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§ 41

Godkännande av dagordning
Beslut
Utbildningsnämnd beslutar
att godkänna dagordning.
Dagens sammanträde
Ordförande frågar om mötet godkänner utsänd dagordning.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/1 640 UN

Uppföljning budget mars 2019
Beslut
Utbildningsnämnd beslutar
att

lägga månadsuppföljning mars 2019 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen uppvisar för mars en budgetavvikelse om +145 tkr.
Förvaltningens centrala stödfunktioner visar på ett överskott, främst kopplat till ITservice där inga större utbyten av IT-utrustning gjorts än. Högre kostnader än förväntat på skolskjutsar och taxi skapar ett mindre underskott i mars som förväntas
öka. Elevhälsan har under perioden ett överskott vad gäller personalkostnader, på
grund av sjukdom.
På Åkerboskolan har fler elever med behov av särskilt stöd flyttat in. Detta skapar i
sin tur ökade personalkostnader och ett underskott på norra området. För att möta
behov som uppkommit av ökat barnantal på Sandhorvan förskola har en utökning
gjorts på tjänst om 40 %. Övriga enheter på området visar mindre avvikelser.
Ett mindre överskott på centrala området härleds främst till Slottsskolan grundskola
där intäkterna varit högre än budgeterad nivå. I övrigt återfinns både mindre överskott samt underskott på området.
Södra området visar ett underskott som beror på flera saker, bland annat högre
driftskostnader än budgeterat och mindre intäkter än väntat. Administrationen var
inte budgeterad på rätt sätt, vilket lett till att neddragningar måste göras på verksamheten efter det att budget lades. I den södra delen har antalet barn i förskolan
ökat vilket lett till personalförstärkningar.
Kulturområdet visar på ett större överskott främst kopplat till biblioteket. Vakanser
och projektmedel skapar överskottet.
Beslutsunderlag
Uppföljning mars utbildningsnämnden
Tjänsteskrivelse daterad den 8 april 2019
Arbetsutskottets beslut den 10 april 2019 § 22
Dagens sammanträde
Förvaltningschef Helena Svensson och Izabelle Sjöbäck, controller redogör för budgetuppföljning mars 2019. Prognosen visar på ett underskott på 447 tkr vilket gör att
förvaltningen har ett arbete framför sig för att få en budget i balans. Säkrare prognos
kommer vid redovisningen av tertial 1 till utbildningsnämnden i maj 2019.
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/59 646 UN

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

fastställa Utbildningsnämndens taxor för kulturskola och bibliotek samt
barnomsorg för år 2020 enligt förslag där taxor förblir oförändrade förutom
gällande förskola och fritidshem som följer den nationella indexeringen för
kommuner som tillämpar maxtaxa. Bilaga 1.

Ärendebeskrivning
Föreslagna taxor anger vad kommunens medborgare behöver betala för vissa utav
utbildningsnämndens verksamheter. Taxorna beslutas i Kommunfullmäktige tillsammans med övriga av Borgholms kommuns taxor.
Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens taxor 2020, förslag
Tjänsteskrivelse daterad den 2 april 2019
Arbetsutskottets beslut den 10 april 2019 § 24
Bedömning
Borgholms kommun tillämpar i dag maxtaxa för förskola och fritidshem som följer
de nationellt beslutade nivåerna för maxtaxa. Utbildning i de obligatoriska skolformerna ska enligt skollagen vara avgiftsfria. Övriga taxor är enligt förslaget oförändrade gentemot taxorna för innevarande år.
Konsekvensanalys
Utbildningsnämndens taxor förblir oförändrade förutom gällande förskola och fritidshem som följer den nationella indexeringen för kommuner som tillämpar maxtaxa.
Dagens sammanträde
Mötet diskuterar nivåerna på uthyrning av skollokaler.
Skickas till
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/48 008 UN

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

avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning
Stéphanie Mayes, Sättra 35, 387 93 Borgholm, föreslår i medborgarförslag att skolskjuts ska anordnas till alla barn i grundskolan till och från Borgholm. Stéphanie
presenterade sitt medborgarförslag för kommunfullmäktige 2019-02-11 som beslutade att överlämna förslaget till utbildningsnämnden för beredning.
Motiveringen till förslaget är bland annat att Borgholms kommun beskriver sig på
sin hemsida som den bästa skolkommunen i undersökningar om skola och dess
kvalitet. Medborgarförslaget beskriver att barnen i Sättra måste ta sig längs en
landsväg på 2,9 km som inte har trottoarer, är upplyst, är smal och 70 km/h samt
att barnen som är drabbade inte orkar ta sig till skolan.
Utbildningsnämnden beslutade den 27 mars 2019 att överlämna ärendet till utbildningsförvaltningen för beredning inför nämndens sammanträde i april.
Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens beslut den 27 mars § 34
Kommunfullmäktiges beslut den 11 februari 2019 § 29
Medborgarförslag daterat den 19 januari 2019
Tjänsteskrivelse daterad den 2 april 2019
Arbetsutskottets beslut den 10 april 2019 § 25
Dom Kammarrätten daterad den 27 mars 2019
Bedömning
Inför höstterminen 2018 tecknade Borgholms kommun ett samverkansavtal med
Kalmar Länstrafik för planering av skolskjuts för elever i Borgholms kommun. Enligt
avtalet ska kommunen, som planeringsunderlag till Kalmar Länstrafik, besluta om
vilka elever som är skolskjutsberättigade enligt skollagen. Kommunen ska även
meddela förändringar som följd av att exempelvis en elev byter bostad eller att en
elev beviljas skolskjuts under innevarande läsår. Kalmar länstrafiks uppdrag är att
planera trafik utefter detta underlag och kommunicera förslaget till kommunen. Kalmar länstrafik avropar sedan uppdraget från avtalade trafikföretag som Kalmar
Länstrafik har avtal med. Kalmar Länstrafik planerar trafiken för 10 av 12 kommuner i Kalmar län.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7

Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMND
Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-04-24

44

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

Justerandes sign

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/4 002 UN

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2019
Beslut
Utbildningsnämnd beslutar
att

lägga redovisade delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/2 640 UN

Information från budgetberedningen för 2020
Beslut
Utbildningsnämnden tackar för informationen.
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.

Dagens sammanträde
Förvaltningschef Helena Svensson informerar kring tekniska ramar inför budgetdagen den 25 april 2019. Mötet diskuterar kring budgetram, elevantalet framåt i våra
skolor, hur vi ser på möjligheter att effektivisera, statsbidrag, politiska prioriteringar.
_____________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/3 600 UN

Kalendarium april 2019
Beslut
Utbildningsnämnd beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul.
Beslutsunderlag
Kalendarium april 2019
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/5 606 UN

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/6 600 UN

Information från verksamheten
Dagens sammanträde
Förvaltningschef Helena Svensson informerar om:


Montessoriförskolan Solstrålen i Borgholm
Ledningen för förskolan har sagt upp sitt hyresavtal och söker nu nya lokaler för
inflyttning inom ett år. Föreningen har bjudit in representanter från kommunen till
ett möte.



Krav från miljö och hälsa
Vid tidigare inspektion har miljö- och byggnadsnämnden förelagt utbildningsnämnden att upprätta rutiner för städning av viss utrustning. I avtalen med Borgholm Energi står det att damtorkning och avfläckning inte genomförs av ytor över
180 cm och att viss städning inte ingår. Utbildningsförvaltningen har ett samarbete med kommunens inköp- och avtalsfunktion för att försöka lösa detta.



Arbetsmiljö Gärdslösa skola
Det har varit problem med möss på skolan. Anticimex har varit på plats och åtgärdat problemet. Det återstår åtgärder från fastighetsavdelningen samt att förvaltningen beställer en extra städning.



Bussresa 22 maj
Helena föreslår ett upplägg inför nämndens resa den 22 maj för att se våra verksamheter och göra några kortare stopp för att träffa några av skolledarna.



Rekrytering
Det finns en förhoppning om att tillsättningen av rektorstjänsterna vid Viktoriaoch Åkerboskolan samt tjänsten som utvecklingsledare ska vara klara i vecka
18. Annons för tjänsten som bibliotekschef är ute.

______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/7 600 UN

Frågor från ledamöterna
Beslut
Utbildningsnämnd beslutar
att komplettera uppdraget som utbildningsförvaltningen har med KLT i höst 2019,
med att utreda konsekvenserna av förändringar i upptagningsområdet mellan
Slottsskolan och Åkerboskolan.
Dagens sammanträde
Förvaltningschef Helena Svensson återkopplar i frågan om porrfilter i datanätverk.
Helena informerar att det finns ett filter i webbläsaren Chrome och det betyder att alla Chromebooks oavsett lärare eller elev som loggar in via webbläsaren har detta filter och kommer med i statistik som IT-avdelningen har tagit fram under en 30-dagars period. De fem flest blockerade porrsidor sidor hade tillsammans ungefär 90
försök till sökning. De fem mest besökta sidorna Youtube.com, Google.com,
Docs.google.com, Classrum.google.com, Google.se hade 49 500 sökningar. Helena
informerar också att SKL kommer med vägledningsmaterial kring detta.
Maria Steen (FÖL) har skickat in en fråga inför nämndens möte 24/4.
”Det gäller hur förvaltningen och ledamöter ser på frågan om att fortsätta att möjliggöra att alla kommunens barn som vill gå på Åkerboskolan ska kunna det för att behålla barnen i vår kommun”
Mötet tar upp att en motion med samma intention har fått avslag i kommunfullmäktige. Helena föreslår att i uppdraget tillsammans med KLT i höst 2019 även utreder
konsekvenserna av förändringar i upptagningsområdet mellan Slottsskolan och
Åkerboskolan.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Taxor 2020

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

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

3 % av inkomsten

Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa

Barn 2

2 % av inkomsten

Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa

Barn 3

1 % av inkomsten

Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa

Barn 4

Ingen avgift

Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa

Skolbarnomsorg 6 -12 Maxbelopp/mån
Barn 1

2 % av inkomsten

Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa

Barn 2

1 % av inkomsten

Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa

Barn 3

1 % av inkomsten

Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa

Barn 4

Ingen avgift

Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa

Kulturskolans avgifter
Gruppspel

400 kr/termin

Enskild undervisning
Syskonrabatt gäller.
Barn 1

650 kr/termin

Barn 2

400 kr/termin

Barn 3 eller fler

200 kr/termin och barn

Hyror
Lektionssalar

135 kr dag/kväll

Hemkunskapslokaler

220 kr dag/kväll

Träslöjdssalar

165 kr dag/kväll

Textilslöjdssalar

165 kr dag/kväll

Matsalar

165 kr dag/kväll

Biblioteksverksamhetens taxor och föreningsservice
Påminnelseavgift för försenade böcker

30 kr/påminnelse

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

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

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

250 kr

Barnböcker

150 kr

Tidskrifter

50 kr

CD-skiva

160 kr

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

2 kr/st

A3

4 kr/st

Färg
A4

4 kr/st

A3

8 kr/st

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

5 kr/sida

Utomlands

10 kr/sida

Mottagande av fax

5 kr

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

80 kr

Avgift för följande bilder

20 kr

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