda skäl

Kim Jakobsson

2019-03-07

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/40

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl

Sidan 3 av 4
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Id

I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2019.271

U

Beslut - Avslag, Ansökan av skolskjuts vid
särskilda skäl.

Kim Jakobsson

2019-03-19

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/43

DELEGERINGSBESLUT
Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl

Sidan 4 av 4
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 18

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-03-13

18

Dnr 2019/54 600 UN

Redovisning av skolpliktbevakning och elevfrånvaro
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att

ge förvaltningen i uppdrag att specificera vad som är giltig och ogiltig frånvaro till utbildningsnämndens sammanträde i mars.

Ärendebeskrivning
Utifrån rutiner för skolpliktbevakning så har kontroll genomförts genom att stämma
av folkbokföringsregistret mot förvaltningens klasslistor och listor med barn hos annan huvudman med syfte att kunna identifiera barn och elever med skolplikt som
inte deltar i undervisning. De barn som inte finns i verksamhet följs sedan upp genom kontakter med skattemyndighet och vårdnadshavare.
Frånvarostatistik redovisas också över tid.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-07
Rutin för skolpliktsbevakning
Rutin vid elevs frånvaro i grundskolan
Dagens sammanträde
Förvaltningschef Helena Svensson berättar att redovisningen gällande skolpliktbevakningen behöver kompletteras något inför nämnden på grund av sjukfrånvaro. Det
viktiga är att vi har rutiner för att säkerställa att kommunens barn och ungdomar
uppfyller skolplikten.
Kontrollen av elevfrånvaro handlar om att säkerställa att våra elever som går i våra
skolor deltar i undervisningen. Det senaste läsåret har frånvaron ökat. Detta tror vi
beror på att processen för anmäld frånvaro digitaliserats och förbättrats. Det är svårt
att generallisera inställningen hos vårdnadshavarna till elever med hög frånvaron
men om viljan finns så är det inte säkert att förmågan finns att få sitt barn till skolan.
Förvaltningschef Helena Svensson berättar att det gäller att genomföra tidiga insatser för att vända utvecklingen. Redovisad frånvaro gäller inte bara olovlig frånvaro
utan all frånvaro.
Mötet efterfrågar att redovisad frånvaro specificeras utifrån giltig och ogiltig frånvaro.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-03-07

2019/54 600

Ert datum

Er beteckning

1 (2)

Handläggare

Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare

Till Utbildningsnämnden

Skolpliktsbevakning mars 2019
Förslag till beslut
att

lägga informationen till handlingarna

Ärendebeskrivning
Utifrån rutiner för skolpliktbevakning så har kontroll genomförts genom att stämma
av folkbokföringsregistret mot förvaltningens klasslistor och listor med barn hos annan huvudman med syfte att kunna identifiera barn och elever med skolplikt som inte deltar i undervisning. De barn som inte finns i verksamhet följs sedan upp genom
kontakter med skattemyndighet och vårdnadshavare.
Frånvarostatistik redovisas per läsår genom att hämta ut statistik från kommunens
system där frånvaro inrapporteras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 7 mars 2019
Rutin för skolpliktsbevakning
Rutin vid elevs frånvaro i grundskolan
Bedömning
Vid skolpliktsbevakningen framkom att de elever som har skolplikt och är folkbokförda i Borgholms kommun deltar i undervisning.

Postadress

Telefon

Box 500[
38701 Borgholm

85114

Telefax

e-mail / www

Anne-Charlott.Petersson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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2 (2)

Antal elever med frånvaro högre är 50 % var en elev läsåret 15/16, tre elever läsåret
16/17 och 2 elever läsåret 17/18.
Frånvaron har ökat läsåret 17/18. Då infördes systemet med sms-anmälan för vårdnadshavare för alla enheter vilket innebär att frånvaron registreras direkt in i systemet. Vi bedömer att vi numera därför har en mer sann bild av hur stor frånvaron
verkligen är.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kim Jakobsson
Administrativchef

Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare
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Rutiner för skolpliktsbevakning
Inledning
Detta dokument fastslår utbildningsförvaltningens rutiner för skolpliktsbevakning av skolpliktiga elever.

Skolpliktsbevakning
Enligt 9 kap 17 § ska en elev i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och
sameskolan delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte
har giltigt skäl att utebli. Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin
skolplikt.
Enligt 7 kap 21 § i skollagen ska hemkommunen se till att skolpliktiga barn som inte går i dess
förskoleklass, grundskola eller grundsärskola på något annat sätt får föreskriven utbildning.
Huvudmannen ska enligt 7 kap 22 § se till att eleverna i huvudmannens förskoleklass, grundskola och
grundsärskola fullgör sin skolgång.
Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har
gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske får hemkommunen enligt 7 kap 23 § förelägga
elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Ett föreläggande får förenas med vite.
Utbildningsförvaltningen i Borgholms kommun genomför kontroll av samtliga skolpliktsskyldiga barn och
elever folkbokförda i Borgholms kommun två gånger per år. Dessa kontroller genomförs av
förvaltningssekreterare en gång i mars månad och en gång i september månad.
Kontrollen genomförs genom att stämma av folkbokföringsregistret mot förvaltningens klasslistor och
listor med barn hos annan huvudman med syfte att kunna identifiera barn och elever med skolplikt som
inte deltar i undervisning. Om förvaltningen identifierar ett skolpliktigt barn som inte deltar i
undervisning diskuteras barnet med administratören på den skola där eleven skulle ha gått för att
kontrollera att skolan inte har missat att registrera barnet som elev.
Om skolpliktsbevaktningen visar att en vårdnadshavare inte ser till att ett barn fullgör sin skolplikt
informerar förvaltningssekreteraren förvaltningschefen, som i sin tur kontaktar vårdnadshavaren för att
informera om dennes ansvar gällande skolplikt. Om skolplikten ändå inte fullgörs, och detta beror på att
elevens vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra, lyfter förvaltningschefen ärendet till
utbildningsnämnden för ett eventuellt beslut om föreläggande som kan vara förenat med vite.
När en ny elev, som kommer från en annan huvudman, börjar på en skola ska skoladministratören på
den mottagande skolan alltid informera förvaltningssekreteraren om att eleven har börjat.
Förvaltningssekreteraren kontrollerar då elevens folkbokföringsadress för en eventuell fakturering till
hemkommunen om inte eleven är folkbokförd i Borgholms kommun.
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När en elev slutar på en skola i Borgholms kommun, för att börja hos annan huvudman, ska
skoladministratören på den avlämnande skolan alltid informera förvaltningssekreteraren om att eleven
har slutat. Förvaltningssekreteraren kontrollerar då elevens folkbokföring för en eventuell debitering till
elevens nya huvudman. Kontroll av elever hos annan huvudman är också en viktig del i processen för
förvaltningens ekonomiska uppföljning.
Gällande elever som är inskrivna i skola men inte deltar i undervisningen ska detta rapporteras från
respektive skola till förvaltningschef. Skolorna använder sig av en rutin för hantering av frånvaro där en
handlingsplan i form av en åtgärdstrappa träder i kraft gällande elever med frånvaro över 15 procent.
Om åtgärderna från denna inte har önskad effekt kontaktar skolan socialförvaltningen och upprättar en
orosanmälan. Skolan informerar då även förvaltningschefen som lyfter ärendet till utbildningsnämnden
för eventuella åtgärder.
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Fastställd UN 2013-05-29
Reviderad 2018-09-21

Rutin vid elevs frånvaro i grundskolan
Rutinen är framtagen i samverkan mellan utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

Inledning
”Skolan bör ha rutiner för när elever är ogiltigt frånvarande. Rutinerna bör vara kända för såväl lärare
som elever och deras vårdnadshavare. Om en elev är frånvarande från en eller flera lektioner har
elevens vårdnadshavare rätt att få veta detta redan samma dag.” (Skolverket)
Ansvaret för att hjälpa elever med hög frånvaro tillbaka till skolan är delat mellan vårdnadshavare
och skola. Vårdnadshavares ansvar är att se till att barnet kommer till skolan. I grundskolan är detta
ansvar lagstadgat (Skollagen 7 kap.). Skolans ansvar är att ordna skolmiljön på ett sätt som ger eleven
bästa möjliga inlärningsmöjligheter.
I arbetet med att hjälpa frånvarande elever tillbaka till undervisningen är det viktigt
 att upptäcka frånvaron tidigt och att agera med kraft
 att ha ett nära samarbete med vårdnadshavare
 att ha en nära samverkan med socialtjänsten

Process för frånvarorapportering
Skolorna i Borgholms kommun har en välfungerande gemensam rutin för hur frånvaro skall anmälas
av vårdnadshavare och hur frånvaro skall registreras på skolorna samt vem som har ansvar för att det
sker.
 Undervisande lärare registrerar in frånvaro (inkl. sena ankomster) snarast i Edwise.
 Vikarierande lärare ska informeras om lokala rutiner angående frånvarohantering.
Ansvarig för detta är arbetslagsledaren.
Utbildningsförvaltningen gör i mitten av varje termin en sammanställning av elever med frånvaro
som överstiger 15 % sedan terminsstarten. Sammanställningen skickas till rektorerna.

Varningssignaler
Ogiltig frånvaro uppmärksammas direkt, men även hög frånvaro som ger konsekvenser för eleven
och undervisningen observeras. Vid varningssignaler är skolan skyldig att agera:
 En elevs frånvaro börjar bilda mönster, t.ex. förmiddagar, eftermiddagar, hela dagar.
 En elev är frånvarande utan att vara sjukanmäld eller ledig.
 En elev blir borta ovanligt länge i samband med sjukdom.
 En elev är ofta sjuk, men sjukdomsbilden är diffus.
 En elev kommer ofta för sent eller vill gå hem under skoldagen.
Om eleven varit borta från skolan utan giltig anledning tar mentor/klasslärare samma dag kontakt
med vårdnadshavare i syfte att få reda på anledningen till frånvaron.
Alla åtgärder i ärendet skall kontinuerligt dokumenteras skriftligt. Arbetet med en elevs frånvaro kan
pågå under lång tid och bestå av omfattande utredningsmaterial. Det ska finnas en tydlig rutin för
hur arbetets alla delar dokumenteras.

143

Stödprocess för elevers närvaro i skolan
- enligt Skolverkets allmänna råd ”Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda
frånvaro i skolan” (2012)

Åtgärder
Ansvar
Mentor
Sms och/eller telefonkontakt med
Ämnesvårdnadshavaren samt samtal med
lärare
eleven. Ta reda på orsaken till
frånvaron och visa omtanke om
eleven.
Mentor
Steg 2
Vid upprepad frånvaro
Mentor kontaktar vårdnadshavare för
Rektor
(gäller även giltig frånvaro)
att stämma av anledningen till
frånvaron. Syftet med kontakten är att
komma överens om strategier för att
öka närvaron. Rektor informeras. En
bedömning görs av rektor om det finns
behov av att kalla till ett möte med
mentor, vårdnadshavare och elev.
Rektor
Steg 3
När frånvaron uppnår 15 %
Rektor lyfter frånvaron på ett
från första frånvarotillfället
elevhälsomöte. En bedömning görs om Mentor
Elevhälsan
eller tydliga mönster i
det finns behov av någon form av
elevens frånvaro
utredning (pedagogisk, social,
uppmärksammas (gäller
psykologisk och/eller medicinsk).
även giltig frånvaro)
Vårdnadshavare och elev kallas till
möte med berörd personal från skolan
och eventuellt elevhälsan för planering
av åtgärder. Tid bokas för uppföljning.
Steg 4
Uppföljning
Insatta åtgärder följs upp med berörda Rektor
Mentor
i ärendet. Bedömning görs om vidare
Elevhälsan
externa kontakter, såsom
förebyggande teamet, ska erbjudas.
Om eleven är ett uppdrag hos
elevhälsan deltar även berörd
profession.
Rektor
Steg 5
Anmälan
Om önskat resultat inte uppnås efter
vidtagna åtgärder bjuder skolan in
vårdnadshavare och eventuellt elev till
ett samtal med personal från
socialtjänsten där orosanmälan lämnas
enligt hänvisning till socialtjänstlagen.
Skolledaren informerar då även
huvudmannen om ärendet.
Mentor ansvarar för att regelbundet följa upp elevens närvaro under pågående insatser.
Steg 1

Frånvaro
Vid ogiltig frånvaro

Varje mentor samtalar med eleverna om frånvaron varje vecka.
Rektor ska se till att skolan kontinuerligt anstränger sig för att eleven ska komma till skolan. Detta ska
fortsätta även efter anmälan till socialtjänsten. Vid behov ska eleven erbjudas stöd för att återgången
till skolarbetet ska bli så bra som möjligt. Vårdnadshavarna ska göra allt vad de kan för att barnet ska
fullgöra sin skolplikt.

144

145

Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 16

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-03-13

16

Dnr 2019/3 600 UN

Kalendarium mars 2019
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
Kalendarium mars 2019
Dagens sammanträde
Mötet går igenom kalendariet.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kalendarium för utbildningsnämnden Borgholm
MARS 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
Mars
AU: 13/3
UN: 27/3

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

Ärenden

Årshjul
Satsningar och effektiviseringar inför
kommande budgetår
Redovisning av Patientsäkerhetsberättelse
för föregående år
Redovisning av skolpliktsbevakning och
elevfrånvaro
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
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UN: 16/12
Januari

Februari

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)

nästkommande år
Redovisning av långsiktig barn- och
elevutveckling
Enheternas arbetsmiljö
Fastställande av attestlista
Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete
från föregående år
Årsbokslut föregående år inkl. uppföljning av
internkontroll
Uppföljning anmälan om kränkning från
föregående år
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

