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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 76

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-12-09

76

Dnr 2019/1 640 UN

Uppföljning budget november 2019
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden
att

lägga månadsuppföljning november 2019 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen uppvisar ett resultat på -1 255 tkr för november månad.
Detta innefattar dock kostnader kopplade till branden av Åkerboskolan motsvarande 1 303 tkr vilket vi hoppas att försäkringsbolaget kommer ersätta. Prognosen på
helår uppgår till -773 tkr. I aprils månadsuppföljning som redovisades för utbildningsnämnden i maj visade utbildningsförvaltningen ett prognostiserat underskott
på -2 104 tkr. Utbildningsnämnden beslutade då om åtgärder för att nå budget i balans. Efter detta har förvaltningens chefer gemensamt arbetat med att minska sina
kostnader. Det kvarstår dock ett prognosticerat underskott som behöver hanteras.
Beslutsunderlag
Uppföljning november UN
Tjänsteskrivelse daterad den 6 december 2019
Bedömning
Prognosen visar att utbildningsförvaltningen inte kommer att hålla sin budget. Förvaltningens chefer ser svårigheter i att lyckas vidta ytterligare åtgärder för att utbildningsnämnden ska nå budget i balans vid årets slut.
Konsekvensanalys
Enhetscheferna har genomfört de kostnadsminskningar som beslutades innan
sommaren och arbetar nu med att ytterligare minska sina kostnader inför 2020.
Dagens sammanträde
Controller Izabelle Sjöbäck redogör för den ekonomiska uppföljningen för november
2019. Hon informerar att Margit Vestring, personalavdelningen kommer till utbildningsnämnden i december för att besvara frågeställningar kring redovisningen av
sjukfrånvaro.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-12-06

2019/1 640

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Emma Berggren
Utvecklingsledare

Till utbildningsnämnden

Månadsuppföljning november 2019
Förslag till beslut
att

lägga månadsuppföljning november 2019 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen uppvisar ett resultat på -1 255 tkr för november månad.
Detta innefattar dock kostnader kopplade till branden av Åkerboskolan motsvarande
1 303 tkr vilket vi hoppas att försäkringsbolaget kommer ersätta. Prognosen på helår
uppgår till -773 tkr. I aprils månadsuppföljning som redovisades för utbildningsnämnden i maj visade utbildningsförvaltningen ett prognostiserat underskott på -2 104 tkr.
Utbildningsnämnden beslutade då om åtgärder för att nå budget i balans. Efter detta
har förvaltningens chefer gemensamt arbetat med att minska sina kostnader. Det
kvarstår dock ett prognosticerat underskott som behöver hanteras.
Beslutsunderlag
Uppföljning november UN
Tjänsteskrivelse daterad den 6 december 2019
Bedömning
Prognosen visar att utbildningsförvaltningen inte kommer att hålla sin budget. Förvaltningens chefer ser svårigheter i att lyckas vidta ytterligare åtgärder för att utbildningsnämnden ska nå budget i balans vid årets slut.
Konsekvensanalys
Enhetscheferna har genomfört de kostnadsminskningar som beslutades innan sommaren och arbetar nu med att ytterligare minska sina kostnader inför 2020.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Jan-Erik Carlsson
Tf. utbildningschef

Emma Berggren
Utvecklingsledare
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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

184 521 tkr

Ordförande

Benny Wennberg (C)

Förvaltningschef

t.f Jan Erik Carlsson

1.2 Sammanställning
Utbildningsförvaltningen uppvisar för november månad en negativ budgetavvikelse om 1 255 tkr. Återinköp av läromedel och förbrukningsinventarier till följd av branden på
Åkerboskolan uppgår till 1 303 tkr. Detta är i månadens uppföljning uppbokat som en
intäkt och ingår därmed inte i redovisad budgetavvikelse. Prognosen för helår uppgår till 773 tkr.

1.3 Analys av verksamheten
Förvaltningsövergripande
Rekryteringen av ny utbildningschef är klar. I mars hälsar kommunen Roland Hybelius
välkommen till sin nya tjänst. Roland har lång erfarenhet av arbete inom skola och har
tidigare arbetat som bland annat rektor och områdeschef inom utbildningsverksamhet.
Utbildningsförvaltningen har tillsammans med fastighetsavdelningen och kommunchef
genomfört en workshop kring nybyggnation av Åkerboskolan för att få med skolans
pedagogiska tanke kring lokalernas utformande.

Förskoleverksamhet
Förskolan Skogsbrynet invigdes i början på november där bland annat
kommunfullmäktiges och utbildningsnämndens ordförande samt kommunstyrelsens
arbetsutskott deltog.
Förskolerektorerna har ett pågående arbete med kommunens tillämpningsföreskrifter för
att förtydliga gällande regelverk för vårdnadshavare och personal.

Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem
Terminen börjar närma sig sitt slut och sammanställning av elevernas resultat görs på
enheterna. På Åkerboskolan har årskurs 8 arbetat med att inreda en del av paviljongerna
till uppehållsrum. Det har blivit väldigt fint och är platsen är mycket uppskattad av
eleverna.
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Bibliotek och kulturskola
Planering av årets luciatåg är i full gång på kulturskolan, det planeras också inför
jubileumskväll samt konsert för Blåeldens pensionärsförening. Filmundervisningen är
äntligen igång och kulturskolechefen tror att det kan bli ett framtidsämne på skolan.
På biblioteket fortsätter arbetet med självbetjäningsapparater och SMS-tjänsten.

1.4 Ekonomisk analys
Utbildningsförvaltningen uppvisar för november månad en negativ budgetavvikelse om 1 255 tkr (se tabell nedan).
Den negativa budgetavvikelsen på central stödfunktion har under november minskat
bland annat på grund av mindre inköp av IT-material än budgeterat för månaden. I övrigt
återfinns budgetavvikelser på poster som tidigare redovisats, bland annat interkommunal
ersättning och skolskjuts.
På Åkerboskolan har inköp till följd av branden gjorts för 1 303 tkr per november. I
månadens uppföljning är dessa kostnader uppbokade som en intäkt och ingår därmed inte
i redovisad budgetavvikelse.
Ytterligare positiv budgetavvikelse återfinns på centrala området, fortsatt på Slottsskolan
och Viktoriaskolan.
På södra området skapas ytterligare negativ budgetavvikelse på grund av att medel inte är
överförda till särskolan, vilken per november visar en avvikelse om -416 tkr. Inför nästa
termin kommer det finnas budgettäckning för denna verksamhet. Vidare saknas intäkter
för extratjänster på södra området i november månad, detta bidrar till den ökade negativa
budgetavvikelsen. Ytterligare analys av detta föreligger. En åtgärd som var planerat för
Gärdslösa förskola för att få en budget i balans är inte genomförbar, vilket även påverkar
området.
Intäkterna från eleverna på kulturskolan är redovisade i november månad vilket gör att
den positiva budgetavvikelsen har återgått till en högre nivå.

Ekonomisk sammanställning
Årsbudget

Budget
jan-nov

Utfall
jan-nov

Avvikelse

Total
60

Central
stödfunktion

63 651

58 182

58 247

-65

61

Norra
rektorsområdet

21 666

19 815

20 619

-803

62

Centrala
rektorsområdet

49 778

45 646

44 822

824

63

Södra
rektorsområdet

39 600

36 276

37 719

-1 443

65

Kulturområdet

9 825

8 991

8 758

233

69

Projekt

0

0

0

0

184 520

168 910

170 165

-1 255

Summa
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1.5 Personaluppföljning
Personalavdelningen har sett över ackumulerad sjukfrånvaro till och med september 2019
och jämfört med september 2018. Detta visar på att sjukfrånvaron inte har ökat markant.

Till och
medseptember

Total sjukfrånvaro

Korttid 1-14 dgr

Långtid > 29 dgr

2019

6,7 %

2,7 %

13 st

2018

6,0 %

2,6 %

13 st

Vidare har statistik framtagits för sjukskrivningar mellan 15 och 29 dagar vilket visar på
ett mindre antal medarbetare.
Nedan visas personalstatistik per oktober månad för utbildningsförvaltningen.

Arbetad
tid

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Antal
årsarbetare
2018

262

230

270

236

274

204

85

230

258

287

Antal
årsarbetare
2019

275

243

286

259

284

196

87

223

271

290

Antalet årsarbetare ligger för oktober månad något högre än föregående år.
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Arbetad
tid

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Övertid
2018

47

87

89

99

202

84

8

40

199

196

Fyllnadstid
2018

276

209

306

379

440

206

50

170

348

391

Övertid
2019

100

81

118

115

310

104

5

75

150

120

Fyllnadstid
2019

282

299

529

411

595

197

77

262

240

218

Både fyllnads- och övertid ligger lägre än föregående år under oktober månad.

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

Uppföljning november
Borgholms Kommun

6

10

Sjukfrånvaro

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Sjukfrånvaro
2018

5,74

8,29

7,49

6,22

6,21

5,30

2,91

5,48

6,31

6,43

Sjukfrånvaro
2019

7,20

8,94

7,97

7,98

8,13

5,63

4,70

4,61

6,65

8,16

Sjukfrånvaron per oktober är högre än samma period föregående år. Korttidsfrånvaron
ligger på en högre nivå.

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Korttidssjukfrånvaro
2018

2,87

4,61

3,51

2,16

2,05

1,93

1,97

2,12

2,62

2,98

Korttidssjukfrånvaro
2019

3,16

3,85

3,16

2,7

2,64

1,41

1,96

1,48

3

3,48

1.6 Prognos
Utbildningsförvaltningen uppvisar en prognostiserad negativ budgetavvikelse om 773 tkr. Ytterligare statsbidrag har beviljats under november, bidraget gäller SKUA och
kostnader för detta har belastat central stödfunktion under året varpå intäkter också
hänförs dit.
I prognosen finns antagande om att samtliga kostnader, 1 303 tkr, för återinköp av
inventarier och förbrukningsmaterial till Åkerboskolan kommer att kompenseras av
försäkringsbolaget.
Den positiva budgetavvikelsen på centrala områdets grundskolor som återfinns i
november väntas finnas kvar i större utsträckning än tidigare förutspått, vilket förklarar
ökningen av den prognostiserade positiva budgetavvikelsen.
Avsaknaden av intäkter för extratjänster innebär förändringar i prognos för södra
området. Vidare påverkar det att särskolan inte fått tilldelade medel i budget under
läsåret. Fortsatt positiv budgetavvikelse väntas på kulturområdet, detta på grund av
vakanser på biblioteket under året.
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Prognos sammanställning

Budget 2019

Årsprognos
november

Budgetavvikelse

6000

Utbildningsnämnden

634

656

-22

6003

Interk ers grundskola

12 554

13 285

-731

6008

Kompetensutveckling

175

235

-60

6009

Administration

7 701

7 551

150

6010

Central administration

14 186

13 746

440

6011

Tilläggsbelopp

2 469

2 646

-177

6012

Särskola

3 330

3 330

0

6013

Elevvårdsresurser

5 159

4 560

599

6017

Skolskjutsar adm

8 037

8 487

- 450

6018

Kulturgaranti

200

200

0

6019

Pedagogiska måltider

380

380

0

6021

IT-Service

5 448

5 448

0

6023

Lots PUT

2 584

2 234

350

6024

Barnomsorg på OB

794

900

-106

61

Norra området

21 666

22 208

- 542

62

Centrala området

49 778

49 008

770

63

Södra området

39 600

40 824

- 1 225

65

Kulturområdet

9 825

9 595

231

Summa

184 520

185 293

- 773

1.7 Åtgärder
Cheferna fortsätter att arbeta mot den bemanning man planerat för, under sommaren. Inga
ytterligare åtgärder har gjorts. Beviljade statsbidrag hjälper till att minska det
prognostiserade underskottet.

1.8 Framtid
Fortsatt arbete pågår med budget inför 2020. Vi fortsätter även med projektet med en ny
skola i Löttorp och planeringen att införa Heltid som norm under 2020.
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 81

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-12-09

81

Dnr 2019/157 640 UN

Ekonomi och budget inför 2020
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott tackar för informationen.
Dagens sammanträde
Controller Izabelle Sjöbäck och ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg redogör för
förändringar i utbildningsnämndens rambudget för år 2020.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-12-13

2019/157 640

Ert datum

Er beteckning

1 (3)

Handläggare

Izabelle Sjöbäck
Controller

Till Utbildningsnämnden

Ekonomi och budget 2020
Förslag till beslut
att

revidera verksamhetsplan 2020 med ny rambudget för utbildningsnämnden
enligt redovisat förslag.

Ärendebeskrivning
Barn- och elevpeng
Till följd av beviljad tilläggsbudget och förändringar i förvaltningens centrala stödfunktion behöver omräkning göras av barn- och elevpeng inför budget 2020. En
korrekt barn- och elevpeng är en förutsättning för att Borgholms kommun ska följa likabehandlingsprincipen, bidrag på lika villkor och innebär att barn och elever som
väljer att ha sin skolgång hos andra huvudmän ska ersättas med samma belopp
som elever i Borgholms kommun.
Rambudget för utbildningsnämnden korrigeras enligt tabellen nedan. Förutsättningar
i fördelningen av elevpeng är att en ökning av barnpeng görs till förskolan samt för
lågstadieelever för att möta det behov som finns inom Borgholms kommun. Vidare
finns antagande kring förskolor med fyra eller fler avdelningar, där en elevpeng ges
om 90 %.
Ökning av barn- och elevpeng leder till, enligt likabehandlingsprincipen, en högre
elevpeng till fristående och för interkommunal ersättning. Detta innebär att en större
del av förvaltningens budget behöver avsättas för att täcka denna kostnad.
Socioekonomi
I barn- och elevpeng för Borgholms kommun avsätts 5 % i förskolan och 10 % i
grundskolan för socioekonomisk fördelning. Då andelen rambudget för barn- och
elevpeng ökar i och med förändringarna kommer även denna andel att bli högre.
Under december månad har information delgivits från SCB att den tidigare statistik
som fördelningen byggde på var felaktig. Ny statistik har mottagits och förändringar
har gjorts i redovisade ramar utifrån korrekt statistik.

14
2 (3)

Tekniska ramar och prioriteringar
Rambudget inför 2020 är baserad på så kallade tekniska ramar. Dessa visar, utifrån
kommunens intäkter, vad verksamheten bör kosta utifrån den demografi som råder i
kommunen. I den tekniska ramen ingår en uppräkning om 2,7 % för pris och lön. Utöver de tekniska ramarna har politiska prioriteringar gjorts vilket bidrar till den totala
ramen för utbildningsnämnden.
Löneökning
Inom den tekniska ramen finns alltså en uppräkning på 2,7 % för ökade kostnader i
form av pris och lön. Utfallet för lärare, förskolelärare och fritidsledare var under
2019 3,92%. Utrymmet för 2020 är ännu ej fastställt och är beroende marknadslöneläge, vår ekonomi samt omvärldsanalyser. I internbudgeten har ett antagande gjorts
om löneökning på 3,92 %, dock kan detta komma att revideras efter att beslut tagit
om utrymmet, vilket vid en lägre nivå frigör utrymme på enheterna.
Nedan ramar benämnda Ny rambudget kommer att kompletteras i beslut § 60 Dnr
2019/157 640 UN Verksamhetsplan 2020.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut den 9 oktober 2019 § 60 Verksamhetsplan 2020
Arbetsutskottets beslut den 13 november 2019 § 70 Budget 2020
Kommunstyrelsens beslut den 22 oktober 2019 § 159 Utökad budgetram 2020-2023
för utbildningsnämnden och kommunstyrelsen/socialnämnden; Årsplan med budget
2020
Budgetberedning beslut den 3 december 2019 § 1 Utökning av budgetram för; Utbildningsnämnden
Bedömning
Klicka här för att ange text.
Konsekvensanalys
Klicka här för att ange text.

15
3 (3)

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Jan-Erik Carlsson
Utbildningschef

Skickas till
Klicka här för att ange text.

Izabelle Sjöbäck
Controller
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 82

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-12-09

82

Dnr 2019/177 640 UN

Barn- och elevpeng 2020
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att överlämna ärendet till utbildningsnämnden utan beredning då det inte finns något underlag att ta ställning till för att lämna förslag till beslut.
Ärendebeskrivning
Enligt skolförordningen, 14 kap § 1 ska bidrag till enskilda huvudmän och interkommunal ersättning fastställas per kalenderår. Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets början.
Dagens sammanträde
På grund av förändringar av utbildningsnämndens rambudget 2020 så har arbetsutskottet inga beslutsunderlag att tillgå då förändringen även påverkat framtagande av
barn- och elevpeng 2020.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-12-12

2019/177 640

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Izabelle Sjöbäck
Controller

Till Utbildningsnämnden

Barn- och elevpeng 2020
Förslag till beslut
att

godkänna 2020 års barn- och elevpeng för interkommunal ersättning och bidrag till fristående huvudmän.

Ärendebeskrivning
Enligt skolförordningen, 14 kap § 1 ska bidrag till fristående huvudmän och interkommunal ersättning fastställas per kalenderår och beslutas före kalenderårets början.
Bidrag till fristående huvudmän och beräkning av interkommunal ersättning beräknas enligt likabehandlingsprincipen. Det innebär att beräkning görs efter samma
grunder som kommunen tillämpar vid fördelningen av resurser till den egna verksamheten. Bidrag till fristående huvudmän består av ersättning för undervisning,
läromedel, elev- och hälsovård, måltider, administration, moms och lokalkostnader.
För interkommunal ersättning är beräkningen densamma dock exklusive moms.
Inför fördelningen av barn- och elevpeng 2020 har ett undantag tagits fram för att
möta den struktur som finns i Borgholms kommun. Denna innefattar förskolor med 4
eller fler avdelningar, där en ersättning ges om 90 % av elevpengen.
Beslutsunderlag
Bidrag till andra huvudmän 2020
Tjänsteskrivelse daterad den 12 december 2019
Bedömning
För att Borgholms kommun ska agera i enlighet med lagstiftningen måste denna ersättning fastställas.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Jan Erik Carlsson
Tf. förvaltningschef

Izabelle Sjöbäck
Controller
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Beräkning av bidrag till fristående
interkommunal ersättning 2020

huvudmän

samt

Bidrag till fristående huvudmän och beräkning av interkommunal ersättning
beräknas enligt likabehandlingsprincipen. Det innebär att beräkning görs efter
samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelningen av resurser till den
egna verksamheten. Bidrag till fristående huvudmän består av ersättning för
undervisning, läromedel, elev- och hälsovård, måltider, administration, moms
och lokalkostnader. För interkommunal ersättning är beräkningen densamma
men exklusive moms.
Undervisning
Här ingår samtliga kostnader för undervisande personal, eller personal i den
pedagogiska verksamheten för förskola och fritidshem. Kostnader för
arbetslivsorientering, kompetensutveckling för personal eller liknande
kostander, samt kostnad för rektorer ingår också.
Läromedel och utrustning
Här ingår kostnader för läroböcker, litteratur, programvara för undervisning
samt annat material förundervisning. Kostnader för utrustning i form av
datorer, maskiner eller annan utrustning som används för undervisning ingår
också. här ingår också kostnader för licenser eller andra IT-kostnader för
personal och elever. Posten ska också innefatta kostnader för utflykter,
studiebesök eller andra kulturaktiviterer.
Elevvård och hälsovård
Kostnader avser sådana kostnader som inte tillhandahålls av undervisande
personal utan av kurator, skolpsykolog, skolsköterska, skolläkare med mera.
Måltider
Här ingår kostnader för personal, livsmedel, transporter samt
förbrukningsmaterial och andra kostnader kopplade till administration eller
liknande.
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Lokaler
Motsvarar genomsnittliga kostnader för lokaler per elev. Här ingår kostnader
för hyra, driftskostnader som till exempel renhållning, vatten och avlopp eller
värme, kapitalkostnader samt avskrivningar.
Administration
Kostnaden för administration beräknas med en schablon på 3 procent.
Moms
Beräknas till 6 procent för fristående huvudmän.

Intäkter
Intäkter för barnomsorg finns i förskolan och för fritidshem. Dessa är
beräknade enligt budgeterad nivå och sedan fördelade på antalet barn.
Statsbidrag som till exempel maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder finns att
söka inom förskolan och bidrar med viss finansiering för kommuner. De
intäkter som budgeteras och kan sökas av andra kommuner räknas med för
interkommunal ersättning. Om fristående huvudmän inte kan söka en särskild
budgeterad intäkt så räknas den inte med. Intäktsnivån minskar
ersättningsnivåerna från ovannämnda poster.
Övrigt
Tilläggsbelopp kan utges för elever som har ett omfattande behov av särskilt
stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Särskild ansökan måste
göras för tilläggsbelopp enligt rutiner som beskrivs i Borgholms kommuns
regelverk för tilläggsbelopp. Detta ska göras skriftligt på Borgholms kommuns
blankett Ansökan om tilläggsbelopp.
Vill ni överklaga beslutet ska ni skriva till Förvaltningsrätten i Växjö, Box 42,
351 03 Växjö och besvära er över beslutet. Skrivelsen ska dock skickas eller
lämnas till Borgholms kommun.
I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet
som ni begär.
Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till Borgholms kommun inom tre
veckor från den dag då ni fick del av beslutet.
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Interkommunal ersättning 2020
Grundskola år 7-9
Undervisning
Läromedel
Elevvård
Måltider
Lokaler
Administration 3%
Summa per elev

Per elev/år
68 714
7 146
4 310
8 637
18 874
3 230
110 911

Per elev/termin
34 357
3 573
2 155
4 319
9 437
1 615
55 456

Per elev/månad
5 726
596
359
720
1 573
269
9 243

Grundskola år 4-6
Undervisning
Läromedel
Elevvård
Måltider
Lokaler
Administration 3%
Summa per elev

Per elev/år
55 243
6 146
4 310
8 637
18 874
2 796
96 006

Per elev/termin
27 621
3 073
2 155
4 319
9 437
1 398
48 003

Per elev/månad
4 604
512
359
720
1 573
233
8 001

Grundskola år 1-3
Undervisning
Läromedel
Elevvård
Måltider
Lokaler
Administration 3%
Summa per elev

Per elev/år
55 186
5 646
4 310
8 637
18 874
2 780
95 432

Per elev/termin
27 593
2 823
2 155
4 319
9 437
1 390
47 716

Per elev/månad
4 599
471
359
720
1 573
232
7 953

Förskoleklass
Undervisning
Läromedel
Måltider
Lokaler
Administration 3%
Summa per elev

Per elev/år
43 745
5 146
8 637
18 907
2 293
78 729

Per elev/termin
21 873
2 573
4 319
9 453
1 147
39 364

Per elev/månad
3 645
429
720
1 576
191
6 561
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Interkommunal ersättning 2020
Förskola
Per elev/år
Per elev/termin
Undervisning
99 289
49 645
Läromedel
4 472
2 236
Måltider
9 780
4 890
Lokaler
16 153
8 076
Intäkter
14 499 7 249
Administration 3%
3 891
1 945
Summa per elev
119 086
59 543

Fritidshem
Undervisning
Läromedel

Per elev/månad
8 274
373
815
1 346
1 208
324
9 924

Per elev/år
17 979
4 305

Per elev/termin
8 989
2 153

Per elev/månad
1 498
359

Måltider

673

336

56

Lokaler
Intäkter

1 566
6 450 -

783
3 225

131
538

Administration 3%
Summa per elev

Dagbarnvårdare
Undervisning
Läromedel
Administration 1%
Summa per elev

-

-

736
18 808

368
9 404

61
1 567

Per elev/år
93 579

Per elev/termin
46 789

Per elev/månad
7 798

1 500

750

125

951
96 030

475
48 015

79
8 002

22
5 (6)
Datum

2019-12-12

Prislista 2020
Bidrag Fristående 2020
Grundskola år 7-9
Undervisning
Läromedel
Elevvård
Måltider
Lokaler
Administration 3%
Moms 6%
Summa per elev

Per elev/år
68 714
7 146
4 310
8 637
18 874
3 230
6 655
117 566

Per elev/termin
34 357
3 573
2 155
4 319
9 437
1 615
3 327
58 783

Per elev/månad
5 726
596
359
720
1 573
269
555
9 797

Grundskola år 4-6
Undervisning
Läromedel
Elevvård
Måltider
Lokaler
Administration 3%
Moms 6%
Summa per elev

Per elev/år
55 243
6 146
4 310
8 637
18 874
2 796
5 760
101 766

Per elev/termin
27 621
3 073
2 155
4 319
9 437
1 398
2 880
50 883

Per elev/månad
4 604
512
359
720
1 573
233
480
8 481

Grundskola år 1-3
Undervisning
Läromedel
Elevvård
Måltider
Lokaler
Administration 3%
Moms 6%
Summa per elev

Per elev/år
55 186
5 646
4 310
8 637
18 874
2 780
5 726
101 158

Per elev/termin
27 593
2 823
2 155
4 319
9 437
1 390
2 863
50 579

Per elev/månad
4 599
471
359
720
1 573
232
477
8 430

Förskoleklass
Undervisning
Läromedel
Måltider
Lokaler
Administration 3%
Moms 6%
Summa per elev

Per elev/år
43 745
5 146
8 637
18 907
2 293
4 724
83 453

Per elev/termin
21 873
2 573
4 319
9 453
1 147
2 362
41 726

Per elev/månad
3 645
429
720
1 576
191
394
6 954
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Bidrag Fristående 2020
Förskola
Undervisning
Läromedel
Måltider
Lokaler
Intäkter
Administration 3%
Moms 6%
Summa per elev

Per elev/år
99 289
4 472
9 780
16 153
9 328
3 891
7 455
131 712

Per elev/termin
49 645
2 236
4 890
8 076
4 664
1 945
3 728
65 856

Per elev/månad
8 274
373
815
1 346
777
324
621
10 976

Fritidshem
Undervisning
Läromedel
Måltider
Lokaler
Intäkter
Administration 3%
Moms 6%
Summa per elev

Per elev/år
17 979
4 305
673
1 566
6 450
736
1 128
19 936

Per elev/termin
8 989
2 153
336
783
3 225
368
564
9 968

Per elev/månad
1 498
359
56
131
538
61
94
1 661

Dagbarnvårdare
Undervisning
Läromedel
Administration 1%
Moms 6%
Summa per elev

Per elev/år
93 579
1 500
951
5 762
101 791

Per elev/termin
46 789
750
475
2 881
50 896

Per elev/månad
7 798
125
79
480
8 483
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-12-09

77

Dnr 2019/33 623 UN

Utredningsuppdrag - Konsekvenserna av att minska avståndet mellan
bostad och hållplats
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att föreslå utbildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att slopa 45 minuters
regel för att öka flexibiliteten för Kalmar länstrafik att göra bättre helhetslösningar.
att i övrigt inte föreslå några förändringar utifrån de avståndsregler vi har idag.
att uppdra till utbildningsförvaltningen att revidera riktlinjerna för skolskjutsar i Borgholms kommun.
Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnd beslutade 2019-01-30 § 3 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. Utbildningsnämnden beslutade 2019-04-24 § 50 att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenserna av förändringar i upptagningsområdet mellan Slottsskolan och Åkerboskolan.
Beslutsunderlag
Minskade avstånd mellan bostad och hållplats, Kalmar Länstrafik
Skolskjuts för elev som valt annan kommunal grundskola, Kalmar kommun
Tjänsteskrivelse daterad den 2 december 2019
Bedömning
Utbildningsförvaltningen hade läsår 2018/2019 ca 490 busselever. Skolskjuts budgeterades 2019 till 8 037 tkr inklusive kompensation under innevarande år. 2020
budgeteras kostnader för skolskjuts till 9 311 tkr.

Avstånd hållplats och tid på bussen
Bifogad utredning, genomförd av Kalmar Länstrafik, visar konsekvensen av att
minska avståndet till och från busshållplatsen motsvarande 1 km och ta bort den
maximala tiden på bussen motsvarande 45 minuter. Förändringen skulle beröra totalt 23 elever som får kortare avstånd till sina hållplatser fördelat enligt följande:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanställning
Slottsskolan
Gärdslösa skola
Köpings skola
Rälla skola
Viktoriaskolan
Åkerboskolan
Totalt

Sammanträdesdatum
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Busselever

Elever med kortare avstånd
155
5
71
3
61
5
22
3
45
3
137
4
491
23

Förändringen innebär också att vissa elever får sitta på en bussresa ca en timme.
Det kan också leda till längre skoldagar för dessa elever med skolskjutsen in-räknad. Denna restid är dock inte ovanlig medan en regel om maximalt 45 minuter på
bussen är svår att hålla och i vissa fall ett hinder för att skapa bra helhetslösningar
för skolskjutsen. Med detta menas att det finns flera faktorer som räknas in när det
planeras en bra skolskjutsorganisation. I dag åker eleverna i moderna bussar med
WiFi vilket gör att tiden på bussen för fler elever kan vara av mindre betydelse än
avstånd till hållplats och väntetid på skolan innan den första lektionen börjar.
Oavsett de maximala avstånden enligt kommunens regelverk försöker Kalmar
Länstrafik att planera skolskjutsen så att elever inte behöver förflytta sig längre
sträckor på besvärliga vägar, även om vägen inte uppnår vad som anses vara farlig väg. Denna möjlighet kan i vissa fall begränsas på grund av regeln om 45 minuter då det annars kan leda till inköp av nya fordon.
Kostnaden för förändringen beräknar Kalmar Länstrafik uppgå till 454 007 kr vilket
motsvarar en kostnad på 19 739 kr per elev som får ett kortare avstånd till och från
hållplatsen.

Vinterskjuts
Gällande erbjudande om vinterskjuts kan det se olika ut i olika kommuner och är
mer ovanligt än vanligt i Kalmar län. Vinterskjuts kan vara en anpassning av kommunens regelverk för skolskjuts som är generösare och endast gäller under vintermånaderna.
I Borgholms kommun snöar det inte lika mycket som i kommuner i norra delen av
Sverige. Trafiken är mindre på vintern och högre på sommaren. Belysningen på
landsbyggden är inte alltid bra men landskapet är relativt öppet i förhållande till exempelvis kommuner med mer skog och mindre raka vägar. Är det svårt för en elev
att ta sig ut till en större väg på vintern så är det även svårt för en buss att ta sig
ner på en mindre väg. Två olika regelverk kan också leda till att Borgholms kommun behöver köpa in nya fordon som bara behöver nyttjas del av året. Utbildningsförvaltningens rekommendation är därför att ha ett regelverk för skolskjuts under
hela läsåret.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kalmar Länstrafiks utredning och kostnadsuträkning baseras på en helårskostnad
medan exempelvis en sådan förändring under vintermånaderna, som då skulle vara vinterskjuts, skulle kunna motsvara en halv årskostnad. Det skulle då kosta 227
004 kr vilket motsvarar en kostnad på 9 869 kr per elev som får ett kortare avstånd
till och från hållplatsen under vintermånaderna.

Förändringar i upptagningsområdet mellan Slottsskolan och Åkerboskolan
Nedan visas ett utdrag från Borgholm kommuns kartsystem Geosecma över Åkerboskolans och Slottsskolans upptagningsområden. Upptagningsområdena är skapade utifrån de socknar som kommunen var uppdelad i då upptagningsområdena
togs fram. Slottsskolans upptagningsområden är samma som upptagningsområdena för Köpings skola, Viktoriaskolan, Rälla skola och Gärdslösa skola. Gränsen är
redan i dag närmare Slottsskolan än Åkerboskolan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Utifrån skollagen har en elev i grundskola med offentlig huvudman 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.
Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den
där kommunen annars skulle ha placerat dem. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i
dessa fall.
Utifrån nationell praxis innebär detta att kommunen ska anordna skolskjuts om det
går att anordna inom befintlig organisation och utan ökade kostnader. Det finns
också en stark likabehandlingsprincip inom skollagen där kommunala rättigheter
och praxis ska gälla utifrån alla kommunens elever. Även om det i det enskillda fallet inte innebär en stor kostnad eller konsekvens så kan det uppstå om fler elever
skulle ta del av motsvarande rättighet.
Elever på Slottsskolan åker kollektivtrafik som skolskjuts och Kalmar Länstrafik anpassar kollektivtrafiken vid skolans ramtider utifrån elevernas bostad och skolans
tider. Elevernas skolskjuts finansieras då genom att kommunen betalar för ett busskort. I dag finns det även en kollektivtrafik från Borgholm till Föra som ansluter
med skolskjutstrafiken från Föra till Åkerboskolan. Åkerboskolan har som övriga
skolor öppen skolskjutstrafik som enbart går i anslutning till skolans ramtider. Denna skolskjuts finansieras genom att kommunen betalar ersättning för faktiska kostnader så som förarens tid, fordon och drivmedel.
En elev inom Slottsskolans upptagningsområde som är skolskjutsberättigad kan i
dag välja att gå på Åkerboskolan och då få motsvarande busskort. Detta görs med
stöd i Skollagen eftersom kommunen då kan anordna skolskjutsen utan en ökad
kostnad i relation till om eleven hade valt att gå på Slottsskolan. Bor eleven nära
Slottsskolan och därför inte har rätt till detta busskort om eleven hade gått på
Slottsskolan får eleven inte ett busskort av kommunen för att ta sig till och från
Åkerboskolan eftersom det då blir en ökad kostnad.
Upptagningsområdet för Köpings skola är den del av Slottsskolans upptagningsområde som ligger närmast Åkerboskolan. Det skulle vara möjligt att flytta hela eller del av upptagningsområdet för Köpings skola efter årskurs 5 till Åkerboskolan.
Detta skulle leda till fler elever på Åkerboskolan samt kan leda till längre tid på bussen och ökade kostnader för skolskjuts eftersom det är närmare till Slottsskolan.
Nedan visas Köping skolas upptagningsområde.

Justerandes sign
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Kalmar kommun har tagit fram bifogade riktlinjer för skolskjuts för elever som valt
annan kommunal grundskola. Dessa innebär att eleverna får rätt till busskort utifrån
avståndet till den nya skolan, oavsett hur nära de bor sin placeringsskola. Kalmar
kommun har dock en annan tillgänglighet och turtäthet i kollektivtrafiken än Borgholms kommun. Gällande elever som valt annan skola gäller dock inte Kalmar
kommuns regler om avstånd till på-/avstigningsplats, trafikförhållanden längs skolväg, funktionsnedsättning, skolskjutstider, väntetider och restider samt ansvar för
elevens transport under resan med kollektivtrafik.
Konsekvensanalys
Minskade avstånd mellan bostad och hållplats skulle leda till ökad tid på bussen
samt ökade kostnader för skolskjuts. En eventuell konsekvens med att få skolskjuts
till annan kommunal skola utifrån Kalmar kommuns riktlinjer är att elever väljer skola utifrån möjligheten att få skolskjuts. Det kan också bli svårare att göra en långsiktig planering av skolornas organisation men ökar samtidigt möjligheten till val av
skola.

Justerandes sign
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Dagens sammanträde
Stf. förvaltningschef Kim Jakobsson redogör för genomförandet av utredningsuppdraget som utbildningsförvaltningen har gjort tillsammans med Kalmar länstrafik
(KLT). Mötet diskuterar kring om 45 minuters regel skulle slopas skulle det ge positiva förutsättningar för planeringen av skolskjuts för eleverna. Att ändra avståndsregler skulle öka kostnaderna vilket inte kan genomföras då utbildningsnämnden står
inför besparingskrav.
______________

Justerandes sign
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2019-12-02

2019/33

Ert datum

Er beteckning
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Handläggare

Kim Jakobsson
Administrativ chef

Till utbildningsnämnden

Utredning av förändrad skolskjuts
Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnd beslutade 2019-01-30 § 3 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. Utbildningsnämnd beslutade 2019-04-24 § 50 att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenserna av förändringar i upptagningsområdet
mellan Slottsskolan och Åkerboskolan.
Beslutsunderlag
Minskade avstånd mellan bostad och hållplats, Kalmar Länstrafik
Skolskjuts för elev som valt annan kommunal grundskola, Kalmar kommun
Tjänsteskrivelse daterad den 2 december 2019
Bedömning
Utbildningsförvaltningen hade läsår 2018/2019 ca 490 busselever. Skolskjuts budgeterades 2019 till 8 037 tkr inklusive kompensation under innevarande år. 2020
budgeteras kostnader för skolskjuts till 9 311 tkr.

Avstånd hållplats och tid på bussen
Bifogad utredning, genomförd av Kalmar Länstrafik, visar konsekvensen av att minska avståndet till och från busshållplatsen motsvarande 1 km och ta bort den maximala tiden på bussen motsvarande 45 minuter. Förändringen skulle beröra totalt 23
elever som får kortare avstånd till sina hållplatser fördelat enligt följande:
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Sammanställning
Slottsskolan
Gärdslösa skola
Köpings skola
Rälla skola
Viktoriaskolan
Åkerboskolan
Totalt

Busselever

Elever med kortare avstånd
155
5
71
3
61
5
22
3
45
3
137
4
491
23

Förändringen innebär också att vissa elever får sitta på en bussresa ca en timme.
Det kan också leda till längre skoldagar för dessa elever med skolskjutsen in-räknad. Denna restid är dock inte ovanlig medan en regel om maximalt 45 minuter på
bussen är svår att hålla och i vissa fall ett hinder för att skapa bra helhetslösningar
för skolskjutsen. Med detta menas att det finns flera faktorer som räknas in när det
planeras en bra skolskjutsorganisation. I dag åker eleverna i moderna bussar med
WiFi vilket gör att tiden på bussen för fler elever kan vara av mindre betydelse än
avstånd till hållplats och väntetid på skolan innan den första lektionen börjar.
Oavsett de maximala avstånden enligt kommunens regelverk försöker Kalmar
Länstrafik att planera skolskjutsen så att elever inte behöver förflytta sig längre
sträckor på besvärliga vägar, även om vägen inte uppnår vad som anses vara farlig
väg. Denna möjlighet kan i vissa fall begränsas på grund av regeln om 45 minuter
då det annars kan leda till inköp av nya fordon.
Kostnaden för förändringen beräknar Kalmar Länstrafik uppgå till 454 007 kr vilket
motsvarar en kostnad på 19 739 kr per elev som får ett kortare avstånd till och från
hållplatsen.

Vinterskjuts
Gällande erbjudande om vinterskjuts kan det se olika ut i olika kommuner och är
mer ovanligt än vanligt i Kalmar län. Vinterskjuts kan vara en anpassning av kommunens regelverk för skolskjuts som är generösare och endast gäller under vintermånaderna.
I Borgholms kommun snöar det inte lika mycket som i kommuner i norra delen av
Sverige. Trafiken är mindre på vintern och högre på sommaren. Belysningen på
landsbyggden är inte alltid bra men landskapet är relativt öppet i förhållande till exempelvis kommuner med mer skog och mindre raka vägar. Är det svårt för en elev
att ta sig ut till en större väg på vintern så är det även svårt för en buss att ta sig ner
på en mindre väg. Två olika regelverk kan också leda till att Borgholms kommun behöver köpa in nya fordon som bara behöver nyttjas del av året. Utbildningsförvaltningens rekommendation är därför att ha ett regelverk för skolskjuts under hela läsåret.
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Kalmar Länstrafiks utredning och kostnadsuträkning baseras på en helårskostnad
medan exempelvis en sådan förändring under vintermånaderna, som då skulle vara
vinterskjuts, skulle kunna motsvara en halv årskostnad. Det skulle då kosta 227 004
kr vilket motsvarar en kostnad på 9 869 kr per elev som får ett kortare avstånd till
och från hållplatsen under vintermånaderna.

Förändringar i upptagningsområdet mellan Slottsskolan och Åkerboskolan
Nedan visas ett utdrag från Borgholm kommuns kartsystem Geosecma över Åkerboskolans och Slottsskolans upptagningsområden. Upptagningsområdena är skapade utifrån de socknar som kommunen var uppdelad i då upptagningsområdena togs
fram. Slottsskolans upptagningsområden är samma som upptagningsområdena för
Köpings skola, Viktoriaskolan, Rälla skola och Gärdslösa skola. Gränsen är redan i
dag närmare Slottsskolan än Åkerboskolan.
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Utifrån skollagen har en elev i grundskola med offentlig huvudman 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.
Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där
kommunen annars skulle ha placerat dem. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa
fall.
Utifrån nationell praxis innebär detta att kommunen ska anordna skolskjuts om det
går att anordna inom befintlig organisation och utan ökade kostnader. Det finns också en stark likabehandlingsprincip inom skollagen där kommunala rättigheter och
praxis ska gälla utifrån alla kommunens elever. Även om det i det enskillda fallet inte
innebär en stor kostnad eller konsekvens så kan det uppstå om fler elever skulle ta
del av motsvarande rättighet.
Elever på Slottsskolan åker kollektivtrafik som skolskjuts och Kalmar Länstrafik anpassar kollektivtrafiken vid skolans ramtider utifrån elevernas bostad och skolans tider. Elevernas skolskjuts finansieras då genom att kommunen betalar för ett busskort. I dag finns det även en kollektivtrafik från Borgholm till Föra som ansluter med
skolskjutstrafiken från Föra till Åkerboskolan. Åkerboskolan har som övriga skolor
öppen skolskjutstrafik som enbart går i anslutning till skolans ramtider. Denna skolskjuts finansieras genom att kommunen betalar ersättning för faktiska kostnader så
som förarens tid, fordon och drivmedel.
En elev inom Slottsskolans upptagningsområde som är skolskjutsberättigad kan i
dag välja att gå på Åkerboskolan och då få motsvarande busskort. Detta görs med
stöd i Skollagen eftersom kommunen då kan anordna skolskjutsen utan en ökad
kostnad i relation till om eleven hade valt att gå på Slottsskolan. Bor eleven nära
Slottsskolan och därför inte har rätt till detta busskort om eleven hade gått på Slottsskolan får eleven inte ett busskort av kommunen för att ta sig till och från Åkerboskolan eftersom det då blir en ökad kostnad.
Upptagningsområdet för Köpings skola är den del av Slottsskolans upptagningsområde som ligger närmast Åkerboskolan. Det skulle vara möjligt att flytta hela eller del
av upptagningsområdet för Köpings skola efter årskurs 5 till Åkerboskolan. Detta
skulle leda till fler elever på Åkerboskolan samt kan leda till längre tid på bussen och
ökade kostnader för skolskjuts eftersom det är närmare till Slottsskolan. Nedan visas Köping skolas upptagningsområde.
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Kalmar kommun har tagit fram bifogade riktlinjer för skolskjuts för elever som valt
annan kommunal grundskola. Dessa innebär att eleverna får rätt till busskort utifrån
avståndet till den nya skolan, oavsett hur nära de bor sin placeringsskola. Kalmar
kommun har dock en annan tillgänglighet och turtäthet i kollektivtrafiken än Borgholms kommun. Gällande elever som valt annan skola gäller dock inte Kalmar kommuns regler om avstånd till på-/avstigningsplats, trafikförhållanden längs skolväg,
funktionsnedsättning, skolskjutstider, väntetider och restider samt ansvar för elevens
transport under resan med kollektivtrafik.
Konsekvensanalys
Minskade avstånd mellan bostad och hållplats skulle leda till ökad tid på bussen
samt ökade kostnader för skolskjuts. En eventuell konsekvens med att få skolskjuts
till annan kommunal skola utifrån Kalmar kommuns riktlinjer är att elever väljer skola
utifrån möjligheten att få skolskjuts. Det kan också bli svårare att göra en långsiktig
planering av skolornas organisation men ökar samtidigt möjligheten till val av skola.
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Datum

2019-10-02
Kalmar Länstrafik
Planering Skolskjuts

Utredning Borgholms Kommun
Minskade avstånd till närmaste hållplats

Anette Eriksson
Trafikplanerare Skolskjuts
Telefon 010-21 21 143
anette.eriksson1@regionkalmar.se

Bakgrund
Undersöker vilken kostnad det skulle få om man minskade dagens avstånds
tabell med 1000 m.
Dagens:

F-3 2 km
4-5 3 km
6-9 4 km

nytt värde:

1 km
2 km
3 km

Tidsbegränsning i fordon, som eleven får färdas i bussen är idag 45 min
vilket i vissa turer upplevs som svårt att hålla. Det minskade avståndet till
närmaste hållplats innebär längre tid för eleverna i fordonet och
tidsbegränsningen i fordon tas därför bort i denna undersökning.

Förutsättningar:
Vi har använt dagens aktiva barn för skolskjuts och ändrat deras
förutsättningar. Därefter har jag arbetat fram en ny planering för samtliga
skolor med de nya förutsättningarna.

Webbplats

E-post

Organisationsnr

Region Kalmar län

www.kalmarlanstrafik.se

landstinget@regionkalmar.se

232100-0073

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

0480-810 00 vx

833-3007

Box 54
579 22 Högsby
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Konsekvenser:
Gärdslösa skola:
3 elever berörs
Namn Årskurs

Tidigare
avstånd
hållplats

Nytt
avstånd
hållplats

Linje Nr

Flicka 1

1850

339

535

Pojke 2

1031

840

535

Flicka 3

1321

59

535

Omlopp 305:
L535 börjar hämta ca 07:05/ på skolan 08:05, restid 60-65 minuter.
Köpings skola:
5 elever berörs
Namn Årskurs

Tidigare
avstånd
hållplats

Nytt
avstånd
hållplats

Linje Nr

Pojke 0

1256/1389

20 m

537

Flicka 2

1275

159m

537

Flicka 4

174/2371m 174 m

537

Pojke 2

1184m

241 m

538

Flicka 3

1171m

503

538

Omlopp 701+400:
L537 behöver börja hämta ca 07:05/på skolan 08:00, restid ca 55 minuter.
L538 behöver börja hämta ca 07:05/på skolan 08:00, restid ca 55 minuter.
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Rälla skola:
3 elever berörs
Namn Årskurs

Tidigare
avstånd
hållplats

Nytt
avstånd
hållplats

Linje Nr

Flicka 0

1620 m

172 m

539

Pojke 2

1243 m

924 m

539

Pojke 3

1243m

924m

539

Omlopp 401:
L539 behöver börja hämta ca 07:17/på skolan 08:00, restid ca 43 minuter.
Slottsskolan:
5 elever berörs
Namn Årskurs

Tidigare
avstånd
hållplats

Nytt
avstånd
hållplats

Linje Nr

Flicka 7

3255m

1160/958m Lång
bytestid

537/107

Flicka 8

3070 m

1035 m

536/102

Pojke 9

3275 m

555 m

Pojke 9

3017 m

463 m

Flicka 9

3621 m

135/669 m

+ extra tur
536,102

539/102
+ extra tur
536,102

536/102
107

Omlopp 700+701:
L 536 07:35-8:10, restid ca 35 minuter.
L 537 07:01-07:55, restid ca 54 minuter.
L 536 får köra en anslutning till 102:an på morgonen, vilket blir en extra
kostnad.
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Viktoriaskolan:
3 elever berörs
Namn Årskurs

Tidigare
avstånd
hållplats

Nytt
avstånd
hållplats

Linje Nr

Flicka 1

1840m

615 m

540

Flicka 3

1840m

615m

540

Flicka 3

1840m

615m

540

Omlopp 402:
L 540 behöver börja hämta ca 07:10/lämnar skolan 07:55, restid ca 45
minuter.
Åkerboskolan:
4 elever berörs
Namn Årskurs

Tidigare
avstånd
hållplats

Nytt
avstånd
hållplats

Linje Nr

Flicka 1

1162 m

691 m

531

Flicka 1

1202 m

894 m

534

Flicka 2

1216 m

349

534

Flicka 3

1274 m

773 m

534

Omlopp 304+ 405
L 531 Behöver hämtas ca 07:15/lämnar skolan ca 08:05, restid ca 50
minuter.
L 534 Behöver hämta 07:10/lämnar skolan ca 08:10, restid ca 60 minuter.
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Här visar vi på den ökade kostnaden per läsår, har räknat med ett index på
12,39 %, det värdet justeras varje år.
Omlopp 303 samt 404 berördes inte och togs därför inte med i
beräkningarna.
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Dessa uppgifter grundar sig på skolskjutsprogrammet RPS
(ResePlanerareSkolskjuts) uträkningar om restid. I verkligheten kan man
behöva utöka restiden något, då det egentligen tar längre tid vid varje stopp.
Barnen ska hinna sätta sig, ta på sig bälte o.s.v. Med andra ord är
tidsaspekten lågt räknad. Den nuvarande trafiken är tidsmässigt justerad, och
det är redan idag svårt att hålla tidsbegränsningen. I en del uppenbara
omvägar och vid särskilda skäl beställs idag taxi genom kommunen. Ifall
det tillkommer något barn, kan allt förändras. Skolskjutsplaneringen är ett
levande dokument.
Anette Eriksson
Trafikplanerare Skolskjuts
Kalmar Länstrafik
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BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK
Fastställt av

Barn- och ungdomsnämnden

Dokumentansvarig

Datum

Planeringssekreterare Wolfgang Friedh

2016-04-20
Bilaga 2

Riktlinjer för skolskjuts gällande förskoleklass, grundskola och särskola
Skolskjuts för elev som valt annan kommunal grundskola än den man är placerad i enligt upptagningsområde dvs. ”Val av annan skola” (bilaga 2)
Vad säger skollagen?
När elev väljer att gå i en annan kommunal skola än den som man tillhör i sitt
upptagningsområde, upphör rätten till skolskjuts. Kommunen har då inte någon skyldighet att anordna skolskjuts enligt skollagens 10 kap 32§ första stycket. Men i de fall det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter
ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.
På vilket sätt erbjuder Kalmar kommun skolskjuts då?
Kalmar kommun erbjuder då elev som har gjort detta aktiva val, skolskjuts
med skolskjutskort och ordinarie linjelagd busstrafik, om man uppfyller km
avståndet mellan bostadens tomtgräns och skolans tomtgräns enligt följande:
Förskoleklass
År 1-3
År 4-6
År 7-9

2 km
3 km
4 km
5 km

Vad gäller inte?
När elev väljer en annan kommunal grundskola än den som man tillhör gäller
inte skollagens 10 kap 32§ första stycket kring: färdvägens längd, trafikförhållanden eller elevs funktionsnedsättning. Kalmar kommun har då ingen skyldighet att ta hänsyn till dessa omständigheter.
Gäller samma riktlinjer som för elever som går i det upptagningsområde som man tillhör?
Nej, när man gör ett aktivt val av en annan kommunal grundskola gäller inte
Kalmar kommuns riktlinjer om avstånd till på-/avstigningsplats, trafikförhållanden längs skolväg, funktionsnedsättning, skolskjutstider, väntetider och restider samt ansvar för elevens transport under resan med kollektivtrafik.

Verksamhetsunika processer, rutiner och instruktioner
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Hur ansöker jag om skolskjuts?
Ansökan om skolskjuts vid val av annan skola ska göras på speciell blankett
som finns på Kalmar kommuns webbsida och på varje skola. Ansökan lämnas
till vald skolas expedition. Beviljad skolskjuts gäller för ett läsår. Beslut om
beviljande av skolskjuts är delegationsbeslut och fattas av rektor på respektive
skola.
Går skolskjutsbeslutet vid val av annan kommunal grundskola
än den man skulle placerats i att överklaga?
Överklagan kan ske genom laglighetsprövning (beslutet är fatta enligt 2:a
stycket 10 kap :32§ och 11kap:31§ i Skollagen). Det är en begränsad form av
överklagande som innebär att domstolen tittar på om kommunen har fattat
beslutet enligt de lagar som gäller. Domstolen prövar däremot inte om beslutet
är lämpligt. Alla kommunmedlemmar kan överklaga ett sådant beslut.
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Dnr 2019/178 UN

Riktlinjer för arbete med matematikutveckling
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden
att

anta riktlinjer för arbete med matematikutveckling

Ärendebeskrivning
Alla barn/elever i Borgholms kommun ska ges lika möjlighet att utveckla sitt matematiska tänkande och sin matematiska förmåga. Den 1 juli 2019 infördes bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga stödinsatser. Som ett led i detta arbete
föreslår utbildningsförvaltningen att utbildningsnämnden beslutar om att införa riktlinjer för att arbeta med barn och elevers matematikutveckling och kunskaper. Dessa riktlinjer vänder sig till alla som möter barn och elever i arbetet mot mål och kunskapskrav i läroplaner och kursplaner. Detta är också en åtgärd för att förbättra våra elevers kunskaper i matematik. Riktlinjerna ska synliggöra och vara ett stöd vid
det matematikutvecklande arbetet pedagoger bedriver för barn och elevers matematikutveckling.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för arbete med matematikutveckling
Tjänsteskrivelse daterad den 4 december 2019
Dagens sammanträde
Mötet förde diskussion kring resultaten i matematik gentemot övriga kommuner i
landet.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beteckning

2019-12-04

2019/178
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1 (1)

Handläggare

Emma Berggren
Utvecklingsledare

Till utbildningsnämnden

Riktlinjer för arbete med matematikutveckling
Förslag till beslut
att

anta Riktlinjer för arbete med matematikutveckling

Ärendebeskrivning
Alla barn/elever i Borgholms kommun ska ges lika möjlighet att utveckla sitt matematiska tänkande och sin matematiska förmåga. Den 1 juli 2019 infördes bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga stödinsatser. Som ett led i detta arbete föreslår utbildningsförvaltningen att utbildningsnämnden beslutar om att införa riktlinjer
för att arbeta med barn och elevers matematikutveckling och kunskaper. Dessa riktlinjer vänder sig till alla som möter barn och elever i arbetet mot mål och kunskapskrav i läroplaner och kursplaner. Detta är också en åtgärd för att förbättra våra elevers kunskaper i matematik utifrån resultat på nationella prov. Riktlinjerna ska synliggöra och vara ett stöd vid det matematikutvecklande arbetet pedagoger bedriver
för barn och elevers matematikutveckling.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för arbete med matematikutveckling
Tjänsteskrivelse daterad den 4 december 2019

Jan-Erik Carlsson
Tf. utbildningschef

Postadress

Box 500[
38701 Borgholm

Telefon

Emma Berggren
Utvecklingsledare

Telefax

e-mail / www

Emma.Berggren@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Riktlinjer för arbete med matematikutveckling
Inledning
Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas
såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken
som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och
problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska
utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade
beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets
beslutsprocesser (Lgr 11 s.55).
Syfte
Alla barn/elever i Borgholms kommun ska ges lika möjlighet att utveckla sitt matematiska
tänkande och sin matematiska förmåga. Den 1 juli 2019 infördes bestämmelser i skollagen
om en garanti för tidiga stödinsatser. Som ett led i detta arbete har kommunen fattat beslut
om att införa riktlinjer för att kartlägga barn och elevers matematikutveckling och
kunskaper. Dessa riktlinjer vänder sig till alla som möter barn och elever i arbetet mot mål
och kunskapskrav i läroplaner och kursplaner. Riktlinjerna ska synliggöra det
matematikutvecklande arbetet pedagoger bedriver för barn och elevers
matematikutveckling. En god grundläggande taluppfattning är förutsättningen för att
utveckla sitt matematiska tänkande.
Från den 1 juli 2019 har förskolan en ny läroplan Lpfö 18. I den kan man läsa följande:
Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka
och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem. (Lpfö 18 s.9)
Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla




förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika
lösningar av egna och andras problemställningar,
förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder,
mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt
om detta,
förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och
samband mellan begrepp (Lpfö 18 s.14)

Grundskolans läroplan, Lgr 11, beskriver på följande sätt angående elevernas matematiska
utveckling:
Genom undervisningen i ämnet matematik i grundskolan ska eleverna sammanfattningsvis
ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att



formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier
och metoder,
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
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välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa
rutinuppgifter,
föra och följa matematiska resonemang och
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och
redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser (Lgr 11 s.54).

Riktlinjerna i Borgholms kommun ska synliggöra det matematikutvecklande arbetssättet från
förskolan till och med år 9. De gemensamma rutinerna underlättar också vid lärarbyte och
skolbyte samt kan ses som ett stöd för att kvalitetssäkra verksamheten.
Matematikutvecklande arbetssätt
Under förskoletiden ska barn ges möjligheter att utveckla sin förståelse för antal, ordning
och talbegrepp. I förskoleåldern utvecklas de fem räkneprinciperna som anses
grundläggande för god taluppfattning. Dessa har sitt ursprung i Gelman och Gallistels fem
räkneprinciper som kort beskrivs nedan (Skolverket, 2016).






Abstraktionsprincipen, att barnet kan bestämma antalet föremål i en avgränsad
mängd. T ex barnet ser att det ligger fyra klossar på bordet.
Ett till ett-principen, att barnet förstår parbildning och att varje kloss symboliserar
ett finger på handen.
Principen om godtycklig ordning, innebär att barnet förstår att det är samma mängd
oavsett vilken kloss man börjar räkna på.
Principen om räkneordens ordning, att barnet konsekvent använder samma
räkneramsa och att efter ett kommer två osv.
Antalsprincipen eller kardinalprincipen, barnet har förståelse för att det sist
uppräknade räkneordet står för det antal föremål man räknat.
(Doverborg, et al., 2014)

De fem räkneprinciperna utvecklas genom rika tillfällen till matematiska aktiviteter. Brister i
grundläggande taluppfattning leder ofta till bestående matematiksvårigheter.
Gudrun Malmer (2002) beskriver fyra inlärningsnivåer i matematikundervisningen.
1. Laborativa fasen
Den laborativa fasen innebär att man som pedagog låter eleverna använda sig av helt
konkret material.
2. Representativa fasen
I representativa fasen får eleverna använda det sätt (representation) som de tycker
passar bäst att representera deras tankar, t ex rita bilder, använda laborativt
material, mönster, figurer osv.
3. Abstrakta fasen
I den abstrakta fasen lära sig eleverna att hantera matematikens symbolspråk i syfte
att förstå och formulera matematiska problem.
4. Tillämpningsfasen
I tillämpningsfasen låter man eleverna använda och tillämpa sina nya kunskaper i nya
sammanhang.
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Genom att starta med en konkret laborativ uppgift för att sedan leda över till förståelsen av
matematiska begrepp blir undervisningen mer tillgänglig. Det är viktigt att använda sig av
många olika representationer i undervisningen (Malmer, 2002).
Flerspråkiga elever
I Borgholms kommun går elever med en flerspråkig bakgrund. För en god
matematikinlärning är det viktigt med variation i undervisningen (Malmer 2002). För elever
med annat modersmål blir det språkutvecklande arbetssätten kanske än viktigare för att de
ska kunna tillgodogöra sig matematikundervisningen. Det är viktigt att ta tillvara elevernas
erfarenheter och kulturella bakgrund och bygga vidare på densamma. Många av
svårigheterna för nyanlända/flerspråkiga elever handlar om begreppsförståelse. Matematik
är ett ämne som innehåller många begrepp, ord och symboler som kan vara svåra att förstå.
Matematik är också ett ämne som ställer stora krav på god läsförståelse och bra avkodning.
Det är viktigt att se modersmålet som en resurs i arbetet med begrepp och svåra ord
(Abdoka, et al., 2019). Till sin hjälp för att förklara svåra begrepp kan man som pedagog
använda sig av handboken Viktiga ord i matematik (Marand, 2007).
Elever i behov av utmaningar i matematikundervisningen
Elever som är i behov av större utmaningar i matematikundervisningen är inte en homogen
grupp, de kan därmed inte stödjas på ett och samma sätt. Dessa elever uppvisar ofta en
matematisk kreativitet som innebär att de själva kan upptäcka och skapa något för dem helt
nytt i matematiken. Det finns också ofta ett flexibelt och reversibelt tänkande med en lätthet
att komma på olika idéer. Eleverna behöver få möjlighet att arbeta med elever som befinner
sig på samma nivå och måste undervisas samt stödjas av ämneskunnig personal. Behov finns
av både berikning och acceleration inom elevens styrkeområden. Detta kan innebära att
eleven arbetar i en snabbare takt än övriga samt att det sker en breddning och fördjupning
av stoffet. En undervisning som tar tillvara elevernas kreativitet samt
problemlösningsförmåga ger tillfällen till lustfyllda lärsituationer (Skolverket, 2015).
Observationer och kartläggning av elevers matematiska utveckling
I Borgholms kommun har vi obligatoriska rutiner för observation och kartläggning av
barns/elevers matematikutveckling från förskoleklass till årskurs 9. Följande observations och kartläggningsmaterial används i Borgholms kommun:





Bedömningsstöd i taluppfattning från förskoleklass till år tre (Skolverket).
Förstå och använda tal - en handbok, från årskurs 3-8, (McIntosh, 2008).
Diamant från årskurs 3 till 9 samt
Nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 (Skolverket).

Syftet med observations- och diagnosmaterialet i matrisen är att diagnostisera elevers
svårigheter och eventuella missuppfattningar för att kunna analysera och planera sin
fortsatta undervisning utifrån elevernas behov.
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Översikt av dokumentation och kunskapsbedömning
Tid

Kartläggning och
kunskapsbedömning
hösttermin

Kartläggning och
kunskapsbedömning
vårtermin

Skolverkets
Förskole kartläggningsmaterial
-klass
“Hitta matematiken”
(sept/okt) på gruppnivå

Ansvarig

Förskollärare/
Tidigarelärare

Åk 1

Bedömningsstöd
taluppfattning åk 1
-muntligt test, individuellt
(sept/okt)

Bedömningsstöd
taluppfattning åk 1
-muntligt och skriftligt test,
individuellt (april/maj)

Klasslärare

Åk 2

Bedömningsstöd
taluppfattning åk 2
skriftligt test, individuellt
(sept/okt)

Bedömningsstöd
taluppfattning åk 2
skriftligt och muntligt test,
individuellt (april/maj)

Klasslärare

Åk 3

Bedömningsstöd
taluppfattning åk 3
skriftligt test, individuellt
(sept/okt)

Nationella prov (v.11-20)
Fyll i kunskapsprofil som finns i
provmaterialet

Åk 4

Förstå och använda tal
test 3 (aug/sept)
Uppföljning av resultat NP åk 3

Förstå och använda tal
test 4 (jan/feb)

Klasslärare/
Speciallärare/
pedagog

Åk 5

Förstå och använda tal
test 4 (aug/sept)

Förstå och använda tal
test 5 (jan/feb)

Klasslärare

Åk 6

Nationella prov (v. 45-50)
Förstå och använda tal
test 5 (aug/sept)

Nationella prov
Fyll i kunskapsprofil som finns i
provmaterialet
Förstå och använda tal
test 6 (jan/feb)

Klasslärare/
Speciallärare/
pedagog

Ämneslärare/
Speciallärare/
pedagog

Åk 7

Förstå och använda tal
test 6 (aug/sept)
Uppföljning av resultat NP åk 6

Förstå och använda tal
test 7 (jan/feb)

Åk 8

Förstå och använda tal
test 7 (aug/sept)

Förstå och använda tal
test 8 (jan/feb)

Ämneslärare

Nationella prov (v. 19)

Ämneslärare
Speciallärare/
pedagog

Åk 9

Nationella prov (v. 45-50)

Ämneslärare
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Grundsärskolan
Grundsärskolan har ett eget bedömningsstöd i matematik från årskurs 1-6, Gilla matematik.
Tal och tals användning är muntliga uppgifter som är obligatoriska i år 1. Genom materialet
får lärare stöd i att se om eleven behöver extra anpassningar eller ytterligare stimulans om
de kommit långt i sin kunskapsutveckling. Bedömningsstödet kan användas med syftet att
följa elevernas matematikutveckling från år 1-6 (Skolverket, 2019).
Fördjupad analys av elevers kritiska punkter i matematikutvecklingen
Om det visar sig att man som pedagog identifierar elever som har brister inom något eller
några områden bör man fördjupa analysen av elevens kunskaper. Diamant från Skolverket är
ett omfattande diagnosmaterial som kan användas som stöd för att bedöma elevers
kunskaper i matematik. Materialet kartlägger ett begrepp i taget vilket ger hög precision för
analys. Diamant fokuserar på grundläggande kunskaper inom områdena: Aritmetik,
Rationella tal, Talmönster och Algebra, Mätning, Geometri, Sannolikhet och Statistik. Med
hjälp av materialet och elevresultat kan man som pedagog planera sin fortsatta
undervisning.
Att utreda matematiksvårigheter
Matematiksvårigheter är ett omfattande och komplext begrepp. Specialpedagogiska
skolmyndigheten definierar två huvudkategorier av matematiksvårigheter: specifika
matematiksvårigheter/dyskalkyli eller generella matematiksvårigheter. Elever med specifika
matematiksvårigheter/dyskalkyli har svårigheter inom den grundläggande räkneläran. Det
innebär att de har svårigheter att hantera tal och har svag antalsuppfattning samt svårt att
snabbt tolka och tillgodogöra sig siffror och tal. Elever med generella matematiksvårigheter
kan bland annat ha t ex läs och skrivsvårigheter eller koncentrationssvårigheter. Många av
eleverna har också mött en bristfällig matematikpedagogik där pedagogen för snabbt lämnat
den konkreta undervisningen och övergått till mer abstrakt undervisning, jämför Malmer
(2002) och matematikens olika inlärningsnivåer. Gruppen elever med generella
matematiksvårigheter är betydligt större än gruppen med specifika
matematiksvårigheter/dyskalkyli (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2012).
Genom löpande observationer, diagnoser och screeningar uppmärksammas de elever som
behöver mer stöd i sin matematikutveckling. Elever med låga resultat följs upp av
specialpedagog/speciallärare. Vid behov, samt om vårdnadshavare och elev så önskar,
kontaktas centrala elevhälsan för vidare utredning.
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Dnr 2019/3 600 UN

Kalendarium december 2019
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att överlämna informationen till utbildningsnämnden.
Ärendebeskrivning
Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul.
Beslutsunderlag
Kalendarium december 2019
Dagens sammanträde
Mötet går igenom kalendariet december 2019.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/3-600

Kalendarium för utbildningsnämnden Borgholm
December 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
December
AU: 9/12
UN: 16/12

Ärenden
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 190130 §3 2019/33) + Utreda
konsekvenserna av förändringar i
upptagningsområdet mellan Slottsskolan och
Åkerboskolan (UN 190424 § 50 2019/7).
Kommer i 2019/33.

Årshjul
Uppföljning av resultat i Öppna jämförelser –
utgår då denna jämförelse inte görs längre.
Kvalitetsredovisning genom Kolada istället.
Fastställande av elevpeng för kommande år

Riktlinjer för arbete med
matematikutveckling.
Januari
AU:
UN:

Medborgarförslag dnr 2019/175 - Meröppet
på Löttorps bibliotek.

Februari
AU:
UN:

Mars
AU:
UN:

2019-10-23 § 95
uppdra till utbildningsförvaltningen att
utreda och återkomma till nämnden i mars
2020 med ett förslag till plan på hur vi ska
bemöta de utmaningar som framgår i
verksamhetsplanen.
uppdra till utbildningsförvaltningen att titta
på konsekvenserna av att i ett första steg år
2021 halvera avgifterna i kulturskolan och

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
Satsningar och effektiviseringar inför
kommande budgetår
Redovisning av Patientsäkerhetsberättelse
för föregående år
Redovisning av skolpliktsbevakning och
elevfrånvaro
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Dnr 2019/3-600

April
AU:
UN:
Maj
AU:
UN:

att i steg 2 år 2022 göra kulturskolan
avgiftsfri samt återkomma till
utbildningsnämnden med en rapport i mars
2020.
Revidera riktlinjerna för skolskjutsar i
Borgholms kommun 2019/33 § 77

Juni
AU:
UN:
Augusti
AU:
UN:
September
AU:
UN:

Oktober
AU:
UN:

November
AU:
UN:

Pågående utredningsuppdrag

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
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
Rapport från utvärdering av
verksamhetsplan fritidsgårdarna.
Redovisning av skolpliktsbevakning och
elevfrånvaro
Fastställa mötestider för kommande år

Status

