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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (2)
2019-12-06 2019/186 615

 

Handläggare
Linda Kjellin
Controller

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[ 0485-88013 linda.kjellin@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till KSAU

Översyn av utbildningsinsatser för vuxna 

Förslag till beslut 
att ta fram en beskrivning och konsekvensanalys av att driva SFI i egen regi och 

parallellt diskutera revidering av gällande avtal med Kalmarsunds gymnasie-
förbund.

att fortsatt översyn av avtalet avseende Komvux samt en konsekvensanalys av 
att driva Komvux i egen regi. Återrapportering under våren 2020 när ny 
förvaltningschef inom utbildningsförvaltningen är på plats.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-01 § 234 att uppdra till 
ekonomiavdelningen att

- Se över avtalet med Kalmarsunds gymnasieförbund gällande kommunal vuxen-ut-
bildning och SFI samt eventuellt övertagande i egen regi till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Socialnämnden 2019-08-28 § 82.
Tjänsteskrivelse 2019-10-01 § 234 Översyn av utbildningsinsatser för vuxna

Ekonomiavdelningens bedömning
SFI-utbildning: 

I nuläget genomgår ca 30 elever utbildning i SFI. Inom utbildningen går eleverna 
igenom olika steg för att slutföra utbildningen. De elever som idag är inskrivna be-
finner sig på olika nivåer. För att kommunen ska kunna bedriva SFI i egen regi be-
hövs hänsyn tas till både kompetensförsörjning, lokaler, omfattning och läromedel. 

Underlaget är beräknat på årskostnad och baserat på den elevstruktur som finns 
idag. 

Kompetens och omfattning: 
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2 (2)

2,0 tjänst utbildad lärare med legitimation och behörighet till minst årskurs 6. Behö-
ver även ha SVA-utbildning motsvarande 30 hp. Beräknad lönekostnad inkl. perso-
nalomkostnader 1186 tkr. Eventuellt kan kompetensen behöva utökas med en 
språkstödjare om 1,0 tjänst, vilket motsvarar 457 tkr. 

Lokalkostnad:

Att bedriva undervisning för dessa grupper bedöms kräva två klassrum på 60 kvm 
vardera samt ett grupprum om 9 kvm. Internhyran inom Borgholms kommun inför år 
2020 är 181 kr/kvm för grundskolans lokaler. Internhyran är således 23 tkr på helår. 

Läromedel: 
Elever i SFI ska ha tillgång till böcker och andra läroverktyg utan kostnad. För att 
be-driva denna typ av undervisning för 30 elever beräknas en årskostnad om 45 tkr. 
Vid uppstart kan högre kostnader vara aktuella för inköp av inventarier såsom möb-
ler och IT-material

Konsekvensanalys
Klicka här för att ange text.

 

Chefens namn. Linda Kjellin
Chefens titel. Controller

Skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Socialnämnden för kännedom
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-01 234

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 234 Dnr 2019/186 615 KS

Översyn av utbildningsinsatser för vuxna

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till ekonomiavdelningen
att se över avtalet med Kalmarsunds gymnasieförbund gällande kommunal vux-

enutbildning och SFI samt eventuellt övertagande i egen regi till kommunssty-
relsen.

Uppdraget återrapporteras december 2019.
Vidare beslutas
att avvakta frågan gällande avtal med Kunskapsnavet tills Kalmar kommun har 

utrett sin organisation runt vuxenutbildningen.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade 2019-08-28 § 82  hos kommunstyrelsen lyfta
- behovet av att se över avtalet med Kalmarsunds gymnasieförbund gällande 

kommunal vuxenutbildning och SFI samt eventuellt övertagande i egen regi.
- behovet av att ingå avtal med Kunskapsnavet till kommunstyrelsen.

Vidare beslutades att 
- skyndsamt färdigställa lokalerna för start av aktiviteter i det planerade återbruket 
för att motverka ökad kostnad för ekonomiskt bistånd.
- ge socialchefen i uppdrag att bjura in tillväxtchefen och enhetschefen på arbet-
marknadsenehetet till nämdnens arbetsutsktott 2019-09-11. 

Av beslutet framgår att Borgholms kommun har under senaste åren haft ett förhål-
landevis stort mottagande av nyanlända. Nu börjar det gå att utvärdera insatserna 
som gjorts för insteg i arbetslivet eller i vidare studier.

Det har visats sig att ett stort antal personer inte har fått tillräckligt goda kunskaper i 
svenska språket för att kunna vara anställningsbara trots genomgången SFI.

De yrkesinriktade utbildningar som är relevanta för att kunna ta steget närmare ar-
betslivet har inte varit tillgängliga för alla individer som haft behov, då kommunen in-
te haft avtal med Kunskapsnavet i Kalmar där flertalet av dessa utbildningar erbjuds.

Under flera år har ett återbruk och insatser/aktiviteter runt detsamma saknas. Åter-
bruket är planerat att starta, men lokalerna är ännu inte klara för användning. Beho-
vet är stort och arbetet med att färdigställa för uppstart bör ske skyndsamt.

För att förhindra att kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar samt motverka psykisk 
ohälsa på grund av utanförskap behöver avtal om utbildning och möjligheter till akti-
vitet/insatser ses över.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-01 234

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Socialnämnden 2019-08-28 § 82.
Tjänsteskrivelse 2019-09-27 med förslag att uppdra åt ekonomiavdelningen att se 
över avtalet.

Ekonomiavdelningens bedömning
Information har kommit från utbildningsdepartementet att utbildning i svenska för in-
vandrare (SFI) upphör som en egen skolform och blir i stället en del av kommunal 
vuxenutbildning (Komvux). Kommunerna blir även skyldiga att se till att den som vill 
påbörja Komvux och särskild utbildning för vuxna (särvux) på grundläggande nivå 
erbjuds studie- och yrkesvägledning samt att en individuell studieplan upprättas för 
varje elev inom vuxenutbildningen. 

De kostnader kommunen har idag avseende SFI, SVA och Komvux redovisas ne-
dan. Kostnaden avser helår 2019. 
SVA: 520 tkr
SFI etablering: 2 400 tkr
Vuxenutbildning: 8 688 tkr

Skickas till
Ekonomiavdelningen
Socialnämnden för kännedom

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-06-25 111

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 111 Dnr 2018/236 660 KS

Anvisning av medel med mera; planering av Skogsbrynets förskola och 
ersättningslokaler till Solstrålens förskola

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt fastighetsavdelningen att planera för rivning av Skogsbrynets för-

skola, fastigheten Freja samt återkomma med beräknad kostnad för genom-
förandet.

att uppdra åt ekonomi- och fastighetsavdelningen starta upphandling av utbygg-
nad av nya Skogsbrynets förskola med två avdelningar med placering på fas-
tigheten Freja 10, då rivning av befintlig byggnad är utförd.

att säga upp hyr/köp avtalet för Rödhakens förskola samt betala resterande be-
lopp 1 098 000 kronor vid avtalets utgång 2020-04-30.

att erbjuda föräldrakooperativet Montessoriförskolan Solstrålen att hyra lokaler-
na efter att Rödhakens förskola har flyttat till den utbyggda delen av Skogs-
brynets förskola.

Det noteras att uppdragen ska återrapporteras till kommunstyrelsen inför vidare be-
slut. 

Ärendebeskrivning
2018-05-16 inkom Föräldrakooperativet Montessoriförskolan Solstrålen med skrivel-
se till Borgholms kommun om hjälp med att hitta/skapa ersättningslokaler för försko-
lans verksamhet. Förskolans nuvarande lokaler har brister gällande arbetsmiljön, vil-
ket kräver omfattande ombyggnad. För att åtgärda lokalerna krävs evakuering samt 
att föräldrakooperativet binder sig vid ett nytt långvarigt avtal. Dock kvarstår bristen 
på en lekyta utomhus. Detta för med sig att verksamheten tvingas ta sig till stadens 
lekplatser och grönytor för att barnen ska kunna vistas utomhus.

2018-08-14 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr 2018/150-298 KS att 
uppdra åt fastighetsavdelningen att besvara skrivelsen med förklaringen att; Borg-
holms kommun inte i dagsläget inte har någon lämplig lokal samt att föräldrakoope-
rativets behov av lokaler ska tas med vid en kommande planering för framtida för-
skoleplatser i Borgholm. 

Föräldrakooperativet har därefter undersökt olika alternativ till ersättningslokaler 
men inte hittat någon lösning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har därför informe-
rats om att föräldrakooperativet kan tvingas upphöra med verksamheten vid hyres-
avtalets upphörande om inte lokalfrågan löses. Konsekvensen blir då att Borgholms 
kommun blir ansvariga för att erbjuda plats åt ca 27 förskolebarn inom 3 månader.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-06-25 111

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Skrivelse 2019-05-16 med begäran om lokal till förskolan Solstrålen. 
Kommunstyrelsen 2018-12-11 § 249 beslut att anvisa medel för om-till-nybyggnation 
förskola Skogsbrynet.
Tjänsteskrivelse 2019-04-23 med förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-03 § 145.

Ekonomi- och fastighetsavdelningens bedömning
Ekonomi- och fastighetsavdelningen bedömer att upphandling av en modulbyggd 
tvåavdelningsförskola kan påbörjas under hösten 2019, för placering på fastighe-
ten Freja 10 efter det att befintlig förskola rivits. Investeringsobjektet läggs in i inve-
steringsbudget 2020. Parallellt startar arbetet med detaljplanen för fastigheten Fre-
ja 10, Borgholm 11:1 och angränsande grönyta söder om Skogsbrynet. Genom pri-
oriteringar och samarbete mellan kommunens förvaltningar kan tidplanen förhopp-
ningsvis beräknas till ca 1 år. Det vill säga att inflyttning för Solstrålens förskola kan 
beräknas till 2020-08-01 om inga överklaganden förskjuter tidplanen. 

Konsekvensanalys
Föräldrakooperativet Montessoriförskolan Solstrålen kan fortsätta bedriva sin verk-
samhet och i ändamålsenliga lokaler och utemiljö.

Den kommunala förskoleverksamheten i Borgholm samlas på samma plats vilket 
medför möjlighet till effektiv bemanning och ökad service till föräldrarna.

Detaljplanearbetet öppnar möjligheter för kommunens behov av bostadsbyggande 
i form av hyreslägenheter alternativt trygghetsboende och/eller LSS-boende. Det 
kan generera generationsskifte i Åkerhagen och annan villabebyggelse i centrala 
Borgholm.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Nina Andersson-Junkka (S) och Marwin Johansson (KD) yrkar bifall till förslaget.

Torbjörn Johansson (FÖL) yrkar att investeringen skjuts fram till 2021.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall och investering år 
2021, vilka ska ställas under proposition.

Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller fastig-
hetsavdelningens  förslag.

Skickas till
Solstrålens förskola för kännedom
Ekonomi- och fastighetsavdelningen för verkställande och uppdrag

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2019-12-06 2019/240 298

 

Handläggare
Magdalena Widell
Förvaltningssekreterare

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 52[ 0485-88705 magdalena.Widell@borgholm.se
38721 Borgholm http://www.borgholm.se

Till KSAU

Lokalbehov för PRO och SPF

Förslag till beslut 
att uppdra till fastighetsavdelningen att göra en besiktning av lokalen 

Ärendebeskrivning
Kommunala pensionärsrådet framför vid senaste mötet 2019-12-02 att lokalen på 
Hammarvägen som PRO i dag använder är i ett stort upprustningsbehov samt att en 
handikapstoalett saknas.

Man framför även önskemål om kontor med möjlighet till förvaring för både PRO och 
SPF. De har stort behov att kunna ha sina möten där, då många möten i dag sker i 
deras privata hem. 

Bedömning
Upprustning av denna lokal finns inte med i kommunens upprustningsplan och där-
för föreslårs det att fastighetsavdelningen bör göra en besiktning för att fastställa 
skicket på lokalen samt vilka åtgärdet som bör utföras. 

 

Jens Odevall Magdalena Widell
Kommunchef Förvaltningssekreterare

Skickas till
KSAU 
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