1

KALLELSE
Utbildningsnämnden
Plats och tid för
sammanträdet

Utbildningsförvaltningen A-huset, Borgholm, 2019-09-25, klockan 13:00
Benny Wennberg
Ordförande

/

Anne-Charlott Petersson
Sekreterare
881 14

Utses att justera:

Irene Persson

Plats och tid för
justeringen:

Utbildningsförvaltningen i Borgholm ……/…… 2019

___________________________________________________________________________
Sammanträdet är stängt för allmänheten
ÄRENDEN

Sid

1

Uppropp

2

Val av justerare

3

Godkännande av dagordning

4

Uppföljning och analys av budget delårsbokslut 2019

2019/1 640

2 - 16

5

Intern kontroll 2020

2019/147 728

17 - 20

6

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2019

2019/4 002

21 - 27

7

Rapport från skolor och förskolor till huvudman gällande
kränkande behandling 2018

2019/10 606

28 - 36

8

Uppföljning av anordnade drogfria skolavslutningsfester 2019
på Slottsskolan och Åkerboskolan

2019/144 600

37 - 40

9

Rapport Barn- och elevstatisktik (redovisning per skola och
förskola)

2019/11 600

41 - 45

10

Kalendarium september 2019

2019/3 600

46 - 48

11

Information om ärenden från Skolinspektionen och Barn- och
elevombudet

2019/5 606

49

12

Information från verksamheten

2019/6 600

13

Frågor från ledamöterna

2019/7 600

2

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-09-17

2019/1 640

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Helena Svensson
Utbildningschef

Till Utbildningsnämnden

Delårsbokslut 2019
Förslag till beslut
att

godkänna delårsbokslut 2019

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden uppvisar för augusti en negativ budgetavvikelse om - 1 366 tkr.
Prognosen för helår är -966 tkr. Verksamheterna har gjort neddragningar inför hösten och cheferna bedömer att det är svårt att skära ner ytterligare i verksamheterna.
Underskottet beror bl.a. på ökade skolskjutskostnader, fler barn och elever som väljer annan huvudman samt ökat antal barn med extra ordinära stödbehov.
Måluppfyllelsen för perioden är sammantaget god. Dock minskade årets resultat för
årskurs 9 vilket gjorde att ca 20 elever inte blev behöriga till gymnasiet. Detta är en
avsevärd minskning jämfört med föregående år.
Beslutsunderlag
Delårsbokslut 2019 Utbildningsnämnd
Tjänsteskrivelse daterad den 17 september 2019

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Izabelle Sjöbäck
Controller

Helena Svensson
Utbildningschef

Skickas till
Kommunstyrelsen

Postadress

Box 500[
38701 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

Helena.Svensson@borgholm.se
http://www.borgholm.se

3

Borgholms kommun

Delårsbokslut 2019
UN: 2019/1

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

Delårsbokslut 2019
Borgholms Kommun

1

4

Innehållsförteckning
1 Kommunens verksamheter ..................................................................3
1.1

Utbildningsnämnden i korthet ..................................................................3

1.2

Sammanställning .....................................................................................3

1.3

Analys av verksamheten .........................................................................3

1.4

Ekonomisk analys....................................................................................4

1.5

Nämndens mål ........................................................................................6

1.6

Personaluppföljning ...............................................................................10

1.7

Prognos .................................................................................................11

1.8

Åtgärder.................................................................................................12

1.9

Framtid ..................................................................................................13

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

Delårsbokslut 2019
Borgholms Kommun

2

5

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

184 521 tkr

Ordförande

Benny Wennberg

Förvaltningschef

Helena Svensson

1.2 Sammanställning
Utbildningsnämnden uppvisar för augusti en negativ budgetavvikelse om -1366 tkr.
Prognosen för helår är -966 tkr. Verksamheterna har gjort neddragningar inför hösten och
cheferna bedömer att det är svårt att skära ner ytterligare i verksamheterna. Underskottet
beror bl.a. på ökade skolskjutskostnader, fler barn och elever som väljer annan huvudman
samt ökat antal barn med extra ordinära stödbehov.
Måluppfyllelsen för perioden är sammantaget god. Dock minskade årets resultat för
årskurs 9 vilket gjorde att ca 20 elever inte blev behöriga till gymnasiet. Detta är en
avsevärd minskning jämfört med föregående år.

1.3 Analys av verksamheten
Förvaltningsövergripande
En het start
Det blev en start efter sommaren som vi sent ska glömma. Åkerboskolan brann ner till
stora delar den 13 augusti. Inga personskador, men mycket materiellt som försvann i
branden. Arbetet på förvaltning och fastighetsavdelning har fokuserats mycket på att
hjälpa rektor och personal på Åkerboskolan att komma igång med skolstarten. Tillfälliga
ersättningslokaler tas i bruk vecka 37.
Genomförd kompetensutveckling
Gemensam kickoff 15 augusti genomfördes för all personal i förvaltningen. Förmiddagen
var uppdelad mellan verksamheterna med t.ex. språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
i förskolan och workshops genomförda av förstelärarna i grundskolan. På eftermiddagen
samlades alla till en gemensam föreläsning med Ami Hemiken som pratade om
arbetsglädje och hur vi alla är varandras arbetsmiljö. Det blev både skratt och allvar och
var uppskattat av personalen.
Ny lagstiftning
Vid halvårsskiftet togs titeln förskolechef bort ur skollagen och ersattes med rektor. Det
är alltså samma titel för rektorer i alla skolformer nu. Kravet på att genomföra
rektorsutbildningen lades då också på rektorer i förskolan.
Rekryteringar
Bibliotekschefstjänsten är tillsatt och Eva Savazzi tillträder den 1 oktober.
Förvaltningschef Helena Svensson slutar på egen begäran den 30 september och under
rekryteringsperioden går Jan-Erik Carlsson in som t.f. utbildningschef.
Utbildningsnämnd
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Förskoleverksamhet
Sandhorvan är inflyttad i nya lokaler, arbetet med utemiljön fortsätter under hösten och
prognosen är att det ska vara klart innan årsskiftet.
Förskolan på Gärdslösa har haft intagningstopp på grund av fler barn rent fysiskt inte får
plats. Barn i kö har erbjudits plats på Rälla eller Runstens förskola.
Hela centrala området påverkas av flytten till nya Skogsbrynet. Öppna förskolan har
lämnat sina lokaler i Löttorp till förmån för Åkerboskolan, ny lokal är inte löst än.
Fortbildningsinsatser i språk och kunskapsutvecklande arbetssätt har getts till samtlig
förskolepersonal. Samt fortbildning kring arbetsglädje.
Proceedo och matbeställningar är fortfarande inte bekymmersfritt för personalen då de
upplever att de fått fler arbetsuppgifter som de upplever att de inte hinner med.

Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem
På Åkerboskolan jobbar man med att få verksamheten att flyta samtidigt som man flyttar
in i tillfälliga lokaler och parallellt med det planerar för ny skola. Det blir en stor
påfrestning på personalen i skolan.
Alla enheter har dragit ner på personal inför höstterminen för att skapa budget i balans. På
flera enheter har man fått slå ihop till större grupper för att klara budgetmålet.
Fritidshemmen har stora grupper och vi kan se en trend där barnen stannar kvar på fritids
högre upp i åldrarna än tidigare.

Bibliotek och kulturskola
Kulturskolan
På grund av uteblivet/ försenat statsbidrag så har Kulturskolan inte startat alla kurser för
terminen ännu. Vi väljer därför en sen start och inväntar besked om statsbidraget
återinförs. Från 2020 har vi fått en utökning med 350000 då kan vi äntligen permanentera
de populära kurserna i trolleri, skapande verkstad och musik med digitala verktyg.
Kulturskolan har påbörjat uppdraget att göra Kronomagasinet till ett kulturhus även för
allmänheten. Det är ett av de prioriterade områdena i Kulturplanen. Vi behöver fastställa
hyror och även försöka höja antalet tillåtna besökare i lokalen.
Biblioteket
I väntan på nya bibliotekschefen som tillträder 1 oktober har personalen hjälpts åt och
hållit verksamheten igång på ett bra sätt. Sommaren var hektisk som vanligt med många
besökare, och avlöpte utan problem.

1.4 Ekonomisk analys
Utbildningsnämnden uppvisar för augusti månad en negativ budgetavvikelse om - 1 367
tkr (se tabell nedan).
Ett sammantaget underskott återfinns på förvaltningens centrala stödfunktion.
Utbildningsnämnd
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Interkommunal ersättning visar på ett underskott om -563 tkr. Barn- och
elevantalet som väljer annan huvudman har ökat mot vad som förutspåddes inför
budget 2019, det är för tillfället ytterligare 11 barn och elever än de 122 som
budgeten är baserad på.
Underskott återfinns även på central kompetensutveckling, bland annat på grund
av SKUA-projekt i förskolan som tillkommit efter budget beslutats.
Underskottet på tilläggsbelopp har minskat, från -734 tkr per juli till -467 tkr per
augusti på grund av den internöverföring som varje månad görs från enheterna till
tilläggsbelopp.
Överskott på grund av lägre personalkostnader än budgeterat återfinns på
elevvård och central administration.
Skolskjuts visar per augusti ett underskott om -636 tkr. Dels beror det på högre
kostnader för taxi än budgeterat då ytterligare resor tillkommit under året, detta
ger ett underskott om -250 tkr. Vidare har det under sommaren inkommit
kostnader från Region Kalmar för skolskjuts vilket ger ett tillfälligt underskott då
periodkurvan för budgeten skiljer sig från hur fakturering görs från Region
Kalmar. Delar av skolskjutsen faktureras månadsvis hela året och budgeten är
periodiserad på 11 månader.
Lotsen visar på ett överskott på grund av högre intäkter än budgeterat under året.

Norra området visar på ett underskott om -746 tkr per augusti månad.




Åkerbo förskoleklass har under våren haft en högre bemanning än budgeterat
vilket resulterar i ett underskott om -282 tkr.
Administrationen på Åkerbo visar också på ett underskott, främst kopplat till
lokalvård som inte finns med i budget.
På grund av branden i Åkerboskolan under augusti behöver läromedel och
förbrukningsmaterial köpas in. Dessa kostnader konteras tillfälligt på
grundskolan och per augusti månad är det 179 tkr som kan hänföras till branden.

Centrala området har för perioden en positiv budgetavvikelse om 794 tkr.






Skogsbrynet förskola har under våren haft högre bemanning än budgeterat på
grund av flertalet inskolningar och ökat barnantal.
Gällande dagbarnvårdare återfinns också kostnader för personal över budgeterad
nivå då denna är lägre än de timmar som omsorgsbehov efterfrågas.
Kostnader för personal på Viktoria förskoleklass överstiger budget per augusti på
grund av ökat behov av extra stöd. Samtidigt visar grundskolan på ett överskott,
både vad gäller personal på grund av anpassning till det nya elevantalet, men
även på grund av högre intäktsnivå än budgeterat.
På samma sätt som Viktoriaskolan visar Slottsskolan på ett överskott per augusti
månad, på grund av intäkter i form av statsbidrag samt personalkostnader. Vidare
föreligger inköp av bland annat läromedel vilket gör att driften visar ett överskott.

Södra området visar för perioden en negativ budgetavvikelse om -806 tkr.





Fritidshemmen på området visar för perioden en negativ budgetavvikelse.
Öppettiderna har utökats under sommaren och således blir kostnaden för personal
högre.
Runsten förskola visar på ett underskott om -184 tkr. Utbetalningar av
semesterlön har gjorts och en högre andel timanställda än budgeterat har varit
aktuellt under våren på grund av sjukskrivningar.
Köping förskoleklass har ytterligare beslutade tilläggsbelopp utöver budgeten
vilka inte utnyttjas fullt ut, detta skapar en positiv budgetavvikelse för enheten.
Felaktigheter i fakturering för lokalvård påverkar administrationen på Köping,
kredit väntas från leverantör.
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Ett underskott på Hasselbacken förskola beror av lägre barnomsorgsintäkter än
budgeterat samt högre personalkostnader än budgeterat.
Särskolan Björken har öppnat under augusti månad. Finansiering av denna enhet
kommer att ske med hjälp av elevpeng och tilläggsbelopp för de elever som går
där, överföring av detta är inte gjort per augusti då fördelningen inte är fastställd
än. Totalt visar särskolan på ett underskott om -51 tkr för perioden, då helt utan
budget.

En fortsatt positiv budgetavvikelse återfinns på kulturområdet.



Överskottet härleds till biblioteket, på grund av vakanser och högre intäkter än
budgeterat.
Negativ budgetavvikelse på grund av oförutsägbara personalkostnader finns på
kulturskolan.

Ekonomisk sammanställning
Årsbudget

Periodens_bu
dget

Periodens_utf
all

Avvikelse

Total
60

Central
stödfunktion

63 651

41 787

42 604

-817

61

Norra
rektorsområdet

21 666

14 268

15 014

-746

62

Centrala
rektorsområdet

49 778

33 256

32 462

794

63

Södra
rektorsområdet

39 600

26 306

27 113

-806

65

Kulturområdet

9 825

6 617

6 407

210

184 520

122 234

123 600

-1 366

Summa

1.5 Nämndens mål
Nyckeltalen följs upp i olika intervall över året. De nyckeltal som inte har en
färgmarkering har inte följts uppvid delårsbokslutet utan följs upp i årsbokslutet.

Medborgare
Nämndens mål

Nyckeltal

Utbildningsnämndens verksamheter ska genomsyras
av delaktighet och inflytande av våra brukare (kopplas till
Lpfö18 och Lgr11 2.3 Ansvar, delaktighet och inflytande
samt Biblioteken ska vara mötesplatser mellan människor,
tankar, upplevelser och kulturer)

Andelen elever som upplever
att de har inflytande i skolan åk 5

Analys
I alla verksamheter arbetar personalen medvetet med att
barn, elever, vårdnadshavare, låntagare ska vara delaktiga
i våra verksamheters utformning. Elever i grundskolan
upplever en viss begränsning i vad de får påverka, men
det handlar också om att inflytandet ska öka med ålder.
Elevledda utvecklingssamtal är en modell som används på
flera enheter för att öka elevernas delaktighet i deras
lärandeprocess.
Utbildningsnämnd
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Andelen vårdnadshavare som
anser sig ha inflytande över
verksamheten i förskola och skola
Andelen elever i Kulturskolan
som upplever inflytande över
verksamheten
Miljön är utformad utifrån
barngruppens behov
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Nämndens mål

Nyckeltal
Andel elever i Kulturskolan
Andelen elever som upplever
att de har inflytande i skolan åk 9
Antal aktiviteter på biblioteket
Antal deltagare i aktiviteter på
biblioteket
Antal fysiska boklån på
biblioteket
Antal besökare på biblioteket
Andel elevplatser på
Kulturskolan

Alla elever ska under grundskoletiden komma i kontakt
med olika arbetsplatser, yrken och studievägar, så att de
kan göra välgrundade val av studier och yrken som
baseras på deras intressen och möjligheter, inte på
tradition och konventioner. (kopplas till Lgr11 2.6, Skolan
och omvärlden)
Analys
SYV-planen som har använts för första året har
utvärderats i augusti och ska utvecklas vidare.
PRAO-verksamheten behöver utvecklas eftersom eleverna
ska ordna med platser själva och alla klarar inte det på ett
bra sätt. Planer finns för att utveckla tillsammans med
kommunens näringslivsutvecklare.
Utbildningsnämnden ska erbjuda trygga och
utvecklande verksamheter i hela kommunen (kopplas till
Lpfö18 och Lgr11 2.1 Normer och värden, 2.2 Kunskaper
och lärande, 2.7 Bedömning och undervisning samt till Det
digitala biblioteket ska utvecklas till en attraktiv och
uppdaterad arena och Skolbiblioteken ska stimulera till
lustfyllt och livsviktigt läsande och lärande)
Analys
Förskolan
Implementeringen av den nya/reviderade läroplanen
fortskrider. Arbetslagsledare och rektor håller i arbetet
tillsammans. Pedagogerna har också arbetat med riktat
fokus mot tydliga värdegrundsmål som bedöms fungera
väl. Personalen utgår ifrån läroplanen och anpassar efter
barnens behov och förutsättningar.
För att se om våra barn känner sig trygga så delas det ut
en enkät under våren hur vårdnadshavare upplever tex om
sitt barn känner sig tryggt. Positiva resultat.
Skolbiblioteket är aktivt vid bestämda tillfällen vid våra
förskolor vilket är positivt.
Grundskolan
Resultatet av elevenkäten i maj 2019 visar på relativt hög
måluppfyllelse när det gäller tryggheten på våra skolor.
Årets resultat av nationella prov var sämre än tidigare år,
framför allt i matematik. Detta påverkade meritvärden och
gymnasiebehörigheten i negativ bemärkelse. Nationell
jämförelse tas fram till årsbokslutet eftersom dessa siffror
Utbildningsnämnd
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Genomförd PRAO

Resultat av gymnasieval

Andel trygga elever i
grundskolan åk 5

Andel trygga elever i
grundskolan åk 9
Andel vårdnadshavare i
förskolan som anser att deras
barn är trygga
Andel trygga elever i
Kulturskolan
Uppdaterad plan mot
diskriminering och kränkande
behandling finns på enheterna
Förskoleverksamheten
präglas av omsorg, utveckling och
lärande som bildar en helhet
Andel elever med behörighet
till yrkesförberedande program
Meritvärde åk 9
Andel elever med minst E i
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Nämndens mål

Nyckeltal

inte publicerats än.

ämnesprovet svenska årskurs 9

Kränkningar
Antalet anmälningar har ökat mellan höst och vårtermin
läsåret 2018/19. Tittar vi närmare på enheterna så är det
skolorna med högstadium som har flest anmälningar,
medan förskolorna har väldigt få. Detta beror inte enbart
på att de små barnen inte kränker varandra utan också på
vanan att dokumentera dessa av personalen. Skolorna i
södra området kom också igång lite senare än övriga med
det nya systemet.
Skolornas analys är att vi har ett bra trygghetsarbete som
bygger på en nolltolerans av kränkningar – därför anmäls
allt som händer och kan tyckas mycket.
Kulturområdet - Kulturskolan
Kulturskolan mäter trygghet i vår enkät en gång om året.
99 % trivs på kulturskolan och 1% svarar delvis.
Personalen genomgår ett fortbildningsresa med inriktning
på att täcka kunskapsluckor i sitt ämne. Dvs lära sig mer
om det som man upplever att man inte är så bra på. En av
anledningen är att alla lärare ska kunna undervisa i så
brett kulturellt område som möjligt, t ex flera genrer från
olika tidsepoker och kulturer.

Andel elever med minst E i
ämnesprovet engelska årskurs 9
Andel elever med minst E i
ämnesprovet matematik årskurs 9
Andel elever med minst E i
ämnesprovet svenska årskurs 6
Andel elever med minst E i
ämnesprovet engelska årskurs 6
Andel elever med minst E i
ämnesprovet matematik årskurs 6
Uppföljning av resultat i
förskoleklassen
Uppföljning av resultat i
fritidshemmet
Uppföljning av
kunskapsresultat i alla ämnen i
grundskolan
Antal besök på bibliotekets
hemsida
Antal e-boklån
Antal e-filmslån på biblioteket
Uppföljning av
skolbiblioteksplan
Antal anmälda kränkningar i
förskola och skola

Organisation
Nämndens mål
Utbildningsnämndens verksamheter ska ha en god
arbetsmiljö med kompetent personal i ständig utveckling
(Kopplas till Lpfö18 och Lgr11 2.8 Rektorns ansvar)
Analys
Medarbetarenkät
Medarbetarenkäten som genomfördes under våren 2019
visar på en något lägre andel nöjd personal. De områden
som sticker ut är frågorna som handlar om att hinna med
sina arbetsuppgifter och hantera kraven. Enkäten kom ut i
samband med implementeringen av e-handelssystemet
och nedläggningen av logistikenheten, vilket bedöms vara
orsaken till de lägre siffrorna. Arbetet med e-handel och
beställning av separata livsmedel har blivit bättre under
perioden, men det finns fortfarande utvecklingspotential.
Ledarskapsindex i medarbetarenkäten har ökat från 3,8 till
3,9 på en femgradig skala.
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har ökat marginellt från 2018.
Utbildningsnämnd
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Nyckeltal
NMI (Nöjd medarbetarindex)
Andelen behörig personal
Genomförd
kompetensutveckling
Andel sjukskrivningar
Genomförda
friskvårdsinsatser
Personalen i förskolan ges
möjlighet till kompetensutveckling
utifrån förskolans behov samt ges
möjlighet att dela med sig av sin
kunskap och lära av varandra för
att utveckla utbildningen
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Nämndens mål

Nyckeltal

Korttidsfrånvaron är ungefär lika medan långtidsfrånvaron
har ökat något. Av de som är långtidsfrånvarande (mer än
29 dagar) är endast ett fall stressrelaterat.
Utbildningsnämndens verksamheter ska ha en god
service, präglas av transparens och förbättra
verksamheten genom samverkan mellan enheter, stadier
och verksamheter (kopplas till Lpfö18 och Lgr11 2.4
Förskola/Skola och hem och 2.5 Övergång och
samverkan)

Andel genomförda politiska
beslut

Genomförd internkontroll
Andel besvarade klagomål
Analys
Utbildningsnämnd
Utbildningsförvaltningens verksamheter arbetar ständigt
för att förbättra information och tydlighet gentemot dem vi
är till för. Övergångar mellan stadier fungerar väl i de lägre
åldrarna och överlämning mellan klass 5 och 6 håller på att
utvecklas ytterligare. Arbetet i chefsteamen utvecklas och
är en förutsättning för måluppfyllelsen.
Prognosen är att vi kommer att uppnå målet.

Vårdnadshavare ges möjlighet
att vara delaktiga i utvärderingen
av utbildningen
Det ska finnas ett väl
fungerande arbete med att
förbereda barnen och deras
vårdnadshavare inför övergångar
till förskoleklass och fritidshem

Hållbarhet
Nämndens mål
Utbildningsnämndens verksamheter ska bidra till en
hållbar miljö (Kopplas till Lpfö18 och Lgr 11 Miljöperspektiv
och Etiskt perspektiv)
Analys
Utbildningsnämnd
Det ser lite olika ut på olika enheter hur långt man kommit.
På några förskolor jobbar man med Grön Flagg och i och
med miljöinspektörernas besök görs nu nya inköp utifrån
Giftfri Förskola. Äldre material som inte uppfyller kraven
rensas efter hand bort.
I grundskolan ingår hållbar utveckling i flera av
skolämnena och olika aktiviteter genomförs löpande.
I förvaltningen i stort genomförs strategin att använda
digitalisering som ett sätt att minska pappersåtgång.
Prognosen är att vi inte helt kommer att uppnå målet.
Utbildningsnämndens verksamheter ska arbeta aktivt
med en resursfördelning anpassad till verksamhetens
behov

Nyckeltal
Utvärdering av digitalisering
Vi lär förskolebarnen om
hållbar utveckling
Personalen i våra
verksamheter är goda förebilder
(Giftfri förskola/hållbar
utveckling/återvinning)

Genomförd
månadsuppföljning

Analys
Resursfördelningen gällande tilläggsbelopp för elever med
extraordinära behov har inte varit tillräcklig. Därför har
förvaltningen fått ett underskott. En utvärdering av
tilläggsbeloppen behöver göras.

Utbildningsnämnd
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1.6 Personaluppföljning

Arbetad
tid

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Antal
årsarbetare
2018

262

230

270

236

274

204

85

Antal
årsarbetare
2019

275

243

286

259

284

196

87

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Övertid
2018

47

87

89

99

202

84

8

Fyllnadstid
2018

276

209

306

379

440

206

50

Övertid
2019

100

81

118

115

310

104

5

Fyllnadstid
2019

282

299

529

411

595

197

77

Arbetad
tid
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Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Sjukfrånvaro 2018

5,74

8,29

7,49

6,22

6,21

5,30

2,91

Sjukfrånvaro 2019

7,20

8,94

7,97

7,98

8,13

5,63

4,70

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Korttidssjukfrånvaro
2018

2,87

4,61

3,51

2,16

2,05

1,93

1,97

Korttidssjukfrånvaro
2019

3,16

3,85

3,16

2,7

2,64

1,41

1,96

Sjukfrånvaron ligger fortfarande något över föregående års nivå. Korttidsfrånvaron är
fortsatt i nivå med föregående år och visar samma trend på nedgång under
sommarmånaderna.

1.7 Prognos
Utbildningsförvaltningen visar på ett prognostiserat underskott på -967 tkr för 2019.
Central stödfunktion, -459 tkr:





Det ökade elevantalet på interkommunal ersättning väntas ge ett underskott om 620 tkr. Detta förutsätter att inte ytterligare barn/elever tillkommer, vilket är svårt
att förutspå.
Tilläggsbeloppen väntas, efter överföring från enheterna, att visa på ett
underskott om -180 tkr. Även detta förutsätter att inga förändringar görs utifrån
elevantal och belopp.
Taxikostnaderna har under året blivit högre, förväntad kostnad under 2019 är
907 tkr och budget för taxi är under året 524 tkr, förväntad prognos -383 tkr.
Överskott i form av personalkostnader återfinns inom den centrala stödfunktionen
vilket förväntas täcka upp för delar av det prognostiserade underskottet.

Norra området, -150 tkr:





Underskottet på Åkerbo förskoleklass väntas finnas kvar vid årets slut, dock inte
utökas.
Överskott väntas på Åkerbo grundskola då de tilläggsbelopp som godkänts inte
väntas användas fullt ut då lösningar görs med resursteam.
Kostnaderna för branden på Åkerboskolan väntas täckas av försäkringsbolaget.
Underskott i form av personalkostnader väntas på områdets förskolor, detta beror
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på ökat behov av bemanning på grund av ökat barnantal.
Centrala området, +26 tkr:




Hopslagning av förskolor i centrala området väntas kunna effektivisera
verksamheten och skapa ett överskott vid årets slut.
Minskat elevantal på Viktoriaskolan under höstterminen väntas ge ett överskott i
form av personalkostnader. Under våren har förskoleklassen haft högre
bemanning vilket väntas finnas kvar vid årets slut, dock inte utökas.
Överskottet på Slottsskolan per augusti innefattar bland annat överskott på
läromedel, detta kommer köpas in under året och överskottet minskas.

Södra området, -500 tkr:




Aktuellt underskott på fritidshemmen och Runsten samt Rälla förskola väntas
finnas kvar.
Översyn av Gärdslösa grundskola och förskola har resulterat i ett prognostiserat
överskott.
Då överföring av elevpeng inte är gjord till Köping särskola än ligger ett
prognostiserat underskott där.

Kulturområdet, +118 tkr:



Överskott på grund av vakanser och intäkter väntas finnas kvar på biblioteket.
Underskottet på Kulturskolan vilket härrör till oförutsägbara personalkostnader
väntas också finnas kvar i årets slut.

Prognos sammanställning
Årsbudget

Årsprognos

Budgetavvikelse

Total
60

Central stödfunktion

63 651

64 109

-459

61

Norra
rektorsområdet

21 666

21 815

-150

62

Centrala
rektorsområdet

49 778

49 753

26

63

Södra
rektorsområdet

39 600

40 101

-500

65

Kulturområdet

9 825

9 708

118

184 520

185 486

-966

Summa

1.8 Åtgärder
De åtgärder som presenterats i månadsuppföljning per maj och juli är fortsatt aktuella.
Inga ytterligare åtgärder är presenterade per augusti. Cheferna har sett över
organisationerna och de kostnader som är påverkbara och ser svårigheter i att ytterligare
ta igen det underskott som skapats under våren än vad som finns prognostiserat per
augusti.
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1.9 Framtid
En rekryteringsprocess har startat för att ersätta utbildningschefen som slutar 30
september. Under rekryteringen går Jan-Erik Carlsson in som tf utbildningschef, med
start i september. Rekryteringen leds av personalavdelningen och samverkas centralt.
Ledningsgruppen har påbörjat arbetet med budget 2020. Som det ser ut nu blir det en
minskning på knappt 10% i barn- och elevpengen för att täcka de ökande behoven av
extra ordinärt stöd. Detta ses framför allt på de små enheterna som oroande och svårt att
planera för.
Statsbidraget lågstadiesatsningen kommer att försvinna 2020 och ingå i statsbidraget för
en likvärdig skola istället. Oklart i dagsläget om kommunen kommer att kunna ta del av
medlen för en likvärdig skola då det bygger på att man inte minskar på sina egna
kostnader.
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 51

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-09-11

51

Dnr 2019/1 640 UN

Uppföljning och analys av budget augusti 2019, tertial 2
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att då resultatet för delårsbokslut inte är klart vid arbetsutskottets möte så överlämnar utskottet ärendet utan beredning till utbildningsnämnden.
Dagens sammanträde
Controller Izabelle Sjöbäck redogör muntligt för en preliminär budgetuppföljning för
augusti 2019 som visar på ett preliminärt utfall på - 1 367 tkr mot budget. Prognosen för året är ett utfall på – 854 tkr. Del av förklaring av ett underskott centralt är
högre kostnader för resursbehov, interkommunal ersättning för fler elever än bugeterat. Augusti månad är generellt en månad med högre kostnader på grund av t.ex.
sommarvikariekostnader.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-09-10

2019/147 728

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Kim Jakobsson
Administrativ chef

Till Utbildningsnämnden

Intern kontroll år 2020
Förslag till beslut
att

besluta om vilka risker som ska prioriteras i utbildningsnämndens kontrollplan
för 2020.

Ärendebeskrivning
Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir
gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. En genomarbetad intern kontroll är
en av pusselbitarna i en bra styrning och uppföljning. Den bidrar till en effektiv och
säker verksamhet och god ekonomisk hushållning. Ytterst kan en bra intern kontroll
stärka förtroendet för förtroendevalda.
Intern kontroll sker hela tiden, i det dagliga arbetet, i det systematiska kvalitetsarbetet, i arbetsmiljöarbetet mm. För att utbildningsnämnden ska kunna följa upp den interna kontrollen behöver man upprätta en intern kontrollplan för varje kalenderår.
Inventering av risker
Inför varje år tillsätts en arbetsgrupp med tjänstemän som gör en inventering av risker. Riskerna identifieras med utgångspunkt från olika frågeställningar och utifrån
områden som till exempel informationssäkerhet, resurshantering, trygghet och uppföljning av beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 6 september 2019
Riskbedömning intern kontroll 2020

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Helena Svensson
Förvaltningschef

Kim Jakobsson
Administrativ chef
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Intern kontroll 2020 utbildningsnämnden
Informationssäkerhet
•

Säker inloggning till EdWise
EdWise är utbildningsförvaltningens system för lagring av elevinformation
Risk: att exempelvis betyg, omdömen och åtgärdsprogram sprids. Vårdnadshavare
har fått inloggning via bank-ID nu vilket gör det säkrare. Lösning för elever och lärare
då de inte är i skolans nätverk är inte klart ännu. Pilot har genomförts med bank-ID
även för personal men det finns även andra lösningar.
Sannolikhet: Möjlig (2)
Konsekvens: Allvarlig (4)
Riskvärde: Reducera (8)

•

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Dataskyddsförordningen handlar om säker hantering av personuppgifter.
Risk: den skärpta lagen, som trädde i kraft i maj 2018 kan leda till att böter krävs av
kommunen om vi inte följer lagstiftningen.
Sannolikhet: Möjlig (2)
Konsekvens: Kännbar (3)
Riskvärde: Bevaka (6)

Resurshantering
•

Kontanthantering
Hantering och förvaring av kontanta medel.
Risk: att pengar försvinner eller blir liggande i verksamheten och är stöldbegärlig
samt att personal känner sig utsatt när man ska ta med stora summor pengar till
banken.
Sannolikhet: Möjlig (2)
Konsekvens: Lindrig (2)
Riskvärde: Bevaka (4)

Trygghet
•

Samarbete med socialtjänsten kring orosanmälan
Samverkan med socialtjänsten så att barn inte ska fara illa.
Risk: att barn som far illa inte uppmärksammas i tid.
Sannolikhet: Osannolik (1)
Konsekvens: Allvarlig (4)
Riskvärde: Bevaka (4)

•

Rutiner vid elevfrånvaro
Rutiner för att rapportering av elevers frånvaro sker på ett korrekt och
kommungemensamt sätt.
Risk: att frånvaro inte upptäcks i tid så att adekvata åtgärder inte kan vidtas.
Sannolikhet: Möjlig (2)
Konsekvens: Allvarlig (4)
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Riskvärde: Reducera (8)
Uppföljning av beslut
•

Återrapportering av delegationsbeslut
Risk: att nämnden inte har möjlighet att följa upp de delegerade uppgifterna på ett
säkert sätt samt att beslutens överklagandetid inte förfaller.
Sannolikhet: Möjlig (2)
Konsekvens: Kännbar (3)
Riskvärde: Bevaka (6)

Riskbedömningsmatris

20

Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 57

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-09-11

57

Dnr 2019/147 728 UN

Intern kontroll 2020
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden
att

besluta att prioritera de kontrollpunkter med högsta riskvärde (8) i utbildningsnämndens kontrollplan för 2020, vilka är Säker inloggning till EdWise
och Rutiner vid elevfrånvaro.

Ärendebeskrivning
Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir
gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. En genomarbetad intern kontroll är
en av pusselbitarna i en bra styrning och uppföljning. Den bidrar till en effektiv och
säker verksamhet och god ekonomisk hushållning. Ytterst kan en bra intern kontroll
stärka förtroendet för förtroendevalda.
Intern kontroll sker hela tiden, i det dagliga arbetet, i det systematiska kvalitetsarbetet, i arbetsmiljöarbetet mm. För att utbildningsnämnden ska kunna följa upp den
interna kontrollen behöver man upprätta en intern kontrollplan för varje kalenderår.
Inventering av risker
Inför varje år tillsätts en arbetsgrupp med tjänstemän som gör en inventering av risker. Riskerna identifieras med utgångspunkt från olika frågeställningar och utifrån
områden som till exempel informationssäkerhet, resurshantering, trygghet och uppföljning av beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 6 september 2019
Riskbedömning intern kontroll 2020
Dagens sammanträde
Utifrån underlaget intern kontroll 2020 så bedömer mötet att punkter med riskvärde
8 ska prioriteras vid beslut om kontrollplan för år 2020, Säker inloggning till EdWise
och Rutiner vid elevfrånvaro.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-09-18

2019/4 002

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare

Till Utbildningsnämnden

Anmälan om fattade delegeringsbeslut 2019
Förslag till beslut
att

lägga redovisade delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av fattade delegeringsbeslut för tiden 19 augusti -16 september 2019
Beslutsunderlag
Sammanställning av delegeringsbeslut daterad den 18 september 2019
Arbetsutskottets protokoll daterat den 11 september 2019
Tjänsteskrivelse daterad den 18 september 2019

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Helena Svensson
Förvaltningschef

Postadress

Telefon

Box 500[
38701 Borgholm

85114

Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare

Telefax

e-mail / www

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

2019-09-18

Utskriven av:

Diarieenhet:

Utbildningsnämnden

Datum:

2019-08-19 - 2019-09-16

Riktning:

Upprättade

Status:

Aktuella

Dokumenttyp:

DELEGERINGSBESLUT

Anne-Charlott Petersson

Notering:
Sekretess:
Id

Visas ej
I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2019.755

U

Avtal om interkommunal ersättning. Tillstyrks.

Helena Svensson

2019-08-19

Tranås kommun

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/9

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning &
Bidragsbelopp upprättade
under 2019 för läsåret 2019, 2019/20
2019.756

U

Avtal om interkommunal ersättning - Tillstyrks.

Helena Svensson

2019-08-19

Tranås kommun

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/9

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning &
Bidragsbelopp upprättade
under 2019 för läsåret 2019, 2019/20
2019.852

U

Beslut om omvänd integrering i särskolan

2019-08-19

2019.762

Helena Svensson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

U

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Beslut - Avslag. Ansökan om skolskjuts vid
särskilda skäl

Kim Jakobsson

2019-08-21

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/113

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl
2019.750

U

Avtal om interkommunal ersättning - Bidrag
fristående skola. Tillstyrks.

Helena Svensson

2019-08-21

Thoren Framtid

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/9

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning &
Bidragsbelopp upprättade
under 2019 för läsåret 2019, 2019/20
2019.751

U

Avtal om interkommunal ersättning - Bidrag till
fristående skolor. Tillstyrks.

Helena Svensson

Sidan 1 av 6
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Id

I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2019-08-21

Waldorf skola Kalmar

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/9

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning &
Bidragsbelopp upprättade
under 2019 för läsåret 2019, 2019/20
2019.764

U

Beslut - Avslag. Ansökan om skolskjuts av
särskilda skäl

2019-08-23

Helena Svensson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/107

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2019.773

U

Beslut - Avslås. Ansökan om skolskjuts särskilda Kim Jakobsson
skäl.

2019-08-28

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/121

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl
2019.818

U

2019-08-28

SKUA tilläggsavtal. Insatserna ska genomföras
under perioden 2019-08-15 - 2020-06-30

Helena Svensson

Skolverket

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/104

DELEGERINGSBESLUT
Tillägg till överenskommelse om samverkan
mellan Skolverket och Borgholms kommun
avseende uppdraget att genomföra insatser för
att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända
barn och elever och vid behov för barn och
elever med annat modersmål än svenska
(U2018/00404/S1)

2019.776

U

Beslut - Tillstyrks. Ansökan om skolskjuts vid
växelvis boende

2019-08-28

Kim Jakobsson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/138

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl
2019.779

U

Beslut - Tillstyrks. Ansökan om skolskjuts vid
växelvis boende

2019-08-28

Kim Jakobsson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/128

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende
2019.780

U

Beslut - Tillstyrks. Ansökan om skolskjuts vid
växelvis boende

2019-08-28
UN 2019/131

Kim Jakobsson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende

Sidan 2 av 6
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Id

I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2019.781

U

Beslut - Tillstyrks. Ansökan om skolskjuts vid
växelvis boende

2019-08-28

Kim Jakobsson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/133

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende
2019.782

U

Beslut - Tillstyrks. Ansökan om skolskjuts vid
växelvis boende

2019-08-28

Kim Jakobsson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/134

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2019.783

U

Beslut - Tillstyrks. Ansökan om skolskjuts vid
särskilda skäl

2019-08-28

Kim Jakobsson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/130

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl
2019.784

U

Beslut - Avslås. Ansökan om skolskjuts vid
särskilda skäl.

2019-08-28

Kim Jakobsson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/114

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts av särskilda skäl
2019.785

U

Beslut - Tillstyrks. Ansökan om skolskjuts vid
växelvis boende

2019-08-28

Kim Jakobsson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/129

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende
2019.778

U

Beslut om gallring av dokument i närarkiv på
Åkerboskolan

2019-08-29

Helena Svensson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN
DELEGERINGSBESLUT

2019.787

U

Beslut - Tillstyrks. Ansökan om skolskjuts vid
särskilda skäl.

2019-08-29

Kim Jakobsson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/140

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl
2019.821

U

Yttrande inskickat till förvaltningsrätten, mål nr
3606-19

Helena Svensson

2019-09-02

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/97

DELEGERINGSBESLUT
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Id

I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl
2019.823

U

Beslut - Tillstyrks. Ansökan om skolskjuts vid
särskilda skäl

2019-09-03

Kim Jakobsson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/137

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl
2019.824

U

Beslut - Tillstyrks. Ansökan om skolskjuts vid
växelvis boende

2019-09-03

Kim Jakobsson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/143

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende
2019.826

U

Beslut - Tillstyrks. Ansökan om skolskjuts vid
växelvis boende

2019-09-03

Kim Jakobsson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/118

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende
2019.827

U

Beslut - Tillstyrks. Ansökan om skolskjuts vid
växelvis boende

2019-09-03

Kim Jakobsson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/119

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende
2019.828

U

Beslut - Tillstyrks. Ansökan om skolskjuts vid
växelvis boende

2019-09-03

Kim Jakobsson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/120

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende
2019.844

U

Beslut - Avslag. Ansökan om skolskjuts vid
särskilda skäl

2019-09-03

Kim Jakobsson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/141

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl
2019.849

U

Beslut - Tillstyrks. Ansökan om skolskjuts vid
växelvis boende

2019-09-05

Kim Jakobsson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/132

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende
2019.863
2019-09-06

U

Beslut - Hemkommunen tillstyrker avtal om
interkommunal ersättning.

Helena Svensson

Mörbylånga kommun

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

Sidan 4 av 6

26
Id

I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
UN 2019/9

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning &
Bidragsbelopp upprättade
under 2019 för läsåret 2019, 2019/20
2019.864

U

Beslut - Hemkommunen tillstyrker avtal om
interkommunal ersättning.

Helena Svensson

2019-09-06

Mörbylånga kommun

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/9

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning &
Bidragsbelopp upprättade
under 2019 för läsåret 2019, 2019/20
2019.859

U

Beslut - Tillstyrks. Ansökan om skolskjuts vid
växelvis boende

2019-09-06

Kim Jakobsson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/146

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende
2019.860

U

Beslut - Tillstyrks. Ansökan om skolskjuts vid
växelvis boende

2019-09-06

Kim Jakobsson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/148

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende
2019.855

U

Beslut - Tillstyrks. Ansökan om skolskjuts vid
särskilda behov

2019-09-06

Kim Jakobsson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/113

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl
2019.856

U

Beslut om mottagande i grundsärskolan på
försök

2019-09-09

2019.857

Helena Svensson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

U

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Beslut om omvänd integrering i särskolan

Helena Svensson

2019-09-09

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/126

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Beslut om omvänd integrering i särskolan
2019.858

U

Beslut - Tillstyrks. Ansökan om skolskjuts vid
växelvis boende

2019-09-09

Kim Jakobsson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/145

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende
2019.861

U

Avtal om interkommunal ersättning - Tillstyrks.

Helena Svensson
Sidan 5 av 6
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I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2019-09-09

Falkenbergsskolan,Kalmar

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/9

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning &
Bidragsbelopp upprättade
under 2019 för läsåret 2019, 2019/20
2019.872

U

Avtal om interkommunal ersättning. Tillstyrks.

Helena Svensson

2019-09-12

Mörbylånga Färjestaden Smaragd

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/9

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning &
Bidragsbelopp upprättade
under 2019 för läsåret 2019, 2019/20
2019.873

U

Avtal om interkommunal ersättning. Tillstyrks.

Helena Svensson

2019-09-12

Mörbylånga Färjestaden Smaragd

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/9

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning &
Bidragsbelopp upprättade
under 2019 för läsåret 2019, 2019/20
2019.870

U

Beslut - Hemkommunen Tillstyrker avtal om
interkommunal ersättning

Helena Svensson

2019-09-13

Högsby kommun

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2019/9

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

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

Sidan 6 av 6
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-09-17

2019/10 606

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Helena Svensson
Utbildningschef

Till Utbildningsnämnden

Anmälda kränkningar jan-jul 2019
Förslag till beslut
att

godkänna rapporten

Ärendebeskrivning
Åtgärder mot kränkande behandling regleras i 6 kap. Skollagen. Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i lagen, när den handlar i
tjänsten eller inom ramen för uppdraget. Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka
kränkande behandling av barn och elever. Huvudmannen ska även se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.
Antalet anmälningar har ökat mellan höst och vårtermin läsåret 2018/19. Tittar vi
närmare på enheterna så är det skolorna med högstadium som har flest anmälningar, medan förskolorna har väldigt få. Skolornas analys är att vi har ett bra trygghetsarbete som bygger på en nolltolerans av kränkningar – därför anmäls allt som händer.
Beslutsunderlag
Rapport anmälda kränkningar i skolor och förskolor jan-jul 2019
Tjänsteskrivelse daterad den 17 september 2019

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Helena Svensson
Utbildningschef

Postadress

Box 500[
38701 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

Helena.Svensson@borgholm.se
http://www.borgholm.se

29

RAPPORT
Datum

Beteckning

2019-09-03

2019/10 606

Ert datum

Er beteckning

1 (4)

Handläggare

Helena Svensson
Utbildningschef

Till utbildningsnämnden

Rapport anmälda kränkningar i skolor och förskolor
Åtgärder mot kränkande behandling regleras i 6 kap. Skollagen. Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i lagen, när den handlar i
tjänsten eller inom ramen för uppdraget. Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka
kränkande behandling av barn och elever. Huvudmannen ska även se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.
En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller
en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om att ett
barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med
verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i
förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Detta ska även tillämpas på motsvarande sätt om ett
barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier
på sätt som avses i diskrimineringslagen
För rapportering av kränkande behandling använder sig utbildningsnämndens verksamheter av ett processverktyg från Draftit som heter KB Process. Där rapporterar
personalen i kränkande behandling som direkt går till rektor och huvudman. Enheternas trygghetsgrupper utreder och följer sedan upp händelsen och ärendet godkänns av rektor. Ärendet godkänns sedan av huvudmannen och arkiveras digitalt.
På skolnivå och huvudmannanivå kan man sedan ta fram statistik på exempelvis vilka typer av kränkningar som sker, antal kränkningar samt vart kränkningarna sker.
Systemet KB Process upplevs som ett effektivt verktyg av skolornas trygghetsgrupper som får en bra överblick över var händelser sker, vilka som är inblandade o.s.v.
På så sätt kan skolorna arbeta vidare med det förebyggande arbetet.

Postadress

Box 500[
38701 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

Helena.Svensson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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2 (4)

Statistik från höstterminen 2018

31
3 (4)

Statistik från vårterminen 2019

32
4 (4)

Analys
Antalet anmälningar har ökat mellan höst och vårtermin läsåret 2018/19. Tittar vi
närmare på enheterna så är det skolorna med högstadium som har flest anmälningar, medan förskolorna har väldigt få. Detta beror inte enbart på att de små barnen
inte kränker varandra utan också på vanan att dokumentera dessa av personalen.
Skolorna i södra området kom också igång lite senare än övriga med det nya systemet.
Skolornas analys är att vi har ett bra trygghetsarbete som bygger på en nolltolerans
av kränkningar – därför anmäls allt som händer och kan tyckas mycket.
Statistiken ska hanteras med insikten om de olika skolornas storlek. Procentsatsen
bygger på antalet anmälningar och korrelerar inte med antalet elever på skolorna.
Slottsskolan har t.ex. ca 280 elever i årskurs 6-9 medan Åkerbo har ca 85 i dessa
årskurser. Antalet måste ställas i förhållande till detta. Samma förhållande ungefär
gäller mellan Köping och Viktoriaskolan.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Helena Svensson
Utbildningschef
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 52

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-09-11

52

Dnr 2019/10 606 UN

Rapport från skolor och förskolor till huvudman gällande kränkande behandling vt-2019
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att

överlämna informationen till utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Åtgärder mot kränkande behandling regleras i 6 kap. Skollagen. Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i lagen, när den handlar
i tjänsten eller inom ramen för uppdraget. Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka
kränkande behandling av barn och elever. Huvudmannen ska även se till att det
genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för
kränkande behandling.
En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om
att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att
förhindra kränkande behandling i framtiden. Detta ska även tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller
sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen
För rapportering av kränkande behandling använder sig utbildningsnämndens
verksamheter av ett processverktyg från Draftit som heter KB Process. Där rapporterar personalen i kränkande behandling som direkt går till rektor och huvudman.
Enheternas trygghetsgrupper utreder och följer sedan upp händelsen och ärendet
godkänns av rektor. Ärendet godkänns sedan av huvudmannen och arkiveras digitalt. På skolnivå och huvudmannanivå kan man sedan ta fram statistik på exempelvis vilka typer av kränkningar som sker, antal kränkningar samt vart kränkningarna
sker.
Systemet KB Process upplevs som ett effektivt verktyg av skolornas trygghetsgrupper som får en bra överblick över var händelser sker, vilka som är inblandade o.s.v.
På så sätt kan skolorna arbeta vidare med det förebyggande arbetet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-09-11

52

Statistik från höstterminen 2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-09-11

52

Statistik från vårterminen 2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-09-11

52

Analys
Antalet anmälningar har ökat mellan höst och vårtermin läsåret 2018/19. Tittar vi
närmare på enheterna så är det skolorna med högstadium som har flest anmälningar, medan förskolorna har väldigt få. Detta beror inte enbart på att de små barnen inte kränker varandra utan också på vanan att dokumentera dessa av personalen. Skolorna i södra området kom också igång lite senare än övriga med det
nya systemet.
Skolornas analys är att vi har ett bra trygghetsarbete som bygger på en nolltolerans av kränkningar – därför anmäls allt som händer och kan tyckas mycket.
Statistiken ska hanteras med insikten om de olika skolornas storlek. Procentsatsen
bygger på antalet anmälningar och korrelerar inte med antalet elever på skolorna.
Slottsskolan har t.ex. ca 280 elever i årskurs 6-9 medan Åkerbo har ca 85 i dessa
årskurser. Antalet måste ställas i förhållande till detta. Samma förhållande ungefär
gäller mellan Köping och Viktoriaskolan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 3 september 2019
Dagens sammanträde
Förvaltningschef Helena Svensson redogör för ärendet. Hon berättar bland annat
om att vi har en nolltolerans vilket de höga antal anmälningar visar. Det behöver gå
minst ett läsår till för att få ett bättre underbyggt underlag för att kunna se en trend.
Genom att använda KB process är det lättare att t.ex. få en överblick över de platser
som är mest otrygga.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-09-17

2019/144 600

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Helena Svensson
Utbildningschef

Till Utbildningsnämnden

Drogfria skolavslutningsfester 2019
Förslag till beslut
att

godkänna rapporten

Ärendebeskrivning
Eftersom utbildningsnämnden tagit beslut om att sponsra drogfria skolavslutningar
med 10 tkr varje år, skickar förebyggande teamet årligen in en rapport för att återkoppla hur festerna avlöpte.
Beslutsunderlag
Skolavslutning Borgholms kommun 2019
Tjänsteskrivelse daterad den 17 september 2019

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Helena Svensson
Utbildningschef

Postadress

Box 500[
38701 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

Helena.Svensson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Skolavslutning Borgholms kommun 2019
Borgholm, Slottsgården/Blågårdens avslutningsfest 190613
Slottsgårdens personals beskrivning av kvällen: Avslutningsfesten gick i år av stapeln på
Slottsskolans skolgård mellan 18.00 - 22.00. Det dukades upp massvis med aktiviteter,
lasergame, mekanisk tjur, gladiatorarena, backklättring, chokladhjul samt flera lotterier. Alla
aktiviteter var gratis och även mat ingick under kvällen.
För att få komma in och delta i alla aktiviteter så fick alla blåsa i alkoholmätaren samt så
gjordes flera kontroller under kvällen bland annat innan alla lotterivinster lottades ut. ALLA
blåste grönt hela kvällen.
Vi hade cirka 120 besökare, blandat killar och tjejer i olika åldrar (årskurs 6-18år).
Stämningen var mycket god under hela kvällen. Många skratt ekade ute på skolgården innan
vi avslutade festen vid 22.00 för ett långt och härligt sommarlov.
Våra sponsorer under kvällen var, Social och utbildningsförvaltningen, Eventgrabbarna,
Ölands lasergame, Ölands grävtjänst, Björnes samt Majblomman.
Vi på Förebyggande teamet påbörjade vår kväll på slottsgården tillsammans med
fritidsledarna. På slottsgården saknade vi dock nästan alla som slutade nian. På skolan har
eleverna som slutar nian som tradition att anordna en avslutningsfest hemma hos någon
ungdom och bjuda dit alla klasser. Vi fick veta vart festen var från olika håll så vi åkte dit. Det
var en hemmafest med ca. 40-50 ungdomar på plats. Föräldrarna var hemma under kvällen
och tillät detta evenemang.
När vi kom dit vid 20.30 så var det redan ungdomar som var fulla och började må dåligt.
Detta resulterade i att vi fick ringa hem till några föräldrar som fick hämta sina barn. Vi åkte
en sväng för att kolla hur det såg ut i Borgholm runt stränderna och där hittade vi också en
fest men med ungdomar från gymnasiet. De var också påverkade av alkohol men festen
löstes upp då vi kom till platsen.
Vi har diskuterat med polisen gällande dessa hemmafester och komplexiteten i att delta då
vi inte har någon befogenhet i att avluta en hemmafest eller hälla ut alkohol. Vi är medvetna
om att föräldrar undanhåller information om det ska vara fest och sen när vi kommer så
lämnar man gärna över ansvaret till oss då det gäller att ringa hem till andra vuxna om deras
överförfriskade barn.
Vi kommer framöver inför skolavslutningarna att lägga mer fokus på att informera
föräldrar på föräldramöten om alkohol och droger. Vi kommer i höst ha två temakvällar för
tonårsföräldrar där det även ges möjlighet till diskussion. Vår förhoppning genom att skapa
mer medvetenhet hos föräldrarna är att de inte tillåter sina barn att dricka alkohol eller
hjälper till att anordna dessa fester utan hjälper till att skapa ett drogfritt evenemang även i
Borgholm.

39

Önskvärt är även att fritidsgården väljer att ha öppet lite senare då detta är en kväll som
många får vara ute lite längre. Detta förebygger risken för att ungdomar efter fritidsgårdens
avslutning drar vidare till andra fester.
Önskvärt tycker vi även är att Polis finns på ön under dessa kvällar, detta var tyvärr inte
möjligt i år.

Gårn i Löttorp, Grönt blås 190614
Under skolavslutningskvällen har Åkerboskolans fritidsgård i samarbete med föräldrar från
åk 9 arrangerat den drogförebyggande aktiviteten Grönt Blås. Aktiviteten belönar ungdomar
(13-15 år) som avstår från att dricka alkohol.
Ungdomarna får blåsa två gånger under kvällen. En gång när de kommer och sedan senare
under kvällen när det är dags att lotta ut massa fina priser. I Åkerbo är det många företag
som skänker massa priser till ungdomarna så att fritidsgårdspersonalen kan köpa in roliga
aktiviteter och annat för pengarna som man får från Borgholms kommun.
Under kvällen fanns massa olika roliga aktiviteter för ungdomarna och föräldrarna bjöd
under kvällen på hamburgare, dryck och massa annat gott.
Årskurs 9 fick i vanlig ordning stanna några timmar (24-02) ensamma på gården för ha
möjlighet att få ett fint avslut tillsammans. Det är alltid mycket föräldrar och personal på
plats. Dessa ungdomar gör ett aktivt val att avstå från alkohol på sin avslutningskväll.
Förebyggande teamet spenderade början av kvällen på Grönt blås tillsammans med alla
ungdomar. Då avslutningsfirandet i Löttorp till stor del hålls av föräldrar och nästintill alla
elever väljer att delta på detta drogfria evenemang bestämde vi oss senare för att återgå till
Borgholm och avsluta vår kväll med att fälta där.
Förebyggande teamet 190906
Martina Johansson Tove Alm
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-09-11

53

Dnr 2019/144 600 UN

Uppföljning av anordnade drogfria skolavslutningsfester 2019 på
Slottsskolan och Åkerboskolan
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att överlämna informationen till utbildningsnämnden.
Ärendebeskrivning
Då utbildningsnämnden är med och bidrar med tiotusen kronor till avslutningsfesterna vid läsårets slut så önskar de en rapport på hur det har gått.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Förebyggande teamet
Dagens sammanträde
Mötet diskuterar kring de positiva och de negativa delarna i skrivelsen.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-09-16

2019/11 600

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Helena Svensson
Utbildningschef

Till Utbildningsnämnden

Barn och elevstatistik
Förslag till beslut
att

godkänna rapporten.

Ärendebeskrivning
Varje år följs det aktuella barn- och elevantalet upp i september. Årets detaljerade
siffror kompletteras med en jämförelse med förra årets statistik.
Beslutsunderlag
Rapport barn- och elevstatistik sep 2019
Tjänsteskrivelse daterad den 16 september 2019
Bedömning
I grundskolan ser vi en minskning på totalen med 37 elever. Viktoriaskolan minskar
mest (24 elever), därefter Åkerbo (10) och Köping (8) medan Slottsskolan och
Gärdslösa ökar något. På Viktoriaskolan har det nu en klass mindre än förra året eftersom förskoleklassen bara är en grupp.
Elever i grundskola hos annan huvudman har ökat med 2 sedan samma tid förra
året.
På förskolan är minskningen 12 barn totalt, men dessa siffror är väldigt rörliga eftersom man skolar in barn kontinuerligt i förskolans verksamhet. Antalet bar i kö
finns inte med i denna statistik.
Barn i förskola hos annan huvudman har minskat med ett barn. Den största delen av
dessa 37 barn går på Montessoriförskolan Solstrålen i Borgholm (28st).
Konsekvensanalys
Minskningen inom grundskolan är bekymmersam, särskilt för de små enheterna där
det blir svårt att få ekonomi och timplan att gå ihop. Flera skolor har redan vissa
klasser som läser tillsammans, s.k. B-form, och fler lär det bli.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare

Helena Svensson
Utbildningschef

42

RAPPORT
Datum

Beteckning

2019-09-17

2019/11 600

Ert datum

Er beteckning

1 (3)

Handläggare

Helena Svensson
Utbildningschef

Rapport barn- och elevstatistik sep 2019
Varje år följs det aktuella barn- och elevantalet upp i september. Årets detaljerade
siffror kompletteras också med en jämförelse med förra årets statistik.
Grundskolan
Skola sep 2019

Särskola

F-klass

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Totalt

Åkerboskolan
Viktoriaskolan
Slottsskolan
Köping skola
Rälla skola
Gärdslösa skola
Annan huvudman

4

13
21
15
9
16
5

23
28
10
11
11
6

13
32
18
7
8
9

15
39
19
13
14
5

9
33
13
5
13
7

14
36
19
12
16
9

16
83
9

25
55
12

17
69
15

24
75
11

169
189
282
94
57
78
92

Totalt

4

79

89

87

105

80

106

108

92

101

110

961

Enhet
Åkerboskolan
Viktoriaskolan
Slottsskolan
Köping skola
Rälla skola
Gärdslösa skola
Annan huvudman
Totalt

Postadress

Box 500[
38701 Borgholm

Telefon

sep-18

sep-19

179
213
276
102
61
77
90
998

169
189
282
94
57
78
92
961

Telefax

e-mail / www

Helena.Svensson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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300

282

276
250
200

Åkerboskolan

213
189
169

179

150
100
50

Viktoriaskolan
Slottsskolan
Köping skola

102
90
77
61

94
92
78
57

0
sep -18

sep -19

Förskolan
Enhet
Sandhorvan
Solvändan
Kråkbacken
Skogsbrynet
Rödhaken
Fyrtornet
Hasselbacken
Björkviken
Rälla
Runsten
Gärdslösa
Dagbarnvårdare
Annan huvudman
Totalt

Placerade sep -18 Placerade sep -19
11
14
21
19
20
24
40
42
28
28
11
14
32
24
31
30
36
38
36
28
47
42
6
5
38
37
357
345

Rälla skola
Gärdslösa skola
Annan huvudman
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50
45
40
35
30

47

Sandhorvan

40

42

38
36

37

32
31
28

30
28

25
20

21
20

15
11

5

6

Kråkbacken
Skogsbrynet
Rödhaken
Fyrtornet

24

Hasselbacken

19

Björkviken

14

10

Solvändan

Rälla
Runsten
Gärdslösa

5

Dagbarnvårdare
Annan huvudman

0
Placerade sep -18

Placerade sep -19

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare

Helena Svensson
Utbildningschef
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-09-11

56

Dnr 2019/11 600 UN

Rapport Barn- och elevstatisktik (redovisning per skola och förskola)
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att överlämna redovisningen till utbildningsnämnden.
Ärendebeskrivning
Rapport om Barn- och elevstatistik utifrån nuläge presenteras.
Beslutsunderlag
Rapport Barn- och elevstatistik daterad den 3 september 2019
Dagens sammanträde
Mötet diskuterar kring hur man lättare ska kunna se förändringar i antal barn och
elever över tid och önskar graf med jämförelse till utbildningsnämndens möte.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/3-600

Kalendarium för utbildningsnämnden Borgholm
SEPTEMBER 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
September
AU: 11/9
UN: 25/9

Ärenden

Oktober
AU: 9/10
UN: 23/10

Utbildningsnämnd beslutar att ge
utbildningsförvaltningen i uppdrag att
utreda konsekvenser av en eventuell
återflytt av årskurs 6 till
mellanstadieskolorna. (KS 190625 §113)

November
AU: 13/11
UN: 27/11
December
AU: 9/12
UN: 16/12

Januari

Februari

Årshjul
Avstämning och analys av budget –
Tertialbokslut 2/Delårsbokslut
Riskbedömning av internkontrollpunkter
inför kommande år
Redovisning av barn- och elevutveckling
Uppföljning anmälan om kränkning
Uppföljning av föregående läsårs
avslutningsfester
Verksamhetsplan för kommande år inkl.
internkontrollplan för kommande år
Redovisning av skolpliktsbevakning och
elevfrånvaro

Bjuda in kulturteamet
Utbildningsnämnden beslutar att uppdra till Fastställa mötestider för kommande år
utbildningsförvaltningen att ta fram en
verksamhetsplan för fritidsgårdarna inklusive
budget för år 2020.
Utbildningsnämnd beslutar att ge
Uppföljning av resultat i Öppna jämförelser
utbildningsförvaltningen i uppdrag att
Fastställande av elevpeng för kommande år
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) + Utreda konsekvenserna av
förändringar i upptagningsområdet mellan
Slottsskolan och Åkerboskolan (UN 190424 §
50)
Redovisning av långsiktig barn- och
elevutveckling
Enheternas arbetsmiljö
Fastställande av attestlista
Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete
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Mars

April
Maj

Juni
Augusti

Pågående utredningsuppdrag

från föregående år
Årsbokslut föregående år inkl. uppföljning av
internkontroll
Uppföljning anmälan om kränkning från
föregående år
Satsningar och effektiviseringar inför
kommande budgetår
Redovisning av Patientsäkerhetsberättelse
för föregående år
Redovisning av skolpliktsbevakning och
elevfrånvaro
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

Status
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Sammanträdesdatum
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2019-09-11

54

Dnr 2019/3 600 UN

Kalendarium september 2019
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att uppdatera kalendariet samt att överlämna informationen till utbildningsnämnden.
Ärendebeskrivning
Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul.
Beslutsunderlag
Kalendarium september 2019
Dagens sammanträde
Mötet går igenom kalendariet och kompletterar kalendariet med att lägga in tidpunkt
för redovisning av de pågående utredningsuppdragen samt att lägga in val av intern
kontrollpunkter i årshjulet på september månad.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 55

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-09-11

55

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

