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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-13 40

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 40 Dnr 2020/1 640 UN

Uppföljning och analys av budget Tertial 1 2020

Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden
att lägga Tertialbokslut 1 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I mars 2020 började Roland Hybelius som förvaltningschef. Roland har tidigare ar-
betat som bland annat rektor och områdeschef inom utbildningsverksamhet. Tillför-
ordnad förvaltningschef Jan-Erik Karlsson gick i pension efter överlämning till Ro-
land.

Mycket tid har lagts på att hantera coronaviruset och anpassa nämndens verksam-
heter. Det har också tagits fram olika handlingsplaner för stängning av verksamhe-
ter och bortfall av olika personalgrupper. Coronaviruset förklarar den höga sjukfrån-
varon i mars månad.

Under året har förvaltningens utvecklingsområden varit att planera omorganisation 
av förvaltningens barn och elevhälsa, utreda grundskolans organisation utifrån 
ökad måluppfyllelse samt planera införande av ny lärplattform.

Utbildningsförvaltningen uppvisar för januari till april en positiv avvikelse på 1 054 
tkr. Prognosen för helår uppgår till – 459 tkr.

Framåt kommer stort fokus att ligga på att få till en bra skola i Löttorp som fungerar 
för verksamheten samt att arbeta vidare med barn och elevhälsan tillsammans 
med rektorerna genom gemensam kompetensutveckling.

Beslutsunderlag
Tertialbokslut 1 2020
Tjänsteskrivelse daterad den 12 maj 2020

Bedömning
Utbildningsförvaltningens verksamheter har inte hunnit genomföra flertalet av årets 
aktiviteter kring arbetet med nämndens mål. Detta beror på att de planerats senare 
på året eller att de skjutits upp på grund av coronaviruset.

Vidare bedöms utbildningsförvaltningen hålla sin budget under innevarande år men 
behöver planera långsiktiga anpassningar för att anpassa verksamheten till kom-
mande års ekonomiska läge.

Dagens sammanträde
Controller, Izabelle Sjöbäck och förvaltningschef Roland Hybelius redogör för upp-
följning och analys av budget tertial 1 2020. Izabelle tar upp exemplet köptrohet för-
brukningsmaterial där siffran låg på 54 %, det beror till stor del på 2 fakturor med 
stora belopp, hon skulle titta närmare på dem. Då kostnaden för skoltaxi har ökat ef-
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2020-05-13 40
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ter den nya skolstaxiupphandlingen så kommer det att läggas in äskande för att få 
kompensation för den höjda kostnaden. Ledningsgruppen arbetar med att få fram 
besparingar som kan genomföras med start redan i höst för att det ska kunna ge ef-
fekter även till 2021. Ordförande Benny Wennberg (C) frågar när vi kan se resultat 
från Salsa, modellberäkningen. Det officiella resultatet från Skolverket kommer sent 
på året. 

Kort info om Salsa

SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala Sambands Analyser)

En statistisk modell för att synliggöra faktorer som skolan inte kan påverka, men 
som har betydelse för betygsresultatet. Beräknas för varje skolenhet och åk 9. 

Bakgrundsfaktorer: 

 Elevers föräldrars genomsnittliga utbildningsnivå

 Andel pojkar

 Nyinvandrade elever med okänd bakgrund

Skickas till
Utbildningsnämnden

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2020-05-12 2020/1 640

 

Handläggare
Kim Jakobsson
Administrativ chef

Ert datum Er beteckning

Till utbildningsnämnden

Tertialbokslut 1 2020
Förslag till beslut 
att lägga Tertialbokslut 1 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I mars 2020 började Roland Hybelius som förvaltningschef. Roland har tidigare ar-
betat som bland annat rektor och områdeschef inom utbildningsverksamhet. Tillför-
ordnad förvaltningschef Jan-Erik Karlsson gick i pension efter överlämning till Ro-
land.

Mycket tid har lagts på att hantera coronaviruset och anpassa nämndens verksam-
heter. Det har också tagits fram olika handlingsplaner för stängning av verksamheter 
och bortfall av olika personalgrupper. Coronaviruset förklarar den höga sjukfrånva-
ron i mars månad.

Under året har förvaltningens utvecklingsområden varit att planera omorganisation 
av förvaltningens barn och elevhälsa, utreda grundskolans organisation utifrån ökad 
måluppfyllelse samt planera införande av ny lärplattform.

Utbildningsförvaltningen uppvisar för januari till april en positiv avvikelse på 1 078 
tkr. Prognosen för helår uppgår till – 435 tkr.

Framåt kommer stort fokus att ligga på att få till en bra skola i Löttorp som fungerar 
för verksamheten samt att arbeta vidare med barn och elevhälsan tillsammans med 
rektorerna genom gemensam kompetensutveckling.

Beslutsunderlag
Tertialbokslut 1 2020
Tjänsteskrivelse daterad den 12 maj 2020

Bedömning
Utbildningsförvaltningens verksamheter har inte hunnit genomföra flertalet av årets 
aktiviteter kring arbetet med nämndens mål. Detta beror på att de planerats senare 
på året eller att de skjutits upp på grund av coronaviruset.

Vidare bedöms utbildningsförvaltningen hålla sin budget under innevarande år men 
behöver planera långsiktiga anpassningar för att anpassa verksamheten till kom-
mande års ekonomiska läge.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Roland Hybelius Kim Jakobsson
Utbildningschef Administrativ chef

4



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

Tertialbokslut 2020
Borgholms Kommun  1

Utbildningsnämnd

Tertialbokslut 2020
Apr 2020
UN: 2020/1

5



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

Tertialbokslut 2020
Borgholms Kommun  2

Innehållsförteckning
1 Förvaltningsberättelse..........................................................................3

1.1 Händelser av väsentlig betydelse............................................................3

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning .............................3

1.3 Förväntad utveckling .............................................................................13

Bilagor

Bilaga 1: Plan - Utskriftsvanlig

6



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

Tertialbokslut 2020
Borgholms Kommun  3

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse
Under perioden har flera större händelser påverkat arbetet. Ny förvaltningschef tillträdde 
den 1 mars. Pandemiutbrott med behov av stort fokus på förebyggande åtgärder. En 
skolorganisationsutredning som skulle färdigställas samt framtagande av en barn- och 
elevhälsoplan inför framtida organisation av barn och elevhälsan. Vidare har arbetet med 
att ta fram underlag kring nya Åkerboskolan intensifierats samt då nya förvaltningschefen 
satt sig in i de ekonomiska förutsättningarna ser han att utmaningarna som nämnden står 
inför framöver är av synnerligen väsentlig art.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Ekonomisk sammanställning
Utbildningsförvaltningen uppvisar för januari till april en positiv avvikelse på 1 078 tkr. 
Prognosen för helår uppgår till -435 tkr.

Covid-19 har en stor påverkan på hela världens ekonomi, och då även den kommunala 
ekonomin. Riksdagen har tagit fram ett antal förslag för att lindra de ekonomiska 
konsekvenserna som pandemin innebär. Dels kommer arbetsgivaravgifter för upp till 30 
anställda per företag att sänkas och arbetsgivare ska få ersättning för sjuklönekostnader 
under april och maj. Dessa ersättningar kommer att återsökas från kommunens håll, men i 
dagsläget finns inga konkreta ansökningar att korrigera förvaltningarnas resultat med. 
Därför är dessa ersättningar inte medräknade i vare sig periodens budgetavvikelse eller 
prognosen för helår.

Kommunens verksamheter

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 2020 187 317 tkr

Ordförande Benny Wennberg (C)

Förvaltningschef Roland Hybelius

 

Analys av verksamheten

Förvaltningsövergripande

I mars 2020 började Roland Hybelius som förvaltningschef. Roland har tidigare arbetat 
som bland annat rektor och områdeschef inom utbildningsverksamhet. Tillförordnad 
förvaltningschef Jan-Erik Karlsson gick i pension efter överlämning till Roland.

Mycket tid har lagts på att hantera coronaviruset och anpassa nämndens verksamheter. 
Det har också tagits fram olika handlingsplaner för stängning av verksamheter och 
bortfall av olika personalgrupper.

Under året har förvaltningens utvecklingsområden varit att planera omorganisation av 
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förvaltningens elevhälsa, utreda grundskolans organisation utifrån ökad måluppfyllelse 
samt planera införande av ny lärplattform.

Förskoleverksamhet

Coronaviruset har påverkat förskolorna och många barn har varit hemma i syfte att 
undvika smittspridning. Verksamheterna har försökt förlägga så mycket tid som möjlighet 
utomhus och har vidtagit andra åtgärder för att minska smittspridning. 
Utvecklingsområden och olika projekt har fortsatt, men med vissa anpassningar. Trots 
den ansträngda situationen har det pedagogiska kvalitetsarbetet kunnat fortsätta. 
Maginfluensa på förskolorna har i stort sätt upphört och det finns knappt längre snoriga 
barn på våra förskolor.

Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem

Det är svårt att beskriva den inledande delen av året utan att beskriva hur Coronaviruset 
har påverkat verksamheterna. Vårens nationella prov har ställts in, utvecklingsområden 
har fått gå i viloläge och personal gör ett bra arbete för att verksamheterna ska flyta på.

På fritidshemmen har inskolning av nya fritidsbarn så smått påbörjats. Rektorerna har 
även beslutat att starta en gemensam satsning. Personal i fritidshem påbörjar under hösten 
en webutbildning - Fritidshemmets uppdrag.

Bibliotek och kulturskola

Biblioteket har lanserat de nya självapparaterna på alla tre bibliotek, alltså Borgholm, 
Löttorp och Rälla. De nya apparaterna är uppskattade av de flesta besökare. På 
huvudbiblioteket har man förbättrat belysningen där man har en liten utställningsyta. 
Flera konstnärer står i kö för att hänga upp sina alster.

Kulturskolan försöker hitta alternativa lösningar för att marknadsföra Kulturskolan. På 
grund av Coronapandemin kan de inte besöka alla klassrum utan har istället gjort 
reklamfilmer att visa på sociala medier.

Kulturskolan erbjuder i rådande situation distansundervisning till de elever som önskar. 
En del utrustning kommer att köpas in för att få till en bra teknik. Personalen känner sig 
förberedd för att undervisa distans efter att man har haft internutbildningar. Man 
förbereder också nya livestreamade framträdanden.

Kulturskolan byter också administrationssystem till Studyalong. Det finns många 
funktioner i systemet som klarar dagens utmaningar på ett bra sätt.

Nämndens mål
Nedan redovisas nämndens mål utifrån strukturen perspektiv, kommunfullmäktigemål, 
nämndens mål. De tre perspektiven är medborgare, organisation och hållbarhet. Både 
kommunfullmäktigemålen och nämndens mål är knutna till dessa perspektiv. 
Kommunfullmäktiges mål följs av nämndens mål med en bedömning om målet är uppnått 
(grön), delvis uppnått (gul) eller ej uppnått (röd). Vidare återfinns analys av målet. 
Avslutningsvis redovisas en tabell för respektive nämndmål där utfall av nyckeltal som 
mäts visas tillsammans med måluppfyllelse på respektive nyckeltal.
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Medborgare

Borgholms kommun ska genomsyras av öppenhet, delaktighet, inflytande 
och lika möjligheter.

1.2.1.1.1.1.1 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)

Målet anses vara delvis uppfyllt. Aktiviteter gällande delaktighet och inflytande har 
påbörjats i förskolan och material har tagits fram. Elevenkät i grundskolan har ej än 
genomförts 2020 men planeras genomföras innan sommaren. Kulturskolan och bibliotek 
har planerat om delar av sin verksamhet på grund av coronaviruset och har inte har inte 
kunnat genomföra alla tänkta aktiviteter än. Inflytande arbetas det med i alla 
verksamheter genom t.ex. föräldraråd, elevråd, utvärderingar av genomförda aktiviteter 
och löpande uppföljning av det dagliga arbetet. Prognosen är att vi kommer att uppnå 
målet.

Borgholms kommun ska tillsammans med företagare och myndigheter 
arbeta för nöjdare företagare som blir fler.

1.2.1.1.1.1.2 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)

Målet anses vara delvis uppfyllt. För att komma i kontakt med arbetsplatser erbjuds 
vanligen elever i åk 8 och 9 prao. Åk 9 var under hösten ute på prao, men inte åk 8. På 
grund av pandemin är det osäkert om det kommer att finnas möjlighet för båda 
årskurserna att genomföra sin prao, därav finns osäkerhet i om målet kommer uppnås 
eller inte.

Utvärdering av SYV-planen kommer att påbörjas i maj och redovisas för nämnden under 
hösten.

Borgholms kommun ska skapa goda förutsättningar för att leva, verka och 
bo i hela kommunen året runt.

1.2.1.1.1.1.3 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)

Målet anses vara delvis uppfyllt.

Förskolan
För att se om våra barn känner sig trygga i förskolan har ett material tagits fram för att 
användas under utvecklingssamtal med vårdnadshavare där frågan diskuteras om de 
upplever att sitt barn känner sig tryggt. Resultaten är ännu ej sammanställda.
Skolbiblioteket är aktivt vid bestämda tillfällen vid våra förskolor vilket är positivt.
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Grundskolan
Årets elevenkät i grundskolan är ännu ej genomförd men beräknas genomföras innan 
sommaren.
På grund av coronaviruset fattade Skolverket beslut om att ställa in samtliga nationella 
prov vilket betyder att vi inte kommer att ha några resultat för nationella prov läsåret 
19/20.

Kränkningar
Antalet anmälningar kränkningar har minskat något i förskolan jämfört med samma 
period föregående år. I grundskolan ligger vi på exakt samma antal rapporterade 
kräkningar för samma period föregående år. 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. Gällande anmälda kränkningar är 77 procent av 
utredningarna avslutade vilket visar att rektorer och personal aktivt arbetar med och 
utreder anmälda kränkningar. Resterande andel är under utredning och därför ännu ej 
avslutade.

Skolornas analys är att vi har ett bra trygghetsarbete som bygger på en nolltolerans av 
kränkningar och att vi har ett väl fungerande system för anmälan av dessa.

Kulturområdet
Kulturskolan mäter trygghet i vår enkät en gång om året. Förra årets enkät visar att 99 % 
trivs på kulturskolan och 1% svarar delvis. Personalen genomgår ett fortbildningsresa 
med inriktning på att täcka kunskapsluckor i sitt ämne för att lära sig mer om det man 
upplever inte är så bra på. En av anledningarna är att alla lärare ska kunna undervisa brett, 
till exempel i flera genrer från olika tidsepoker och kulturer.

Biblioteket har fått i uppdrag från regeringen att undersöka hur den digital klyftan ser ut 
för invånarna i Borgholm. Det är uppenbart att det finns ganska stora klyftor bland äldre i 
Borgholm vilket är någonting biblioteket arbetar med. Arbetet är dock pausat för att 
minska smittorisken på grund av coronaviruset.

Nyckeltal (Tertial) Målvär
de

Utfall

 Antal kränkningar i förskolan ska minska jämfört med föregående år. 5 1

 Antal kränkningar i grundskolan ska minska jämfört med föregående år. 127 127

 Andel avslutade anmälda kränkningar ska öka jämfört med föregående 
tertial

89 % 77 %

Organisation

Borgholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna 
bidrar till utveckling

1.2.1.1.1.1.4 Utbildningsnämndens verksamheter ska ha en god arbetsmiljö med kompetent 
personal i ständig utveckling (Kopplas till Lpfö18 och Lgr11 2.8 Rektorns 
ansvar)

Målet anses vara delvis uppfyllt.

Utbildningsförvaltningen har en hög andel behörig personal i alla personalkategorier. Vi 
har nått målvärdena för genomförd kompetensutveckling och målvärdena vad gäller att 
använda och dela med sig av kompetensutvecklingen i verksamheten.
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Sjukfrånvaron visar på en brant uppgång som vi hänvisar till pandemiläget som råder. En 
oro i personalgrupperna råder utifrån det osäkra läget som är. Vi bedömer att läget annars 
varit i paritet med förra året och kanske något bättre.

Borgholms kommuns ska vara en effektiv och ändamålsenlig organisation

1.2.1.1.1.1.5 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)

Utbildningsförvaltningens verksamheter arbetar ständigt för att förbättra och information 
och tydlighet gentemot dem vi är till för.

Prognosen är att vi kommer att uppnå målet.

Hållbarhet

Borgholms kommun ska vara en förebild och bidra till en ansvarsfull 
samhällsutveckling.

1.2.1.1.1.1.6 Utbildningsnämndens verksamheter ska bidra till en hållbar miljö (Kopplas till 
Lpfö18 och Lgr 11 Miljöperspektiv och Etiskt perspektiv)

Målet anses vara delvis uppfyllt.

Det ser olika ut på enheterna i hur långt man har kommit. Flera förskolor har detta som ett 
prioriterat område och stående inslag i verksamheten. Inom skolans uppdrag finns flera 
övergripande perspektiv som ska genomsyra all undervisning. Genom miljöperspektivet 
ges eleverna förutsättningar att påverka och skaffa sig ett personligt förhållningssätt till 
övergripande och globala miljöfrågor. I förvaltningen i stort görs insatser för att bidra till 
en hållbar miljö. Det kan exempelvis vara att minska antal resor mellan våra enheter 
genom planering och schemaläggning.

Prognosen är att vi kommer att uppnå målet.

Nyckeltal (Tertial) Målvär
de

Utfall

 Andel förskolor som har ett tydligt arbete med hållbar utveckling (%)  
Lika

Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas utifrån god ekonomisk  
hushållning, långsiktighet och stabilitet.

1.2.1.1.1.1.7 Utbildningsnämndens verksamheter ska arbeta aktivt med en resursfördelning 
anpassad till verksamhetens behov

Arbetet med resursfördelningen pågår aktivt i samarbete med ekonomiavdelningen. Vissa 
poster är svåra att förutse när budget läggs och därför blir prognosarbetet mycket viktigt 
och alla chefer är involverade i detta. Resursfördelningen belyses också i den 
Skolorganisationsutredning som ska upp till beslut. En översyn av fördelningen av 
tilläggsbelopp och dess principer pågår.
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Inköp och avtalstrohet
Borgholms kommun införde e-handel under våren 2019. Det finns flera mål kopplat till 
att införa e-handel, till exempel att det ska bli lättare att göra rätt för de medarbetare som 
gör inköp, att avtalstroheten ska öka, att processerna ska bli mer effektiva samt att uppnå 
kostnadsbesparingar. Genom att ansluta leverantörer till e-handelssystemet kan den som 
beställer enklare söka och hitta avtalade varor och tjänster och se de aktuella priserna. Det 
blir då lättare att handla rätt varor och tjänster från rätt leverantör till rätt pris.

Nedan visas avtalstroheten för utbildningsförvaltningen baserat på inköp som är betalda 
under perioden. Inköpen är exklusive investeringar, köp av huvudverksamhet samt 
bidrag. Avtalstroheten för hela 2019 var 81 % och för perioden är den 75%. Sett till hela 
kommunen så var avtalstroheten på 84 % under perioden.
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Förbrukningsmaterial

Nedan visas avtalstroheten vid inköp av förbrukningsmaterial. För perioden var 
avtalstroheten 54 % ( 2019 var 55 %). Under perioden har inköp gjorts av 40 leverantörer 
varav 13 är avtalsleverantörer.

Personaluppföljning

Arbetad tid Jan Feb Mar

Antal årsarbetare 
2019 275 243 286

Antal årsarbetare 
2020 240 225 258
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Arbetad tid Jan Feb Mar

Övertid 2019 100 81 118

Fyllnadstid 2019 282 299 529

Övertid 2020 89 92 114

Fyllnadstid 2020 187 277 328

Sjukfrånvaro Jan Feb Mar

Sjukfrånvaro 2019 7,20 8,94 7,97

Sjukfrånvaro 2020 6,31 6,99 12,76

Jan Feb Mar

Korttidssjukfrånvaro 
2019 3,16 3,85 3,16

Korttidssjukfrånvaro 
2020 2,43 2,86 7,57

Sjukfrånvaron, och då främst i form av korttidssjukfrånvaro, har ökat markant under 
mars. Detta kan förklaras genom att antalet sjukskrivningar ökat i samband med utbrottet 
av coronaviruset. Däremot har inte övertid och fyllnadstid ökat i samma omfattning då 
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också barn och elevtal varit lägre.

Ekonomisk analys
Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till april en positiv 
budgetavvikelse om 1 078 tkr.

En fortsatt positiv avvikelse finns på centrala stödfunktionen i form av intäkter för 
statsbidrag och från Migrationsverket. Skolskjutsarna fortsätter ha en negativ avvikelse, 
för perioden en avvikelse på -930 tkr. Även IT-service har kostnader över budgeterad 
nivå på grund av större inköp under perioden.

Generellt över förvaltningen återfinns lägre personalkostnader än budgeterat för april 
månad. Detta beror av sjukdom, vilket även syns i korttidssjukfrånvaron för 
förvaltningen. De vikariekostnader som uppstått släpar en månad varpå avvikelsen för 
maj bör visa en högre kostnad för vikarier. Dock har flertalet enheter, främst förskolorna, 
haft lägre barnantal vilket gör att vikarier inte tillsatts fullt ut.

Norra området har ökat den positiva avvikelsen i april, främst på grund av intäkter på 
Åkerbo grundskola som är högre än budgeterat. Lägre personalkostnader än budgeterat 
återfinns på förskolorna, dock väntas eftersläpning av vikariekostnader nästa månad.

På centrala området återfinns en positiv avvikelse för perioden. Förskolorna i området har 
en sammantagen positiv budgetavvikelse. Nytt beviljat tilläggsbelopp bidrar till 
avvikelsen samt en större bidragsram för statsbidrag för barnomsorg på ob än budgeterat. 
Vidare har sjukdomar varit aktuella och vikarier har inte behövt tas in i samma 
utsträckning då många barn varit hemma. Fortsatt negativ budgetavvikelse på 
Viktoriaskolan, ytterligare tilläggsbelopp bidrar till reducering av avvikelsen. Positiv 
budgetavvikelse på Slottsskolan beror främst av tidigare presenterade intäkter, dock 
kommer kostnader kopplat till dessa återfinnas längre fram under året.

Södra området visar totalt på en mindre negativ avvikelse. Gärdslösa-området har en 
positiv avvikelse, främst på grund av högre intäkter och lägre personalkostnader än 
budgeterat för perioden. Även Runsten förskola visar en positiv avvikelse, där har 
sjukdomar varit aktuellt under perioden och vikarier har inte behövt sättas in fullt ut på 
grund av lägre barn-antal. Negativ avvikelse återfinns i Rälla, främst på förskolan då mer 
resurser krävs än budgeterat för att stödja elever i behov av extra stöd. Även Köping-
området har en negativ avvikelse, den härleds till personalkostnader högre än budgeterad 
nivå. På Björkviken beror avvikelsen av högre vikariekostnader än den budgeterade nivån 
och på särskolan Björken fortsätter den negativa avvikelsen på grund av obudgeterad 
personal.

Kulturskolan har skickat ut avgifterna för terminen, detta blev något lägre än budgeterat. 
Dock återfinns en positiv avvikelse vad gäller personal då en del av personalkostnaderna 
belastar externfinansierade projekt. Lägre inköpsnivå än budgeterad på media skapar en 
positiv avvikelse på biblioteket, dock väntas inköp längre fram.
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Ekonomisk sammanställning

 Årsbudget Budget jan-
apr Utfall jan-apr Avvikelse

Total

60 Central 
stödfunktion 67 475 22 722 21 717 1 005

61 Norra 
rektorsområdet 22 282 7 394 7 187 208

62 Centrala 
rektorsområdet 48 478 15 773 15 730 43

63 Södra 
rektorsområdet 38 759 13 045 13 435 -390

65 Kulturområdet 10 323 3 387 3 175 213

69 Projekt 0 0 0 0

Summa 187 317 62 322 61 244 1 078

Prognos
Utbildningsförvaltningens prognos för helår uppgår till -435 tkr.

Den centrala stödfunktionen väntas ha högre kostnader för skolskjuts än budgeterat. Hyra 
för A-huset finns inte budgeterat för 2020 vilket väntas ge en negativ avvikelse om -
 190 tkr. Under april har även ytterligare tilläggsbelopp beviljats vilket reducerar 
avvikelsen. Lotsen har under april lägre intäkter än budgeterat, detta väntas fortsätta över 
året.

Prognosen för norra området har under månaden ändrats från en negativ till en positiv. 
Främst beror det av intäkter som varit osäkra innan men som nu kommer uppstå under 
hösten på Åkerbo grundskola. Vidare har bemanningen på områdets enheter setts över 
och korrigeringar har gjorts för att nå en prognosticerad budget i balans.

Ytterligare tilläggsbelopp på Viktoriaskolan har gjort att tidigare negativa avvikelse blivit 
positiv. Slottsskolan väntas ha en budget i balans då det finns plan på hur intäkterna ska 
användas för att få bra nytta av lämnade bidrag. Förskolorna i området har också en 
positiv prognos då ett tilläggsbelopp har blivit beviljat.

Sammantaget på Rälla, Gärdslösa och Runsten väntas en positiv avvikelse i slutet av året. 
Dels på grund av ytterligare tilläggsbelopp, men också då översyn av bemanning har 
gjorts för att nå en budget i balans. Köping har en negativ prognosticerad 
budgetavvikelse, främst på grund av särskolan där det finns obudgeterade 
personalkostnader, men också på grund av högre personalkostnader för Björkviken 
förskola.

På kulturområdet består prognosticerad avvikelse främst av personalkostnader lägre än 
budgeterad nivå under årets första månader.
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Prognos sammanställning

 Årsbudget Årsprognos Fg prognos Budgetavvikel
se

Total

60 Central 
stödfunktion 67 475 67 852 545 -377

61 Norra 
rektorsområdet 22 282 22 131 -74 151

62 Centrala 
rektorsområdet 48 478 48 157 313 321

63 Södra 
rektorsområdet 38 759 39 596 -797 -837

65 Kulturområdet 10 323 10 015 238 308

69 Projekt 0 0 0 0

Summa 187 317 187 752 225 -435

Åtgärder
Samtliga enheter inom förvaltningen arbetar aktivt med sina organisationer för att nå en 
budget i balans vid årets slut. Under sommaren kommer fritids och förskolor samverka då 
barn- och elevantal väsentligt minskar.

1.3 Förväntad utveckling
Skolorganisation

Kommunens prognoser gällande ekonomi och elevantal visar att 
utbildningsförvaltningens verksamheter behöver anpassas utifrån förväntad utveckling. 
Utbildningsnämndens verksamheter behöver få tydliga förutsättningar flera år framåt för 
att kunna ta fram en långsiktig plan. Det kommer att behövas större åtgärder som kommer 
kräva politiska beslut och prioriteringar.

Elevhälsan

Utbildningsförvaltningen har gjort en plan för omorganisering av elevhälsan tillsammans 
med rektorerna utifrån en gemensamt framtagen barn- och elevhälsoplan. Nästa steg är att 
genomföra kompetensutveckling tillsammans med rektorer och elevhälsa utifrån den nya 
organisationen. Detta förväntas öka utbildningsnämndens måluppfyllelse.

Lärplattform

Lärplattformen Edwise kommer under året att bytas ut till InfoMentor. Syftet är att 
underlätta grundskolans, grundsärskolans, fritidshemmens och förskolans administrativa 
och pedagogiska processer samt synliggöra skolans måluppfyllelse och driva 
skolutveckling.

Åkerboskolan

Förväntad utveckling är att ritningar på den nya skolan färdigställs och att det under 
hösten går ut ett upphandlingsunderlag.
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Plan - Utskriftsvänlig - 2020 (Utbildningsnämnd) Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något som vi är stolta över. Nu och för framtiden.
Ersätt med lokal vision

Perspektiv Kommunfullmäktigemål Nämndens mål Nyckeltal Aktiviteter

Medborgare Borgholms kommun ska genomsyras av
öppenhet, delaktighet, inflytande och lika
möjligheter.

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)

Elever i åk 5: På lektionerna är vi elever med och
påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika
skoluppgifter, positiva svar, andel (%)

Elever i åk 9: På lektionerna är vi elever med och
påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika
skoluppgifter, positiva svar, andel (%)

Andel elever som anser sig få vara med och
påverka sin arbetsmiljö ska öka jämfört med
föregående år (%).

Andel vårdnadshavare som anser sig ha
inflytande över verksamheten i skolan ska öka
jämfört med föregående år (%).

Vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i
utvärderingen av utbildningen i förskolorna.

Andel elever i Kulturskolan som upplever
inflytande över verksamheten ska öka jämfört
med föregående år (%).

Antal aktiviteter på biblioteket ska öka jämfört
med föregående år.

Antal deltagare i aktiviteter på biblioteket ska öka
jämfört med föregående år.

Antal fysiska besökare på biblioteket ska öka
jämfört med föregående år.

Elever som deltar i musik- eller kulturskola som
andel av invånare 7-15 år, (%)

Ta fram en rutin för att mäta
vårdnadshavares inflytande.

Att i dialogform skapa ett skriftligt
diskussionsformulär att använda i
utvärdering av förskolan

Borgholms kommun ska tillsammans med
företagare och myndigheter arbeta för
nöjdare företagare som blir fler.

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)

Andelen elever som genomfört PRAO (%).

Uppföljning och utvärdering av
Borgholms kommuns SYV-plan

Borgholms kommun ska skapa goda
förutsättningar för att leva, verka och bo i
hela kommunen året runt.

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)

Modellberäknat meritvärde enligt SALSA

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan,
positiva svar, andel (%)

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan,
positiva svar, andel (%)

Vårdnadshavare i förskolan anser att deras barn
är trygga.

Andel trygga elever i Kulturskolan ska öka jämfört
med föregående år (%).

Andelen trygga besökare på fritidsgårdarna ska
öka jämfört med föregående år (%).

Lek- och lärmiljön i förskolan är anpassad efter
barngruppens behov.

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram,
kommunala skolor, andel (%)

Elever i åk 9, meritvärde, hemkommun,
genomsnitt (17 ämnen)

Andel elever med minst E i ämnesprovet svenska
årskurs 9 (%)

Elever i åk 9 med lägst betyget E i svenska,
kommunala skolor, andel (%)

Andel elever med minst E i ämnesprovet
engelska årskurs 9 (%)

sida 1 av 2 (2020-05-15)
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Perspektiv Kommunfullmäktigemål Nämndens mål Nyckeltal Aktiviteter

Elever i åk 9 med lägst betyget E i engelska,
kommunala skolor, andel (%)

Andel elever med minst E i ämnesprovet
matematik årskurs 9 (%)

Elever i åk 9 med lägst betyget E i matematik,
kommunala skolor, andel (%)

Andel elever med minst E i ämnesprovet svenska
årskurs 6 (%)

Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska,
kommunala skolor, andel (%)

Andel elever med minst E i ämnesprovet
engelska årskurs 6

Andel elever med minst E i ämnesprovet
matematik årskurs 6 (%)

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik,
kommunala skolor, andel (%)

Elever som når godkänt i matematik och svenska
i åk 3

Andel elever som når resultatet i förskoleklass
enligt läroplanen kap. 3 (%)

Andel elever som når resultatet i fritidshem enligt
läroplanen kap. 4 (%)

Antal e-boklån ska öka jämfört med föregående
år (%)

Antal e-filmslån på biblioteket ska öka jämfört
med föregående år (%)

Antal kränkningar i förskolan ska minska jämfört
med föregående år.

Antal kränkningar i grundskolan ska minska
jämfört med föregående år.

Andel avslutade anmälda kränkningar ska öka
jämfört med föregående tertial

Verksamheterna i förskolan arbetar
med språk och
kunskapsutvecklande arbetssätt.

Fritidsgårdarna samtalar med
besökare om trygghet och otrygga
platser på fritidsgården.

Förskolorna arbetar med olika
fokusområden utifrån läroplanens
mål och analys av verksamheten.

Organisation Borgholms kommun ska vara en attraktiv
arbetsgivare där medarbetarna bidrar till
utveckling

Utbildningsnämndens verksamheter ska ha en god arbetsmiljö med kompetent personal i ständig utveckling (Kopplas till Lpfö18 och Lgr11
2.8 Rektorns ansvar)

NMI (Nöjd medarbetarindex) ska öka jämfört
med föregående år (%)

Lärare med pedagogisk högskoleexamen i
kommunal grundskola åk 1-9, andel (%)

Andel sjukfrånvaro ska minska jämfört med
föregående tertial (%)

Alla verksamheter arbetar med
handlingsplan utifrån
medarbetarenkät

Borgholms kommuns ska vara en effektiv
och ändamålsenlig organisation

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 (%)

Andel besvarade klagomål från vårdnadshavare
och myndigheter (%)

Hållbarhet Borgholms kommun ska vara en förebild
och bidra till en ansvarsfull
samhällsutveckling.

Utbildningsnämndens verksamheter ska bidra till en hållbar miljö (Kopplas till Lpfö18 och Lgr 11 Miljöperspektiv och Etiskt perspektiv) Andel förskolor som har ett tydligt arbete med
hållbar utveckling (%)

Verksamheterna i Borgholms kommun ska
bedrivas utifrån god ekonomisk
hushållning, långsiktighet och stabilitet.

Utbildningsnämndens verksamheter ska arbeta aktivt med en resursfördelning anpassad till verksamhetens behov Andel genomförd månadsuppföljning (%)

Workshops kring användning av
Stratsys beslutstöd

sida 2 av 2 (2020-05-15)
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-13 41

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 41 Dnr 2020/54 640 UN

Skolorganisations utredning

Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden
att ta ett inriktningsbeslut utifrån presenterad utredning där inriktningen inför fort-

satta arbetet med budgetprocess och ny organisation för utbildningsförvalt-
ningen ska vara:

- flytt av årskurs sex till låg- och mellanstadieskolorna inför läsåret 21/22

- minskad B-form på mellanstadiet genom F-3 i Gärdslösa och F-6 i Rälla inför 
läsåret 21/22 samt ny förskola i Gärdslösa.

- en resursenhet i Köpingskola inför läsåret 20/21

- bilda en skolenhet av Viktoria- och Slottsskolan inför läsåret 21/22

att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder med be-
skrivning av konsekvenserna för att anpassa verksamheten till den föreslagna 
minskade budgetramen samt redovisa för nämnden hur antalet grundskolor 
och förskolor påverkar förvaltningens kostnadsmassa..

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden beslutade 2019-10-23 § 95 att uppdra till utbildningsförvalt-
ningen 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. 

Uppdragstiden har sedan förlängts på grund av tillsättning av ny förvaltningschef. 

Beslutsunderlag
Skolorganisation för ökad måluppfyllelse UN 2020/54-604
Översyn av skolorganisationen i Borgholms kommun dnr 2015/50-008 UN h.id 
2017.676
Tryggheten i åk 6 på Slottsskolan dnr 2019/32-604 UN h.id 2019.103
Kostnadsberäkning; Återför årskurs 6 till mellanstadiet dnr 2018/96-109 KS h.id 
2019.4351
Tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2020
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2020-05-13 41

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Bedömning
Utbildningsnämndens verksamheter har i dag en organisation som är anpassad till 
andra förutsättningar än de som föreligger i dagsläget. Barn- och elevantalet har 
minskat över en längre period och prognosen är att minskningen kommer fortsätta. 
Med ett relativt lågt och minskande barn- och elevantal samt en organisation som 
är anpassad till fler barn och elever går stor andel av resurser till kostnader som in-
te är av pedagogisk karaktär. Då vi nu ser att barn- och elevantalen kommer fort-
sätta minska kommer vi ha svårt att undvika mer undervisning i B-form. Forskning-
en visar att B-form har negativ påverkan på elevernas studieresultat. Fortsätter vi 
med denna utveckling riskerar vi att försämra vår måluppfyllelse vilket kan bli syn-
ligt inom några år.

Inför budgetår 2020 infördes en ny budgetmodell i Borgholms kommun.  En teknisk 
ram skapas för respektive förvaltning inom kommunen utifrån vad verksamheterna 
borde kosta med kommunens förutsättningar baserat på antalet invånare inom 
specifika åldersintervall. År 2021-2024 innebär detta att den totala tekniska ramen 
minskar med ca - 1 mkr och ska täcka ca 17 mkr i pris- och löneökning om inte åt-
gärder genomförs. Utöver den tekniska ramen tilldelas förvaltningarna även budget 
för politiska prioriteringar. Föreslagna prioriteringar för planperioden 2020-2024 vi-
sar en minskning motsvarande - 15 mkr. 

Utifrån pedagogisk kvalitet och ett barnperspektiv är det av flera skäl att föredra en 
sammanhållen stadieindelning om inte konsekvenserna av detta på andra sätt 
skulle leda till en minskad kvalitet. Genom att flytta årskurs 6 till låg- och mellansta-
dieskolorna ökar undervisningskostnaderna och risken för ökad undervisning i B-
form. För att genomföra den flytten behövs kompletterande åtgärder. Därav hör för-
slag 1 och 2 i utredningen ihop. Om det även beslutas att flytta mellanstadiet från 
Gärdslösa skola till Rälla skola behöver Borgholms kommun inte bygga ut Gärdslö-
sa skola. Inte heller ökar undervisningskostnaden samt risken för undervisning i B-
form i samma utsträckning. Utbildningsförvaltningen förordar att årskurs 6 inte flyt-
tas ut till låg- och mellanstadieskolorna om inte beslut fattas om att mellanstadiet 
på Gärdslösa skola samtidigt flyttas till Rälla skola.

Konsekvensanalys
Omfattande konsekvensanalyser utifrån olika perspektiv har beskrivits i bifogade 
beslutsunderlag.

Dagens sammanträde
Förvaltningschef Roland Hybelius och Administrativ chef Kim Jakobson redogör för 
skolorganisationsutredningen. Mötet diskuterar kring utredningen.

Förslag under mötet

Benny Wennberg (c) framför ett förslag till arbetsutskottet att göra ett inriktningsbe-
slut i ärendet. 

Att utifrån presenterad utredning där inriktningen inför fortsatta arbetet med bud-
getprocess och ny organisation för utbildningsförvaltningen ska vara:

- flytt av årskurs sex till låg- och mellanstadieskolorna inför läsåret 21/22
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- minskad B-form på mellanstadiet genom F-3 i Gärdslösa och F-6 i Rälla inför 
läsåret 21/22, vilket kräver renovering, anpassning av Gärdslösa skola samt 
ny förskola i Gärdslösa.

- en resursenhet i Köpingskola inför läsåret 20/21

- bilda en ny skolenhet Borgholms skola av Viktoria- och Slottsskolan inför 
läsåret 21/22

Beslutsgång

Ordförande frågar mötet om de kan besluta enligt förslaget om ett inriktningsbeslut 
och finner att så är fallet.

Skickas till
Utbildningsnämnden
______________
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Till utbildningsnämnden

Utredning av skolorganisation

Förslag till beslut 
att flytta mellanstadiet på Gärdslösa skola till Rälla skola samt äska 1 988 tkr för 

att flytta årskurs 6 till låg- och mellanstadieskolorna inför läsåret 2021/22

samt

att föreslå kommunfullmäktige att årskurs 6 inte flyttas ut till låg- och mellanstadi-
eskolorna om inte beslut fattas om att mellanstadiet på Gärdslösa skola samti-
digt flyttas till Rälla skola.

samt

att föreslå kommunfullmäktige att organisatoriskt slå ihop Slottsskolan och Viktori-
askolan till en skola inför läsåret 2021/22

eller

att inte föreslå kommunfullmäktige att organisatoriskt slå ihop Slottsskolan och 
Viktoriaskolan till en skola.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden beslutade 2019-10-23 § 95 att uppdra till utbildningsförvalt-
ningen 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. 

Uppdragstiden har sedan förlängts på grund av tillsättning av ny förvaltningschef. 

Beslutsunderlag
Skolorganisation för ökad måluppfyllelse UN 2020/54-604
Översyn av skolorganisationen i Borgholms kommun dnr 2015/50-008 UN h.id 
2017.676
Tryggheten i åk 6 på Slottsskolan dnr 2019/32-604 UN h.id 2019.103
Kostnadsberäkning; Återför årskurs 6 till mellanstadiet dnr 2018/96-109 KS h.id 
2019.4351
Tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2020

Bedömning
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Utbildningsnämndens verksamheter har i dag en organisation som är anpassad till 
andra förutsättningar än de som föreligger i dagsläget. Barn- och elevantalet har 
minskat över en längre period och prognosen är att minskningen kommer fortsätta. 
Med ett relativt lågt och minskande barn- och elevantal samt en organisation som är 
anpassad till fler barn och elever går stor andel av resurser till kostnader som inte är 
av pedagogisk karaktär. Då vi nu ser att barn- och elevantalen kommer fortsätta 
minska kommer vi ha svårt att undvika mer undervisning i B-form. Forskningen visar 
att B-form har negativ påverkan på elevernas studieresultat. Fortsätter vi med denna 
utveckling riskerar vi att försämra vår måluppfyllelse vilket kan bli synligt inom några 
år.

Inför budgetår 2020 infördes en ny budgetmodell i Borgholms kommun.  En teknisk 
ram skapas för respektive förvaltning inom kommunen utifrån vad verksamheterna 
borde kosta med kommunens förutsättningar baserat på antalet invånare inom spe-
cifika åldersintervall. År 2021-2024 innebär detta att den totala tekniska ramen mins-
kar med ca - 1 mkr och ska täcka ca 17 mkr i pris- och löneökning om inte åtgärder 
genomförs. Utöver den tekniska ramen tilldelas förvaltningarna även budget för poli-
tiska prioriteringar. Föreslagna prioriteringar för planperioden 2020-2024 visar en 
minskning motsvarande - 15 mkr. 

Utifrån pedagogisk kvalitet och ett barnperspektiv är det av flera skäl att föredra en 
sammanhållen stadieindelning om inte konsekvenserna av detta på andra sätt skulle 
leda till en minskad kvalitet. Genom att flytta årskurs 6 till låg- och mellanstadiesko-
lorna ökar undervisningskostnaderna och risken för ökad undervisning i B-form. För 
att genomföra den flytten behövs kompletterande åtgärder. Därav hör förslag 1 och 
2 i utredningen ihop. Om det även beslutas att flytta mellanstadiet från Gärdslösa 
skola till Rälla skola behöver Borgholms kommun inte bygga ut Gärdslösa skola. In-
te heller ökar undervisningskostnaden samt risken för undervisning i B-form i sam-
ma utsträckning. Utbildningsförvaltningen förordar att årskurs 6 inte flyttas ut till låg- 
och mellanstadieskolorna om inte beslut fattas om att mellanstadiet på Gärdslösa 
skola samtidigt flyttas till Rälla skola.

Konsekvensanalys
Omfattande konsekvensanalyser utifrån olika perspektiv har beskrivits i bifogade be-
slutsunderlag.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Roland Hybelius Kim Jakobsson
Utbildningschef Administrativ chef

Emma Berggren Izabelle Sjöbäck
Utvecklingsledare Controller

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanfattning och förslag
Utbildningsnämndens verksamheter har i dag en organisation som är 
anpassad till andra förutsättningar än de som föreligger i dagsläget. Barn- 
och elevantalet har minskat över en längre period och prognosen är att 
minskningen kommer fortsätta. Borgholms kommun har i dag 11 förskolor, 
särskola och 6 grundskolor varav en av förskolorna är enskild förskola. 
Ungefär 10 procent av eleverna går i skola hos annan huvudman. Samtidigt 
har socialnämndens verksamheter en ökande målgrupp och behöver därför 
ta mer av kommunens resurser i anspråk.

Med ett relativt lågt och minskande barn- och elevantal samt en 
organisation som är anpassad till fler barn och elever går stor andel av 
resurser till kostnader som inte är av pedagogisk karaktär. Det kan vara 
kostnader för exempelvis lokaler, lokalvård, skolkök, bemanning för öppning 
och stängning på förskolor, logistik och administration. Dessa resurser 
skulle istället behöva gå till att undvika undervisning i B-form, insatser till 
barn med särskilda behov, bättre undervisningslokaler och klasstorlekar, 
stöd till pedagoger så att de får mer tid åt barn och elever samt andra 
insatser som kan öka undervisningens kvalitet. 

Borgholms kommun har över tid haft goda resultat för eleverna som har gått 
ut årskurs 9. Dessa elever har gått i förskola, förskoleklass och 9 år i 
grundskolans tre stadier. Det är ett resultat av samtliga av dessa 
verksamheter. Då vi nu ser att barn- och elevantalen kommer fortsätta 
minska kommer vi ha svårt att undvika mer undervisning i B-form. 
Forskningen visar att B-form har negativ påverkan på elevernas 
studieresultat. Fortsätter vi med denna utveckling riskerar vi att försämra vår 
måluppfyllelse vilket kan bli synligt inom några år.

Inför budgetår 2020 infördes en ny budgetmodell i Borgholms kommun.  En 
teknisk ram skapas för respektive förvaltning inom kommunen utifrån vad 
verksamheterna borde kosta med kommunens förutsättningar baserat på 
antalet invånare inom specifika åldersintervall. Den tekniska ramen för 
utbildningsnämndens verksamheter kommer på grund av ett minskande 
barn- och elevantal inte öka i samma takt för att täcka de kostnadsökningar 
som uppkommer i form av pris- och löneökning. År 2021-2024 innebär detta 
att den totala tekniska ramen minskar med ca - 1 mkr och ska täcka ca 17 
mkr i pris- och löneökning om inte åtgärder genomförs.

Utöver den tekniska ramen tilldelas förvaltningarna även budget för politiska 
prioriteringar. Föreslagna prioriteringar för planperioden 2020-2024 visar en 
minskning motsvarande - 15 mkr.

Utbildningsnämnden har gett utbildningsförvaltningen i uppdrag att 
återkomma med ett förslag till plan på hur vi ska bemöta dessa utmaningar 
som även framgår i nämndens verksamhetsplan. Utredningen gäller 
grundskolans verksamhet och åtgärder för en ökad måluppfyllelse. 
Utredningen innefattar även det politiskt önskemål om att göra en skola i 
Borgholm.
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I utredningen presenteras följande åtgärder:

 Flytt av årskurs 6 till låg- och mellanstadieskolorna
 Minskad B-form i mellanstadiet
 Resursenhet 
 En skola i Borgholm
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1 Inledning och bakgrund

1.1 Uppdrag och syfte
Utbildningsnämnden beslutade 2019-10-23 § 95 att uppdra till 
utbildningsförvaltningen att utreda och återkomma med ett förslag till plan 
på hur vi ska bemöta de utmaningar som framgår i verksamhetsplanen. 
Utbildningsförvaltningen har under en längre period lyft de utmaningar som 
uppkommer med att ha en organisation som är anpassad till ett högre barn- 
och elevantal än vad förvaltningen har i dag samt att med samma 
organisation planera framåt med en prognos på ytterligare minskning av 
barn och elever i verksamheterna.

Till grund för utredningen finns även beslut om nämndens mål 2018-05-02 § 
44. Utbildningsnämnden beslutade bland annat om följande 
målformuleringar:

a t t Utbildningsnämnden ska erbjuda trygga och utvecklande 
verksamheter i hela kommunen

a t t Utbildningsnämndens verksamheter ska genomsyras av 
delaktighet och inflytande för våra brukare

a t t Utbildningsnämndens verksamheter ska ha en god arbetsmiljö 
med kompetent personal i ständig utveckling

a t t Utbildningsnämndens verksamheter ska ha en god service, 
präglas av transparens och förbättra verksamheten genom 
samverkan mellan enheter, stadier och verksamheter

a t t Utbildningsnämndens verksamheter ska arbeta aktivt med en 
resursfördelning anpassad till verksamheternas behov

Syftet är att öka förutsättningarna för att kunna bibehålla en bra kvalitet på 
undervisning av våra elever, förbättra arbetsmiljön för våra pedagoger samt 
kunna uppnå utbildningsnämndens mål för skolans verksamhet. Syftet är 
också att organisera grundskolorna på ett mer effektivt sätt med hänsyn till 
kvalitet, ekonomi och politiska önskemål.

1.2 Generellt om nuläget
Utbildningsnämndens verksamheter har i dag en organisation som är 
anpassad till andra förutsättningar än de som föreligger i dagsläget. Barn- 
och elevantalet har minskat över en längre period och prognosen är att 
minskningen kommer att fortsätta. Borgholms kommun har i dag 11 
förskolor, särskola och 6 grundskolor varav en av förskolorna är enskild 
förskola. Ungefär 10 procent av eleverna går i skola hos annan huvudman. 
Samtidigt har socialnämndens verksamheter en ökande målgrupp och 
behöver därför ta mer av kommunens resurser i anspråk.

Grundskolornas organisation ser i dag ut enligt nedan:

30



Borgholms kommun
Datum
2020-05-11

Diarienummer
UN 2020/54

Sida
7(33)

Skolorganisation för ökad måluppfyllelse

Grundskolor i 
Borgholms 
kommun

Åkerboskolan 
F-9

Slottsskolan 
6-9

Viktoriaskolan 
F-5

Köpings skola 
F-5

Rälla skola 
F-5

Gärdslösa 
skola
F-5

I utbildningsförvaltningens verksamhetsplan med budget 2020 samt plan 
2021-2023 beskriver utbildningsförvaltningen en del av förvaltningens 
utmaningar. 

Kommunens elevantal i grundskolan har minskat under hela 2000-talet och 
prognosen är att det fortsätter minska om inte inflyttning sker. Minskningen 
gör att det i våra mindre skolor blir ännu svårare att skapa åldershomogena 
klasser och få ett tjänsteunderlag som gör det möjligt att rekrytera behörig 
personal. Det är också en svår ekonomisk utmaning att bedriva pedagogisk 
verksamhet på flertalet små enheter, gällande både förskolor, förskoleklass 
och skolor, när barn- och elevantalet dessutom fortsätter att minska. 
Utbildningsförvaltningens utmaning blir därmed att behålla en hög kvalitet 
på undervisningen och en hög andel behörig personal under framtida 
förutsättningar. 

Förvaltningen behöver även fortsätta hantera kostnader som är svåra att 
påverka och förutse. En del av kommunens elever väljer annan huvudman 
vilket medför kostnader för interkommunal ersättning och minskat elevantal i 
våra egna verksamheter. Vidare kan vi se en växande efterfrågan kring 
skolskjuts på grund av särskilda skäl och växelvis boende vilket leder till 
kostnadsökning. Kostnader för läromedel ökar och kraven på undervisning 
har blivit större i form av exempelvis utökad timplan. 

Satsningar som planeras i en närmare framtid är att utveckla digitaliseringen 
mer och att utveckla vårt arbete med elever som har särskilda behov. Vi kan 
även se en ökning av elever som har särskilda behov. Digitaliseringen kan 
vara en möjlighet för att använda olika kompetenser utan att fysiskt behöva 
förflytta dem inom kommunen eller från annan kommun.

1.3 Avgränsningar
Denna utredning gäller grundskolans och fritidshemmets verksamhet. 
Förskolans, särskolans, kulturskolas och bibliotekets verksamhet innefattas 
inte i denna utredning. Utifrån aktuella utmaningar och politiska önskemål 
prioriteras i detta fall förändringar inom skolorganisationen. 
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1.4 Kvalitet
1.4.1 Elevantal
Med ett relativt lågt och minskande barn- och elevantal och en organisation 
som är anpassad till fler barn och elever går stor andel av resurser till 
kostnader som inte är av pedagogisk karaktär. Det kan vara kostnader för 
exempelvis lokaler, lokalvård, skolkök, bemanning för öppning och 
stängning på förskolor, logistik och administration. Dessa resurser skulle 
istället behöva gå till att undvika undervisning i B-form, insatser till barn med 
särskilda behov, bättre undervisningslokaler och klasstorlekar, stöd till 
pedagoger så att de får mer tid åt barn och elever samt andra insatser som 
kan öka undervisningens kvalitet. Dagens organisation försvårar också 
möjligheten att på ett bra sätt kunna flytta ut årskurs 6 till låg- och 
mellanstadieskolorna vilket bedöms ha en sammanvägd pedagogisk fördel i 
förhållande till att de byter skola efter årskurs 5.

Nedan presenteras den prognostiserade elevutvecklingen som ligger till 
grund för kommunens resursfördelning till utbildningsnämnden.
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Elevunderlag

Borgholms kommun har över tid haft goda resultat för eleverna som har gått 
ut årskurs 9. Dessa elever har gått i förskola, förskoleklass och 9 år i 
grundskolas tre stadier. Det är ett resultat av samtliga av dessa 
verksamheter. Då vi nu ser att barn- och elevantalen kommer fortsätta 
minska kommer vi ha svårt att undvika mer undervisning i B-form. 
Forskningen visar att B-form har negativ påverkan på elevernas 
studieresultat. Fortsätter vi med denna utveckling riskerar vi att försämra vår 
måluppfyllelse vilket kan bli synligt inom några år.

1.4.2 Stadieindelad undervisning
Före 2011 gällde läroplan 1994, Lpo94. Där fanns kunskapsmål för årkurs 5 
och 9. Timplanen gällde för hela grundskoletiden och var inte uppdelad i 
årskurser eller stadier.  Betyg sattes från och med årskurs 8. Det 
genomfördes nationella prov i årskurs 5 och 9.

Grundskolan är nu stadieindelad med lågstadium årskurs 1-3, 
mellanstadium årskurs 4-6 och högstadium årskurs 7-9 i och med införandet 
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av ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011”. 
Kursplanerna är stadieindelade och det finns kunskapskrav för årskurs 1, 3, 
6 och 9 i de olika ämnena, det är dock endast i årskurs 6 och 9 som det 
finns kunskapskrav i alla ämnen. Betyg sätts från och med årskurs 6 och 
betygen ska baseras på årskurs 4 till 6. Timplanen blev stadieindelad från 
2018. Lärarutbildningen är sedan 2011 anpassad till stadieindelningen. Före 
2011 utbildades lärare med inriktning mot årskurs 1-7 eller 4-9. Den nya 
lärarutbildningen utbildar grundlärare mot årskurs F-3 och 4-6. För lärare 
mot årskurs 1-3 ligger undervisningsfokus på att läsa och skriva, men även 
mot bland annat natur- och samhällsorienterande ämnen, matematik och 
engelska. Vid inriktning mot årskurs 4-6 ligger fokus på svenska, engelska, 
matematik samt fördjupning i något ämne. För årskurs 7-9 utbildas 
ämneslärare.

Utifrån pedagogisk kvalitet och ett barnperspektiv är det av flera skäl att 
föredra en sammanhållen stadieindelning om inte konsekvenserna av detta 
på andra sätt skulle leda till en minskad kvalitet. 

1.4.3 B-form
B-form innebär att elever som befinner sig i olika årskurser undervisas 
tillsammans som en klass. Detta kan även kallas åldersintegrerade eller 
åldersblandade klasser. 

På både Gärdslösa skola och Rälla skola förekommer B-form av 
ekonomiska och organisatoriska skäl. I flera årskullar är elevunderlaget för 
litet för att skapa en åldershomogen årskurs. Det går av både pedagogiska 
och ekonomiska skäl inte att ha åldershomogena klasser med för små 
årskullar varav det ekonomiska skälet är dominerande.  Anledningen till B-
form är alltså inte utifrån något pedagogiskt eller kvalitativt syfte där 
bemanningen är den samma som om det istället hade varit två 
åldershomogena klasser. Ur ett historiskt perspektiv har undervisning i B-
form använts till största del i Sveriges glesbygd för att på detta sätt skapa 
hela klasser trots ett lågt elevantal. Detta har dock blivit svårare i och med 
styrdokumentens utveckling. 

Det finns stora utmaningar med B-form, vi kommer här att presentera några. 
Monika Vinterek (2001) skriver i sin doktorsavhandling Ålderblandning i 
skolan - Elevers erfarenheter att; 

”Situationen är komplexare i en åldersblandad klass och kan få till 
följd att läraren tvingas sänka kraven och att de kreativa 
utvecklingsmomenten blir färre. Den pedagogik som blir nödvändig 
kräver fler vuxna per grupp om kvalitén på undervisningsinnehållet 
skall kunna bibehållas. När dessa resurser inte finns blir innehållet i 
undervisningen med nödvändighet av mer självgående art. 
Heterogeniteten medför att en lärarledd undervisning blir näst intill 
omöjlig. Samövningar blir svåra att genomföra i en grupp med stor 
mognads- och kunskapsspridning. Detta i sin tur försvårar en 
undervisning som betonar meningsbärande och meningsskapande 
dimensioner. Ser man språket och språkutvecklingen som något 
viktigt är samtalen ytterst betydelsefulla, och det är lättare att föra 
samtal och gemensamma diskussioner i en ålderssammanhållen 
klass.” (a.a., s 45)
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Undervisning i B-form är alltså ur ett pedagogiskt perspektiv inte positivt för 
elevernas språkutveckling. Det är heller inte positivt sett till undervisningens 
kvalitetet. Undervisning i B-form kan skapa en högre arbetsbelastning för 
lärare och många lärare har inte utbildning i den typ av undervisning som 
krävs. Det krävs även resurser för att ha möjlighet att dela upp gruppen, 
undervisningen blir således även negativ ur ett ekonomiskt perspektiv i 
förhållande till en åldershomogen klass om detta görs.

Monika Vinterek (2001) skriver även att; 

”De svagpresterande barnen klarar sig sämre i den åldersblandade 
formen. Eleverna blir erbjudna mindre hjälp att strukturera sina 
kunskaper i en sådan klassform, och en strukturerad undervisning 
förs fram som särskilt viktigt för många av de svaga eleverna.” (a.a., 
s 44)

Det finns flera studier gjorda kring undervisning i B-form. 
Sammanfattningsvis visar forskning att B-form är negativt för eleverna 
gällande följande punkter: 

• Läraren får sänka kraven, följden blir färre kreativa 
utvecklingsmoment i undervisningen. 

• Kvalitet i denna undervisningsform kräver resurser. Saknas 
dessa blir kvaliteten på undervisningen lägre. 

• Svårighet att genomföra samövningar. 

• Svårare med samtal och elevernas språkutveckling blir lidande. 

• Mindre produktivitet hos eleverna (Håkansson och Sundberg, 
2012). 

• Mindre samarbete mellan eleverna. 

• Lägre studieresultat, framförallt för äldre elever. Sämre resultat 
på kognitiva tester (Johansson och Lindahl, 2008). 

Som tidigare beskrivits är en av utmaningarna både på Gärdslösa skola och 
Rälla skola att få ihop åldershomogena klasser. Läsår 19/20 undervisas 
årskurs 1 & 2 på Gärdslösa skola samt årskurs 1 & 2 och årskurs 4 & 5 på 
Rälla skola i B-form. Prognosen utifrån befintlig organisation samt barn- och 
elevutveckling är att undervisning i B-form beräknas öka.

1.4.4 Elever i behov av stöd
Skolledarna, elevhälsa och lärarfacken har under en längre period 
signalerat en ökning av elever med särskilda behov. Det har inte förts någon 
statistik över dessa elever som kan bekräfta en sådan ökning, men det är 
tydlig att detta är en utmaning för samtliga skolor inom Borgholms kommun. 
Det finns i dag elever i kommunen som av olika anledningar inte går i skolan 
samt elever som går eller behöver erbjudas att gå i specialskola i Kalmar 
eftersom Borgholms kommun i dag inte har vad som krävs för att tillgodose 
deras behov. Detta trots att skolorna och lärarna gjort allt vad de kunnat för 
att få elevernas skolsituation att fungera. 

Flera elever i Borgholms kommun har extra resurspersoner för att hantera 
olika situationer eller, om eleven behöver, ha enskild undervisning med 
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eleven. Dessa resurser gör ett bra arbete med eleverna och är personligt 
lämpliga, men har ofta ingen pedagogisk utbildning. Genom att stödja elever 
avlastar de också lärarna så att de kan genomföra en fungerande 
undervisning. I vissa fall blir eleven placerad i särskild undervisningsgrupp 
inom enheten om elevens situation inte fungerar i klassen. Det är svårt för 
den enskilda enheten att få till en långsiktig fungerande skolsituation som i 
många fall också är mycket resurskrävande.

Per Lindqvist och Helena Ackesjö m.fl. beskriver i sin studie 
(Lärar)avlastande yrkesgruppen – Var går gränserna? delar av den 
forskning som finns kring personal i skolan som inte har adekvat utbildning 
och dess effekt på elevers studieresultat och elevers sociala relationer med 
hänvisning till annan forskning. Studierna är inte entydiga, men flera studier 
visar att dessa elevers studieresultat förblir opåverkade eller påverkas 
negativt. Exempel på förklaringar är att elever som spenderar mycket tid 
med en extraresurs ofta förlorar tid med läraren och att dessa ställer lägre 
krav på akademisk förmåga. Studier visar även att extraresurser som är 
utbildade och förberedda för sina uppdrag, har en positiv effekt på elevers 
skolresultat (a.a., 2020). 

Gällande påverkan på elevers sociala relationer är också studierna inte 
entydiga. Det finns studier som visar att elever som har mycket kontakt med 
extraresurser riskerar att utveckla en osjälvständighet i relation till såväl sina 
studier som sina kamratrelationer. Det finns även studier som visar att 
extraresurser kan bidra positivt till elevers sociala relationer med såväl 
vuxna som jämnåriga. De kan också utgöra ett allmänt socialt stöd för 
elever (Lindqvist, Ackesjö mfl. 2020).. 

Kontentan är att det är viktigt att den personal som arbetar med våra elever 
som har störst och mest komplexa behov har adekvat utbildning för detta. 
Detta är svårt och resurskrävande att uppnå på den enskilda enheten 
eftersom behoven ser olika ut på individnivå. Flera av dessa elever 
påverkas också som tidigare nämnt särskilt negativt av undervisning i B-
form. 

1.5 Ekonomi
1.5.1 Borgholms kommuns budgetmodell
Inför budgetår 2020 infördes en ny budgetmodell i Borgholms kommun, 
denna har utvecklats tillsammans med Sveriges kommuner och Regioner 
(SKR). Snarare än att basera budgetramar på föregående års ramar 
används prislappar som motsvarar vad verksamheterna borde kosta med 
kommunens förutsättningar. Prislappar finns inom förskola, fritidshem, 
grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg. Baserat på antalet invånare 
inom specifika åldersintervall och resultat av utjämningssystem samt index 
skapas en teknisk ram för respektive förvaltning inom kommunen. Inför 
budgetår 2020 hade utbildningsförvaltningen en teknisk ram om ca 165 mkr. 

Preliminära tekniska ramar är framtagna för planperioden 2021 till 2024. På 
grund av bland annat den demografiska utvecklingen i kommunen ökar den 
tekniska ramen för socialnämndens verksamheter och blir i stort sett 
oförändrad för utbildningsnämnden verksamheter, trots indexuppräkning för 
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pris- och löneökning. Den tekniska ramen för kommunstyrelsen ökar med ca 
11 mkr mellan 2020 och 2024 och socialnämndens tekniska ram ökar med 
ca 68 mkr. Utbildningsnämndens tekniska ram ökar med ca 1,7 mkr under 
samma tidsperiod. Resultatet 2021-2024 är exkl. politiska prioriteringar, 
prioriteringsnivån i plan 2021 medför ett resultat som matchar planerad 
investeringsnivå vilket medför begränsat utrymme för nya prioriteringar. Då 
resultatet minskar ytterligare under planperioden påverkas både 
investerings- och prioriteringsnivån negativt under dessa år.

1.5.2 Teknisk ram
Den tekniska ramen är uppbyggd av prislappsverksamheter samt övriga 
verksamheter som inte har prislappar. Prislappsverksamheterna utgår 
respektive budgetår från prislappar för basåret som är 2020. Utifrån det 
räknas prislappen upp med ett index för pris och lön, för 2021 är index 2,83 
procent. Summa av index presenteras i utjämningskolumnen.

Den tekniska ramen för planperioden utgår från aktuell prislapp för aktuellt 
år, multiplicerat men antalet barn och elever i en given ålderskategori. Då 
Borgholms kommun enligt befolkningsprognosen kommer att ha ett minskat 
barn- och elevunderlag påverkas den tekniska ramen negativt vilket framgår 
i kolumnen invånare. Hade invånarantalet i vardera ålderskategori varit 
konstant hade således den tekniska ramen ökat med utjämningskolumnen. 
Kolumnen total visar summa av invånare och utjämning. 

Under 2021-2024 ökar prislappsverksamheterna motsvarande 17 mkr för att 
täcka pris- och löneökning. Det minskade barn- och elevantalet resulterar i 
en minskning med -18 mkr. Detta innebär att den totala tekniska ramen för 
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dessa verksamheter minskar med - 1 mkr och ska täcka 17 mkr i pris- och 
löneökning förutsatt att inga åtgärder genomförs.

Utöver prislappsverksamhet innefattar utbildningsnämndens tekniska ram 
även andra verksamheter, t.ex. bibliotek, kulturskola, fritidsgårdar och 
särskola. Dessa regleras respektive år av indexuppräkning för pris och lön.

Nedan tabell visat preliminära tekniska ramar för utbildningsnämnden 
uppdelat i prislappsverksamhet samt övriga verksamheter. Inför 2021 har en 
korrigering gjorts av de övriga verksamheterna då kompensation för 
särskolan är inkluderat. 

2020 2021 2022 2023 2024
157000
158000
159000
160000
161000
162000
163000
164000
165000
166000
167000
168000
169000

Övriga verksamheter

Prislappsverksamhet

Tekniska ramar (tkr)

164 972

167 660

166 420
166 875 166 727

1.5.3 Politiska prioriteringar
Utöver den tekniska ramen kommer politiska prioriteringar att göras, dessa 
hanteras genom budgetberedningar. I Borgholms kommuns styrmodell är 
det beslutat att budgetberedningar ska ske på våren innan budgetåret och 
presenteras i budgetbeslutet i juni. År 2020 är budgetprocessen, på grund 
av covid-19, uppskjuten till hösten med budgetberedningar under september 
och budgetbeslut i november.

Inför budget 2020 hade utbildningsnämnden en prioritering om 18 mkr samt 
en tilläggsbudget om 4 mkr. Nedan följer föreslagna, ej beslutade, 
prioriteringar för planperioden. Den blå delen av staplarna är den tekniska 
ramen, både för prislappsverksamheter och övriga verksamheter.
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187 317

180 505

175 765
174 220 174 072

2020 2021 2022 2023 2024
150000

155000

160000

165000

170000

175000

180000

185000

190000

Prioritering

Teknisk ram

Föreslagna prioriteringar, som presenteras i den gröna stapeln, innebär att 
prioriteringen minskar från 22 mkr till 13 mkr redan till år 2021. Tillsammans 
med förändringar i teknisk ram har den totala rambudgeten minskat med - 7 
mkr. Samtidigt ska den totala budgetramen 2021 täcka periodens pris- och 
löneökning omkring 5 mkr.

Föreslagna prioriteringar för hela planperioden visar en minskning från 22 
mkr år 2020 till 7 mkr år 2024. Under planperioden 2020-2024 minskar den 
totala budgetramen med -13 mkr. Budgetramen för planperioden ska 
dessutom täcka hela periodens pris- och löneökning vilket motsvarar 17 
mkr, förutsatt att inga åtgärder görs. Utbildningsnämndens verksamheter 
behöver därför vidta åtgärder till 2024 motsvarande 30 mkr för att hantera 
den minskade budgetramen. Detta förutsatt att organisationen ser ut som i 
dag samt att inga ytterligare politiska prioriteringar görs.

1.5.4 Resursfördelning
En ny resursfördelningsmodell arbetades fram till budgetår 2018 med barn- 
och elevpeng samt tilläggsbelopp. Modellen tar först hänsyn till 
övergripande kostnader, så som skolskjuts, administration och 
tilläggsbelopp. Vidare skapas utrymme för bland annat bibliotek, kulturskola, 
rektorer, vaktmästare, avskrivningar och övergripande IT-kostnader. Den 
summa som kvarstår bildar barn- och elevpeng baserad på exempelvis 
vilket stadie som är aktuellt, detta då bland annat undervisningstiden ökar 
inom respektive stadie. Barn- och elevpengen ligger till grund för den 
rambudget som fördelas ut till förvaltningens enheter. Vidare ligger barn- 
och elevpengen, tillsammans med tillägg för övergripande kostnader, till 
grund för ersättning som andra huvudmän får då barn- och elever från 
Borgholms kommun väljer utbildning utanför kommunens regi. 

Inför budgetår 2020 gjordes en djupare översyn av övergripande kostnader 
och många av dessa är svårpåverkade, t.ex. kostnader för skolskjuts. 
Dessutom ökar denna typ av kostnader årligen med indexuppräkning vilket 
gör att en mindre andel av tilldelad rambudget kan fördelas ut i elevpeng för 
pedagogisk verksamhet. Kostnaderna för pedagogisk verksamhet förändras 
också baserat på pris- och löneökningar. Utbildningsnämndens 
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verksamheter har redan idag svårt att göra anpassningar inom befintlig 
organisation utan att det leder till orimliga försämringar av verksamhetens 
kvalitet. 

Varje år tas kostnader för tilläggsbelopp fram. Tilläggsbeloppen 
kompenserar skolor med en relativt hög andel elever med extraordinära 
behov och skapar utrymme för att göra anpassningar kring eleven. Från det 
att modellen började tillämpas har antalet elever som är berättigade 
tilläggsbelopp ökat. Kostnadsökningen på kommunens egna enheter har 
gått från 5,3 mkr 2018 till 7,1 mkr 2019 och i nuläget beräknas 2020 års 
kostnad vara 7,6 mkr. Vidare betalas tilläggsbelopp även ut till skolor med 
andra huvudmän. Det finns i dag elever som placerats, eller med dagens 
organisation skulle behövas placeras, på skolor för att vi inte kan tillgodose 
elevernas behov. Sådana placeringar innebär för utbildningsnämnden en 
stor kostnad och kommer påverka elevpengen negativt. Aktuell 
resursfördelning och organisation kring tilläggsbelopp bedöms varken vara 
effektiv eller produktiv i dagsläget.
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2 Förslag och åtgärder

2.1 Förslag 1 - Flytt av årskurs 6 till låg- och 
mellanstadieskolorna

2.1.1 Förändring och syfte
Första utgångspunkten i denna utredning är förslaget att flytta årskurs 6 från 
Slottsskolan till låg- och mellanstadieskolorna. Förändringen skulle betyda 
att organisationen av grundskolorna i Borgholms kommun ser ut enligt 
bilden nedan: 

Grundskolor i 
Borgholms 
kommun

Åkerboskolan 
F-9

Slottsskolan 
7-9

Viktoriaskolan 
F-6

Köpings skola 
F-6

Rälla skola 
F-6

Gärdslösa 
skola
F-6

Syftet med förändringen är att hålla ihop stadieindelningarna utifrån ett 
pedagogiskt perspektiv. En återgång av årskurs 6 till låg- och 
mellanstadieskolorna skulle vara att föredra utifrån ett pedagogiskt 
perspektiv och gå i linje med styrdokumentens uppbyggnad. Konsekvensen 
är att kommunen investerar resurser i undervisningslokaler samtidigt som 
man lämnar moderna undervisningslokaler på Slottsskolan. Förslaget leder 
även till att kommunen ökar antal klasser utifrån ett minskande elevunderlag 
och då risken för undervisning i B-form. För att på ett med fördelaktigt sätt 
utifrån kvalitet och ekonomi kunna flytta tillbaka årskurs 6 behövs 
kompletterande åtgärder och beslut.

Årskurs 6 flyttades till Slottsskolan 2013. Sedan 2013 har ett antal 
utredningar gjorts och en kort sammanfattning av dessa kommer att 
presenteras här. 

2.1.2 Utredning - Organisatoriskt och pedagogiskt perspektiv
Utbildningsförvaltningen har 2017 genomfört en utredning kring placering av 
årskurs 6 utifrån ett organisatoriskt och pedagogiskt perspektiv dnr 2015/50-
008 UN h.id 2017.676. Nedan följer en sammanfattning av denna utredning.

I utredningen är det främsta argumentet för att årskurs 6 ska gå på låg- och 
mellanstadieskolorna är att skolorganisationen bör följa läroplanens 
uppbyggnad, vilket anses underlätta det pedagogiska uppdraget på flera 
plan. Till detta hör också betygsättningen i årskurs 6 som ska baseras på 
hela mellanstadietiden. En annan fördel som lyftes i utredningen är 
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möjligheten till utelek utifrån att låg- och mellanstadieskolorna har ett större 
utbud än vad Slottsskolans skolgård erbjuder i dag. 

Det finns dock en hel del svårigheter med att flytta tillbaka årskurs 6 så som 
utnyttjandet av pedagogisk personal och lokaler för vissa ämnen eftersom 
att Slottsskolan har ämneslärarsystem vilket även Åkerboskolan har för 
årskurs 6-9. Här tillkommer även kostnadsfrågan. 

Att utforma skolorganisationen efter läroplanens utformning bedömdes i 
utredningen som det bästa alternativet utifrån ett pedagogiskt perspektiv. 
Lärarna skulle kunna få följa sina elever utifrån läroplanens uppbyggnad 
och eleverna i årskurs 6 skulle på ett annat sätt få ett likvärdigt innehåll i 
mellanstadiets utformning. Det skulle också ge ett bättre utbud av utelek 
och de pedagogiska svårigheter som kan uppstå med en övergång mellan 
årskurs 5 och årskurs 6 skulle upphöra. 

Att behålla befintlig skolorganisation bedömer vi som det bästa alternativet 
utifrån ett organisatoriskt perspektiv om inte kompletterande åtgärder och 
beslut tas. Detta eftersom det i dagsläget är effektivt och fungerar bra med 
ämnesanpassade lokaler, organisation av moderna språk samt utifrån 
lokaler. Det skulle annars bli trångt på vissa skolor och delvis tomt på 
Slottsskolan. 

2.1.3 Utredning - Trygghetsperspektiv
Utbildningsförvaltningen har 2019 genomfört en utredning kring tryggheten i 
årskurs 6 på Slottsskolan dnr 2019/32-604 UN h.id 2019.103. Nedan följer 
en sammanfattning av denna utredning.

Det är många parametrar som spelar in och påverkar tryggheten i en 
skolmiljö. På grund av detta är det svårt att utifrån fakta bedöma om 
otryggheten har ökat bland eleverna i årskurs 6 på Slottsskolan. 

Utifrån ett trygghetsperspektiv finns det flera olika åsikter i frågan beroende 
på vem som svarar samt utifrån vilken funktion på Slottsskolan den som 
svarar har. Enligt vissa funktioner inom Slottsskolans elevhälsa och 
förebyggande teamet finns det elever som av olika anledningar är mer 
otrygga på grund av att de går årskurs 6 på Slottsskolan. De lyfter flera olika 
faktorer som de bedömer påverka tryggheten på ett negativt sätt.

Genomförda enkätundersökningar om den upplevda tryggheten visar inte 
att eleverna som börjar årskurs 6 på Slottsskolan blir otrygga. Tryggheten är 
utifrån svaren ungefär lika stor i årskurs 5 som i årskurs 6. Inte heller 
Skolinspektionens kvalitetsgranskning har visat att eleverna är otrygga. 

Likvärdig tillgång till fritidsgård för årskurs 6 tas också upp som en faktor.

En del frågor som tagits upp i samtalen och i denna redovisning kan anses 
vara kopplade till exempelvis resursfördelning snarare än var 
undervisningen bedrivs. Bedömningar av stöd utgår från elevens behov är 
oberoende av i vilken skola eleven går på. Även formen gällande 
ämnesundervisning eller klassundervisning är en fråga som inte behöver 
vara kopplad till var undervisningen bedrivs.
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I våra samtal framkommer att trygghetsfrågorna är prioriterade på 
Slottsskolan och att personal på skolan bedriver en mycket bra 
undervisning.

2.1.4 Kostnadsberäkning - Återför årskurs 6 till mellanstadiet
Ekonomiavdelningen och fastighetsavdelningen har 2019 genomfört en 
kostnadsberäkning för återföring av årskurs 6 till låg- och 
mellanstadieskolorna dnr 2018/96-109 KS h.id 2019.4351. Nedan följer en 
sammanfattning av denna utredning.

Utredningen identifierade tre olika kostnadsposter som var lokalkostnader, 
personalkostnader och kostnad för bussresor.

Utredningen visade att Gärdslösa skola inte har kapacitet att ta emot 
eleverna i årskurs 6 i befintliga lokaler, därav föreligger behov av 
utbyggnad. Detta om inte kompletterande åtgärder och beslut tas. 
Kostnaden beräknas uppgå till ca 2 400 tkr. Denna kostnad bedömer vi 
kvarstå även om vissa förändringar av slöjdsalen har genomförts. Köpings 
skola är i behov av renovering för att kunna ta emot eleverna i årskurs 6 
men beräkning för det är inte genomfört. Slottsskolan får också en 
övertalighet av lokaler. 

Utredningen visade en ökning av undervisningstid motsvarande 66,7 % 
eftersom tre klasser årskurs 6 då blir fem klasser. Utifrån kostnad 2019 
motsvarar detta en kostnadsökning på 2 057 tkr för ökad undervisning. 
Detta beror delvis på att årskurs 6 har betydligt mer undervisnings tid än 
vad årskurs 4 och årskurs 5 har.

Kostnadsberäkningen bygger på att eleverna i årskurs 6 åker buss till och 
har delar av sin undervisning Slottsskolan en dag i veckan. Eftersom att 
Slottsskolans elever har skolskjuts i form av kollektivtrafik blir det enligt 
Kalmar Länstrafik kostnadsutredning en ökad kostnad på 82 till 100 tkr. 

Nytt år 2020 gällande lokaler är även att Rälla skola kommer att behöva 
ytterligare ett klassrum eftersom att en förskolemodul har avyttrats. 
Konsekvensen av detta är att förskolan behöver vara kvar i lokaler som 
Rälla skola tidigare kunde använt för grundskola. Det finns dock en lösning 
med att ta del av bibliotekets lokalutrymme i anspråk för undervisning.

Den totala kostnaden för att flytta tillbaka årskurs 6 till låg- och 
mellanstadieskolorna, om inte kompletterande åtgärder och beslut tas, blir 
då följande:

Typ av kostnad Beräknad kostnad

Utbyggnad av Gärdslösa skola 2 400 tkr

Ökad undervisningskostnad 2 057 tkr

Ökad skolskjutskostnad 100 tkr

Total kostnadsökning 4 557 tkr
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2.2 Förslag 2 - Minskad B-form på mellanstadiet
2.2.1 Förändring och syfte
Syftet med följande förslag på organisationsförändring är att minska B-form 
på mellanstadiet på Rälla skola och Gärdslösa skola. Förändringen kan 
också möjliggöra återflytt av årskurs 6 till låg- och mellanstadieskolorna. 
Investeringskostnaden på Gärdslösa skola för att flytta tillbaka årskurs 6 
försvinner samt halva kostnaden för ökad undervisningstid.

Förslaget innebär att Rälla skola blir en skola med förskoleklass till och med 
årskurs 6 medan Gärdslösa skola blir en skola med förskoleklass till och 
med årskurs 3. Eleverna från Gärdslösa skola kommer sedan att gå i Rälla 
skola i årskurs 4 till och med årskurs 6. Eleverna kommer då att få plats i 
befintliga klasser och lokaler på Rälla skola och det innebär att undervisning 
i B-form kan undvikas. Det kan också innebära att upptagningsområden 
justeras. Förslaget presenteras här nedanför i en bild: 

Grundskolor i 
Borgholms 
kommun

Åkerboskolan 
F-9

Slottsskolan 
7-9

Viktoriaskolan 
F-6

Köpings skola 
F-6

Rälla skola 
F-6

Gärdslösa 
skola
F-3

2.2.2 Klasstorlek
Nedanför presenteras den förväntade elevutvecklingen från läsår 21/22 till 
och med läsår 24/25 utifrån nuvarande organisation samt en tillbakaflytt av 
årskurs 6:

Gärdslösa F-6
Årskurs F 1 2 3 4 5 6
21/22 23 13 16 11 8 13 13
22/23 17 23 13 16 11 8 13
23/24 27 17 23 13 16 11 8
24/25 24 27 17 23 13 16 11
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Rälla F-6
Årskurs F 1 2 3 4 5 6
21/22 9 14 9 11 7 13 4
22/23 4 9 14 9 11 7 13
23/24 13 4 9 14 9 11 7
24/25 8 13 4 9 14 9 11

Den förväntade elevutvecklingen visar tydligt att elever kommer behöva 
undervisas i B-form. Om alla elever från Gärdslösa skola istället flyttas till 
Rälla skola från och med årskurs 4 kommer klassernas storlek se ut enligt 
följande: 

Gärdslösa F-3
Årskurs F 1 2 3
21/22 23 13 16 11
22/23 17 23 13 16
23/24 27 17 23 13
24/25 24 27 17 23

   

Rälla F-6
Årskurs F 1 2 3 4 5 6
21/22 9 14 9 11 15 26 17
22/23 4 9 14 9 22 15 26
23/24 13 4 9 14 25 22 15
24/25 8 13 4 9 27 25 22

Det här förslaget betyder att B-form helt kan undvikas på mellanstadiet. Den 
här organisationen skulle alltså vara positiv både ur ett organisatoriskt och 
pedagogiskt perspektiv. 

2.2.3 Lokaler
Vid en förändring av organisation där årskurs 4-6 flyttas från Gärdslösa 
skola till Rälla skola kommer vissa lokalmässiga åtgärder att behövas göras. 
En tillbakaflytt av årskurs 6 betyder att Rälla skola behöver ett klassrum till. 
Idag har skolbiblioteket en stor lokal och en förändring kan göras genom att 
skolbiblioteket får en mindre yta och att del av ytan görs om till ett klassrum 
genom uppförande av en vägg. 

För Gärdslösa skola betyder en förändring i organisation att lokaler frigörs. 
Det betyder att fritidshemmet kan få nya lokaler. Nuvarande lokaler är i 
behov av renovering. Frigörandet av lokaler betyder även att det kan finnas 
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utrymme för samtalsrum till bland annat skolans rektor som idag saknar 
samtalsrum på Gärdslösa skola. Detta betyder att investeringsbehovet på 
Gärdslösa skola för att flytta tillbaka årskurs 6 försvinner. 

2.2.4 Skolskjuts och upptagningsområde
Skolskjutsen går att lösa med att alla elever i Gärdslösas 
upptagningsområde åker med bussarna till Gärdslösa skola, inklusive 
mellanstadiet som ska vidare till Rälla skola. Den större av de två 
skolbussarna åker sedan vidare med alla mellanstadieelever till Rälla skola. 
Med en justering av skolornas starttider, där Gärdslösa skola startar tidigare 
än Rälla skola, kommer eleverna till skolan i nära anslutning till skolstart. 

Dagens skolskjuts har planerats utifrån regeln om 45 minuter på skolbussen 
och den elev som sitter längst på skolbussen åker i ca 40 minuter. Detta 
möjliggör att tiden på bussen inte blir orimlig som konsekvens av ytterligare 
en tur mellan skolorna. Det finns andra möjliga lösningar gällande skolskjuts 
men dessa resulterar i stora kostnadsökningar eller orimlig tid på bussen för 
eleverna, särskilt elever i nordöstra delen av Gärdslösa skolas 
upptagningsområde.

Gällande eftermiddagen slutar vanligtvis eleverna på låg- och mellanstadiet 
vid olika tider och åker hem i två olika turer. Synkroniseringen med 
lågstadiet på Gärdslösa skola går därför att lösa som i dag. 

En del vårdnadshavare som bor i Gärdslösa skolas norra 
upptagningsområde har valt att gå i Köpings skola. Vid intresse från 
vårdnadshavare skulle det vara möjligt att delar av detta område istället 
tillhör Köpings skolas upptagningsområde.

Förslaget innebär att det kommer finnas skolskjutsar mellan Rälla och 
Gärdslösa. Då möjliggörs för elever som har gått lågstadiet på Gärdslösa 
skola att kunna gå kvar på fritidshemmet där eller välja att gå på Rälla 
skolas fritidshem. 

2.2.5 Ekonomi
Utifrån kostnaderna som är kopplade till förslag 1, flytt av årskurs 6 till låg- 
och mellanstadieskolorna, så försvinner investeringskostnaden på ca 2 400 
tkr för utbyggnad av Gärdslösa skola. Även ca 1 029 tkr av den ökade 
driftkostnaden för ökad undervisningstid i årskurs 6 försvinner eftersom tre 
klasser i årskurs 6 då blir fyra klasser istället för fem.

Skolskjutskostnaden kommer att öka eftersom mellanstadieeleverna i 
Gärdslösa skolas upptagningsområde ska ha skolskjuts vidare till Rälla 
skola. Detta handlar om en tur på morgonen, en tomkörning till Rälla efter 
att eleverna i lågstadiet körts hem från Gärdslösa skola samt en tur på 
eftermiddagen från Rälla till Gärdslösa. Kostnaden motsvarar ca 1 460 tkr. 
Kostnaden på 82 till 100 tkr för skolskjuts för åk 6 till Slottsskolan en dag i 
veckan kvarstår. 

Gällande personalkostnader så blir det en lägre kostnad eftersom dagens 
årskurs 4 och 5 på Rälla skola undervisas i B-form och åldershomogena 
klasser på Gärdslösa skola. Av dessa tre klasser blir det två 
åldershomogena klasser på Rälla skola. Klasserna är olika stora över tid 
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men en uppskattat minskad personalkostnad motsvarande 600 tkr skulle 
kunna göras.

Den totala kostnaden för att flytta tillbaka årskurs 6 till låg och 
mellanstadieskolorna samt flytta mellanstadiet på Gärdslösa skola till Rälla 
skola blir då följande:

Typ av kostnad Beräknad kostnad

Utbyggnad av Gärdslösa skola 2 400 tkr – 2 400 tkr = 0 tkr

Ökad undervisningskostnad 2 057 tkr – 1 029 tkr – 600 tkr = 428 tkr

Ökad skolskjutskostnad 100 tkr + 1 460 tkr = 1 560 tkr

Total kostnadsökning 1 988 tkr

2.3 Åtgärd - Resursenhet
2.3.1 Förändring och syfte
Åtgärden innebär att kommunen etablerar en resursenhet för 
grundskoleelever vars behov vi inte har möjlighet att möta med befintlig 
organisation. Enheten ska bedrivas som en förvaltningsövergripande 
särskild undervisningsgrupp där eleven är inskriven på sin ordinarie skola 
med målet att kunna återgå till ordinarie klass. Elevens ordinarie skola ska 
ha uttömt alla möjliga åtgärder för att få elevens skolsituation att fungera 
och det ska bedömmas vara bättre för eleven att delta i resursenhetens 
verksamhet.

Grundskolor i 
Borgholms 
kommun

Åkerboskolan 
F-9

Slottsskolan 
7-9

Viktoriaskolan 
F-6

Köpings skola 
och resursenhet 

F-6

Rälla skola 
F-6

Gärdslösa skola
F-3

Syftet med resursenheten är att bättre kunna tillgodose det behov som finns 
hos samtliga elever i Borgholms kommun. Verksamheten bedöms i första 
hand bidra till en ökad kvalitet och måluppfyllelse. Att bygga upp en egen 
specialkompetens inom kommunen kommer även att spilla över på samtliga 
skolors arbete med att utveckla våra lärmiljöer för samtliga elever.

Verksamheten kan öka vår måluppfyllelse för våra elever med särskilda 
behov och samtidigt bli en mindre kostsam lösning än den vi har i dag på 
längre sikt. Det kommer att vara betydligt mer kostnadseffektiv än att 
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försöka tillgodose dessa behov på respektive enhet eller lösa elevernas 
behov genom att köpa plats på specialskolor hos andra huvudmän. Första 
och andra året kommer att kräva vissa investeringsinsatser som vi bedömer 
vara små i förhållande till de årliga driftkostnader vi skulle ha om vi inte 
skulle genomföra denna satsning. 

Verksamheten förväntas att starta i mindre omfattning redan till 
höstterminen 2020. Det rör sig då om enskilda placeringar av elever där det 
i dag inte finns någon annat fungerande alternativ att erbjuda. Vissa mindre 
anpassningar av lokalerna kan genomföras och personal bekostas genom 
att elevpeng samt tilläggsbelopp flyttas till verksamheten från elevernas 
ordinarie skola.

2.3.2 Resursenheter
Flera enskilda skolor i Sverige har specialiserat sig för elever i behov av 
särskilt stöd. Många kommuner har också olika organisationer för att 
samordna och kraftsamla kring dessa elevers behov.

Ett mindre sammanhang där undervisning bedrivs är en gemensam faktor 
för dessa enheter. Det lilla sammanhanget är en förutsättning för 
verksamheten och bidrar till att elever känner sig sedda och bekräftade i en 
sådan utsträckning att de över huvudtaget är motiverade att komma till 
skolan.

En hög personaltäthet är en annan utmärkande faktor för de enheter som 
begränsar sitt mottagande. Det blir små undervisningsgrupper, där en lärare 
undervisar en eller ett mindre antal elever på samma gång. Förutom lärare 
kan det även finnas annan personal som stödjer eleverna i klassrummet och 
utanför.

Lärarkompetensen i dessa enheter är också en viktig faktor. Enheterna kan 
specialisera sig på funktionsvariationer för de aktuella eleverna och anställa 
lärare som har kompetens inom dessa. Lärarnas förhållningssätt är av 
största vikt och den personliga lämpligheten ges stor betydelse vid 
rekrytering.

Enheten ges förutsättning att i mycket hög grad genomföra anpassningar 
efter elevernas behov. Det handlar dels om generella anpassningar efter 
elevgruppen, dels om stora individuella anpassningar efter den enskilde 
eleven. Generella anpassningar kan vara anpassade lokaler, struktur och 
utrustning.

2.3.3 Anpassade lärmiljöer och lärsituationer
Generella anpassningar handlar bland annat om lokalernas utformning. 
Lokaler kan anpassas för att inte ge elever negativa intryck genom 
exempelvis färger på gardiner och väggar, ljudisolering, anpassad belysning 
och annan utformning av lokalerna. Det finns också exempel på att eleverna 
kan ha egna avskilda arbetsplatser dit de kan dra sig tillbaka vid behov. 

Andra generella anpassningar rör strukturen på skoldagen. Eleverna har 
kortare och i vissa fall fler skoldagar än i andra skolor. Ett skäl för detta är 
att eleverna ska orka tillgodogöra sig undervisningen. Lärare kan vara med 
på samtliga raster och ta med material till lektionerna för att eleverna inte 
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ska glömma det. Lektionsupplägget kan också vara anpassat efter 
målgruppen, liksom tillgången till digitala lärverktyg. Digitala lärverktyg är 
ofta en viktig faktor för att stödja eleverna i skolan.

Individuell anpassning kan exempelvis vara anpassade scheman, 
åtgärdsprogram, särskild undervisningsgrupp och anpassad studiegång. 
Förutom anpassning som är generell för enhetens alla elever läggs mycket 
fokus och tid på individuell anpassning efter den enskilde elevens behov. 
Individuell anpassning kan även handla om olika bedömningsformer, stor 
flexibilitet och att utgå från vad som intresserar och motiverar eleven.

2.3.4 Lokaler och skolskjuts
Verksamheten är tänkt att bedrivas på Köpings skola i den delen Lotsen har 
haft sina lokaler. Lokalerna bör anpassas och möbleras för att passa de 
elever som deltar i verksameten. Eleverna, varav flera har skoltaxi i dag, 
kommer att få anordnad skolskjuts till Köpings skola.

2.3.5 Kommunövergripande särskild undervisningsgrupp
En elevs placering i en särskild undervisningsgrupp innebär att eleven skiljs 
från sin ordinarie klass under en period eller under en viss tid av skoldagen, 
ibland på heltid. Om skolan väljer att placera en eller flera elever i en 
särskild undervisningsgrupp handlar det om att den särskilda 
undervisningsgruppen upplevs ge bättre förutsättningar att tillgodose 
elevens behov av specifik kompetens, ett mindre sammanhang och mer 
lärarstöd. Stödet kan begränsas i tid och omfattning och bör utvärderas 
kontinuerligt i nära samarbete med elev, vårdnadshavare, elevernas 
pedagoger och elevhälsa. En inkludering i den egna klassen är norm och 
därför måste det finnas en utredning som styrker att en placering i särskild 
undervisningsgrupp förväntas vara den bästa lösningen för eleven. Dessa 
förutsättningar ska även gälla för den förvaltningsövergripande särskilda 
undervisningsgruppen som i vårt fall ska bedrivas på Köpings skola. 

Innan placering i den förvaltningsövergripande särskilda 
undervisningsgruppen ska anpassningar inom ramen för elevens ordinarie 
undervisningssituation prövas i tillräcklig utsträckning. Placeringen ska ses 
som en lösning för att kunna tillgodose elevens behov av särskilt stöd. Det 
är skolchefen i Borgholms kommun, som med underlag från elevhälsan och 
i samråd med chef för den förvaltningsövergripande särskilda 
undervisningsgruppen, beslutar om placering.

Placeringen ska föregås av en utredning av elevens behov av särskilt stöd. 
Här ger kartläggning, observationer och samtal en bra bild av elevens 
nuvarande situation och behov av stöd i den nya gruppen. Hänsyn till vad 
eleven tänker och känner kring placeringen är viktig att beakta. Det är också 
viktigt att tillsammans med vårdnadshavare väga för- och nackdelar med en 
placering i den förvaltningsövergripande särskilda undervisningsgruppen. 
Elevhälsan genomför en utredning till grund för beslut och de är även en av 
de stödåtgärder som är en del av resursenhetens verksamhet. Beslut om 
placering ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram, i vilket det också ska 
framgå vilka stödåtgärder som ska vidtas och när åtgärderna ska följas upp 
och utvärderas.
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Det är rektorn på elevens ordinarie skola som har ansvar för uppföljning och 
utvärdering av stödåtgärder. Därför måste ett nära samarbete ske mellan 
resursenheten och elevens ordinarie skola. Målet ska alltid vara att eleven 
ska komma tillbaka till sin ordinarie undervisningsgrupp. En elev som 
placeras i en förvaltningsövergripande särskild undervisningsgrupp ska ha 
kvar den rektor eleven hade innan placeringen. Placeringen ska alltså inte 
innebära att eleven byter rektor eller skolenhet där eleven är inskriven. 
Eleven kan däremot ansöka om att få byta skolenhet till den skolenhet där 
den förvaltningsövergripande särskilda undervisningsgruppen finns. Om 
byte av skolenhet medges blir det rektorn för den nya skolenheten som har 
att besluta om eleven ska placeras i den förvaltningsövergripande särskilda 
undervisningsgruppen.

De är viktigt att en medicinsk eller psykologisk diagnos inte blir tillräckligt för 
bedömningen av det stöd eleven behöver. En diagnos får inte heller vara ett 
villkor för placering. Det är elevens behov som ska avgöra i vilken 
omfattning och under vilken tidsperiod som eleven ska undervisas i särskild 
undervisningsgrupp. Det är också placeringens omfattning och tidsperiod 
som avgör om åtgärden är att betrakta som en placering i en särskild 
undervisningsgrupp eller inte. En elev som får undervisning i grupp utanför 
den klass eleven normalt tillhör vid ett eller ett par tillfällen i veckan, ses inte 
som placerad i särskild undervisningsgrupp.

Det är även viktigt att enhetens resursfördelning fungerar utifrån behov. 
Detta för att undvika att ekonomiska avvägningar görs på bekostnad av 
elevens bästa. 

Skolchef, utvecklingsledare och rektorer ansvarar för att det finns rutiner 
och system för att systematiskt och kontinuerligt följa upp och utveckla 
verksamheten. Det är viktigt att kontinuerligt följa upp eleven utifrån flera 
perspektiv så som lärmiljö, sociala relationer, delaktighet och inflytande, 
kunskapsutveckling och hälsostatus. När en elev sedan utökar sin tid i sin 
ordinarie klass eller går tillbaka på heltid är det viktigt att en gedigen 
överlämning sker. Tillsammans planerar man i vilken takt övergången ska 
ske. Den kunskap som pedagoger i den förvaltningsövergripande särskilda 
undervisningsgruppen har skaffat sig kan ha avgörande betydelse för hur 
eleven ska lyckas när den är tillbaka. 

2.3.6 Ekonomi
Utbildningsförvaltningen kommer att föreslå utbildningsnämnden att äska 
0,5 mkr som ett engångsbelopp 2021 för att starta upp verksamheten. Vid 
en uppstart av denna typ av enhet kommer kostnader uppstå för att 
anpassa utbildningssalarna till att passa denna typ av verksamhet. Den 
uppskattade kostnaden innehåller både investeringskostnader för 
inventarier, lokalanpassningar samt kostnader för personal i uppstarten. 

På längre sikt kommer resursenheten öka kvalitet och minska kostnader på 
övriga enheter. I dag läggs mycket resurser på tilläggsbelopp som ofta 
används till personal utan relevant utbildning. Vi har även elever som vi 
saknar kompetens för att hantera vilket leder till att vi transporterar dem 
med taxi till specialskola i Kalmar. Utan denna verksamhet kommer vi att 
behöva placera ytterligare elever hos annan huvudman. Från och med 
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höstterminen 2021 bedöms kostnader i form av tilläggsbelopp minska med 
1 000 tkr och sedan med 2 000 tkr från 2022 och framåt.

2.4 Politiskt förslag - En skola i Borgholm
2.4.1 Förändring och syfte
Förändringen innebär att skolorna i Borgholm, dvs. Slottsskolan och 
Viktoriaskolan organisatoriskt slås ihop till en skola. Borgholmskolan blir då 
en F-9 skola med mottagande av äldre elever från låg- och 
mellanstadieskolorna. Kommunens skolorganisation tillsammans med 
tidigare beskrivna förslag och åtgärd skulle då se ut enligt följande:

Grundskolor i 
Borgholms 
kommun

Åkerboskolan 
F-9

Borgholmskolan
F-9

Köpings skola 
och resursenhet 

F-6

Rälla skola 
F-6

Gärdslösa skola
F-3

Förslaget är ett politiskt förslag som utbildningsförvaltningen inte ser ger 
några negativa eller positiva effekter utifrån ett verksamhetsperspektiv. 
Även om Borgholms kommun får en skola mindre skulle det inte innebära 
en ekonomisk besparing. Kostnaden för att slå ihop skolorna till en skola är i 
stort sätt också obefintlig utöver själva namnbytet. De samarbeten och 
samordningar som går att göra om skolorna blir en skola går att göras även 
i dag, när det är två skolor i Borgholm.

2.4.2 Anpassning till framtida skolorganisation
En av de negativa konsekvenser som lyftes vid en eventuell flytt av årskurs 
6 från Slottsskolan till låg- och mellanstadieskolorna var att det blir tomma 
moderna ämneslokaler på Slottsskolan. Det fanns samtidigt en upplevd 
lokalbrist på Viktoriaskolan om årskurs 6 skulle flyttas tillbaka. 
Viktoriaskolan har dock ett minskande elevantal. Skolan går från att vara en 
skola med två parallella klasser till att bli skola med en klass per årskurs. 
Samtidigt bedriver Borgholms kommun en grundskola i Köpingsvik vars 
samtliga elever i grundskolan skulle kunna få plats i Borgholms skollokaler. 
Dock finns det i dag inte undervisningslokaler i Borgholm även för särskolan 
och kommande resursenhet som bedrivs på Köpings skola vilket det 
kommer att finnas på sikt. Finns det då ett närmare samarbete mellan 
skolorna i Borgholm skulle det på flera sätt underlätta ett mottagande av 
eleverna från Köpings skola.

50



Borgholms kommun
Datum
2020-05-11

Diarienummer
UN 2020/54

Sida
27(33)

Skolorganisation för ökad måluppfyllelse

2.4.3 Samarbetskultur
Det kan finnas fördelar med att slå ihop skolorna då det kan underlätta 
samarbete och samverkan mellan personalen om de identifierar sig som en 
F-9 skola. Flexibilitet i lokaltillgång, ämnesanpassade lokaler och 
möjligheter till samutnyttjande av dessa kan underlätta med en gemensam 
organisation. Likaså användandet av lärarresurser och stödfunktioner. Om 
årskurs 6 flyttar tillbaka till låg- och mellanstadieskolorna frigörs lokaler på 
Slottsskolan. 
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3 Barnkonsekvensanalys

3.1 Rätt till likvärdiga villkor, jämlikhet och förbud mot 
diskriminering (art. 2)

Ger vi likvärdiga villkor för alla barn som berörs? Vilka barn riskerar att 
”hamna utanför”? Gynnas vissa barn på andra barns bekostnad?

Om undervisning i B-form kan minskas genom att mellanstadiet på 
Gärdslösa skola undervisas på Rälla skola skulle det öka likvärdigheten för 
dessa elever. Forskning visar negativa effekter med B-form och det är 
därför att föredra om samtliga elever i kommunen kan undvika denna form 
av undervisning.

Även en resursenhet skulle öka likvärdigheten för de elever med särskilda 
behov som blir aktuella för verksamheten. Verksamheten tillgodoser 
elevernas behov på ett bättre sätt. Det kan vara elever som annars inte 
kommer till skolan, undervisas enskilt på sin skola eller behöver erbjudas 
undervisning i annan kommun då vi saknar resurser för att tillgodose 
elevens behov.

3.2 Barnets bästa (art. 3)
Vad är bäst för barn enligt forskning, nationella riktlinjer, praxis i andra 
regioner, vår egen beprövade erfarenhet, enligt barn, samt på kort och lång 
sikt? På vilket sätt har vi tagit hänsyn till barnens bästa i beslutet?

Vår bedömning är att det utifrån forskning, nationella styrdokument och vår 
egen beprövade erfarenhet vore för barnets bästa att flytta mellanstadiet 
från Gärdslösa skola till Rälla skola, flytta tillbaka årskurs 6 samt starta upp 
en resursenhet för barn med särskilda behov.

3.3 Rätt till goda förutsättningar för en optimal 
utveckling (art. 6)

Hur påverkar beslutet barnets rätt till goda förutsättningar för en optimal 
utveckling? Har beslutet negativ påverkan på (vissa) barns förutsättningar 
för en optimal utveckling?

Vår bedömning är att det ökar förutsättningarna för en optimal utveckling att 
flytta mellanstadiet från Gärdslösa skola, flytta tillbaka årskurs 6 samt starta 
upp en resursenhet för barn med särskilda behov. 

3.4 Rätt till delaktighet (art. 12)
Vad behöver vi förstå ur barnets perspektiv för att beslutet ska bli relevant 
för barn? Vilka barn har vi involverat / vilka barn har vi inte involverat? Hur 
har de varit delaktiga? Om barn inte varit delaktiga, förklara varför!
Vilka åsikter har de barn som berörs av beslutet lyft fram och vilken vikt 
lägger vi vid barns uttryckta åsikter i beslutet? 

I utredningarna av årskurs 6 har eleverna hörts om att gå årskurs 6 på 
Slottsskolan eller sin låg- och mellanstadieskola. Det var då eleverna som 
skulle börja på Slottsskolan kommande läsår och som hade börjat på 
Slottsskolan efter föregående läsår. Gällande tryggheten i årskurs 6 på 
Slottsskolan redovisades svaren kring trygghet från genomförd elevenkät.
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Resursenheten är någonting som vuxit fram delvis genom samtal mellan 
skola, vårdnadshavare och elever. Flera aktuella elever och 
vårdnadshavare är positiva till denna satsning.

3.5 Andra rättigheter som berörs av detta beslut:
Rätt till utbildning (artikel 28 och 29)
Artikel 28: Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, 
kostnadsfri och tillgänglig för alla. Artikel 29: Skolan ska hjälpa barnet att 
utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter.
Det finns i dag elever i Borgholms kommun som av olika skäl inte kommer 
till skolan trots att skolan och lärarna gjort allt vad man har kunnat. Vi vet att 
en resursenhet i alla fall skulle få vissa av dessa elever att delta i 
undervisningen.

53



Borgholms kommun
Datum
2020-05-11

Diarienummer
UN 2020/54

Sida
30(33)

Skolorganisation för ökad måluppfyllelse

4 Slutsatser och rekommendationer
Utredningen av skolorganisation är genomförd utifrån att anpassa 
grundskolorganisationen för en ökad måluppfyllelse. Syftet är att öka 
förutsättningarna för att kunna bibehålla en bra kvalitet på undervisning av 
våra elever, förbättra arbetsmiljön för våra pedagoger samt kunna uppnå 
utbildningsnämndens mål för skolans verksamhet. Syftet är också att 
organisera grundskolorna på ett mer effektivt sätt med hänsyn till kvalitet, 
ekonomi och politiska önskemål. 

Undervisning utifrån stadieindelning är att föredra, men i vår kommun har vi 
även risk för ökad undervisning i B-form i mellanstadiet vilket inte är att 
föredra. Forskningen visar tydligt att undervisning i B-form har negativa 
effekter på elevernas studieresultat. Den ekonomiska prognosen visar 
dessutom att det inte finns utrymme för ökade kostnader.

Ska större ekonomiska vinningar göras krävs helt andra och betydligt 
kraftfullare åtgärder än vad som presenteras i denna utredning. Vi ser då 
behov av att åtgärda hela verksamhetsdelar inom förvaltningen för att nå 
sådana effekter. Så denna utredning ska ses som en del utifrån den 
politiska viljeinriktningen och en injektion till vidare diskussion kring hur 
Borgholms skolor ska organiseras kommande år. Det kommer inte att finnas 
möjligheter att bedriva undervisning i den kontext som är idag om inte 
politiska prioriteringar till nämnden fortsätter framöver och i större 
omfattning än idag.

Utifrån pedagogisk kvalitet och ett barnperspektiv är det av flera skäl att 
föredra en sammanhållen stadieindelning om inte konsekvenserna av detta 
på andra sätt skulle leda till en minskad kvalitet. Genom att flytta årskurs 6 
till låg- och mellanstadieskolorna ökar undervisningskostnaderna och risken 
för ökad undervisning i B-form. För att genomföra den flytten behövs 
kompletterande åtgärder. Därav hör förslag 1 och 2 i utredningen ihop. Om 
det även beslutas att flytta mellanstadiet från Gärdslösa skola till Rälla skola 
behöver Borgholms kommun inte bygga ut Gärdslösa skola. Inte heller ökar 
undervisningskostnaden samt risken för undervisning i B-form i samma 
utsträckning. Utbildningsförvaltningen förordar att årskurs 6 inte flyttas ut till 
låg- och mellanstadieskolorna om inte beslut fattas om att mellanstadiet på 
Gärdslösa skola samtidigt flyttas till Rälla skola.

Förslagen till beslut kostar totalt:

Typ av kostnad Beräknad kostnad

Utbyggnad av Gärdslösa skola 2 400 tkr – 2 400 tkr = 0 tkr

Ökad undervisningskostnad 2 057 tkr – 1 029 tkr – 600 tkr = 428 tkr

Ökad skolskjutskostnad 100 tkr + 1 460 tkr = 1 560 tkr

Total kostnadsökning 1 988 tkr

Eftersom förslagen minskar undervisning i B-form på mellanstadiet ökar 
också likvärdigheten för kommunens elever. För att förändringen ska bli bra 
är det viktigt att den förankras bland vårdnadshavare. Det är viktigt att 
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förändringen inte upplevs som en nedmontering av Gärdslösa skola utan 
som en satsning på de yngre eleverna genom att fritidshemmet får nya 
lokaler samt att undervisning i B-form kan undvikas. Gärdslösa förskola är 
även i behov av renovering. Genom att bygga en ny förskola i Gärdslösa 
samt satsningen på de yngre eleverna sänds en tydlig signal om en 
satsning på Gärdslösa och inte motsatsen.

Förslagen att flytta årskurs 6 till låg- och mellanstadieskolorna tillsammans 
med att flytta mellanstadiet från Gärdslösa skola till Rälla skola lämnas 
härmed vidare för politiskt beslut.

Åtgärden att starta en resursenhet i form av en kommunövergripande 
enskild undervisningsgrupp kommer att genomförs till höstterminen 2020. 
Utmaningen med att tillgodose behoven till barn och elever med särskilda 
behov är någonting som utbildningsförvaltningen har lyft vid ett flertal 
tillfällen. Verksamheten bedöms öka undervisningens kvalitet, men även 
minska kostnader utifrån dagens organisation kring dessa elever. 
Utbildningsförvaltningen kommer att föreslå utbildningsnämnden att inför 
2021 äska 0,5 mkr som ett engångsbelopp för att starta upp verksamheten. 
Vid uppstart tillkommer kostnader för att anpassa utbildningssalarna till att 
passa denna typ av verksamhet. Den uppskattade kostnaden innehåller 
både investeringskostnader för inventarier, lokalanpassningar samt 
kostnader för personal. Utan denna verksamhet kommer 
utbildningsnämnden behöva placera ytterligare elever hos annan 
huvudman.  Från och med 2021 förväntas kostnader i form av tilläggsbelopp 
minska med 1 mkr och sedan med 2 mkr per år från 2022 och framåt.

Förslaget att göra en skola i Borgholm är ett politiskt förslag som inte 
innebär några konkreta nackdelar eller fördelar utifrån ett 
verksamhetsperspektiv. Utbildningsförvaltningen har inga synpunkter på 
detta förslag utan överlämnar det för politiskt beslut. 
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Bilaga till skolorganisationsutredning

1. Teknisk ram 
Sedan utredningen gjordes har nya förutsättningar presenterats vad gäller kommunens 
prislappsverksamheter. Intäkterna till kommunen kommer under år 2021 att minska med ca 
10 mkr jämfört med tidigare prognoser, således påverkas de tekniska ramarna på samtliga 
förvaltningar inom kommunen. För utbildningsnämnden innebär förändringen en minskad 
teknisk ram med 1,2 mkr mellan åren 2020 till 2024. 

Prislappsverksamheterna samt övriga verksamheter har förändrats till nedan.
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2020 2021 2022 2023 2024
- 
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 (tkr)

164 
163 253

163 891
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2. Prioriteringar
Med föreslagna, ej beslutade, prioriteringar skulle den totala rambudgeten för 
utbildningsförvaltningen se ut enligt nedan.

187 317

176 098

173 236
171 492 171 167

2020 2021 2022 2023 2024
150000

155000

160000

165000

170000

175000

180000

185000

190000

Prioritering

Teknisk ram

Teknisk ram med föreslagen prioritering (tkr)
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§ 42 Dnr 2020/56 624 UN

Patientsäkerhetsberättelse 2019

Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden
att godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2019.

Ärendebeskrivning
Vårdgivaren skall enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kap § 10 upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse senast den 1 mars varje år. Patientsäkerhetsberättelsen 
skall vara en dokumentation över arbetet vårdgivaren bedrivit för att förbättra pati-
entsäkerheten under det gånga året. 

Utbildningsnämnden är vårdgivare för Elevhälsans Medicinska Insats (EMI). 

Enligt Skolverkets och Socialstyrelsens Vägledning för elevhälsan (2014) skall 
elevhälsan arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt stödja elevernas utveck-
ling mot utbildningens mål. Detta uppdrag skall genomföras på ett sätt som medger 
så hög grad av patientsäkerhet som möjligt. Elevhälsans Mediciniska Insats i Borg-
holms kommun arbetar fortlöpande för att upprätthålla och förbättra graden av pati-
entsäkerhet. 

Det övergripande målet för Elevhälsans Medicinska Insats i Borgholms kommun är 
att bedriva en god och säker vård som grundas i vetenskap och beprövad erfaren-
het. Genom förebyggande arbete och tidig identifiering elimineras kända eller ny-
funna risker i vårdarbetet. 

Personal med rätt kompetens krävs för att målet med god och säker vård skall kun-
na uppnås. Likaså krävs att bemanningen är fullgod. För att minimera risk för 
vårdskador krävs att arbetsmiljön är tillfredsställande och att det finns tid till kvali-
tetsarbete och planering. 

Strategier för att uppnå en god och säker vård är följande: 

 Tillgänglighet till skolsköterska på alla skolor. Skolsköterskan skall ha en 
rimlig arbetsbörda.

 Personal med rätt kompetens för uppdraget samt möjlighet till kompetensut-
veckling och fortbildning.

 Avvikelserapportering som leder till åtgärder och uppföljning.
 Systematiskt förbättringsarbete, rutiner och riktlinjer.

Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse 2019
Arbetsutskottets beslut den 11 mars § 27
Svar från skolsköterska Joakim Engman MLA
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Bedömning
Åtgärder som vidtagits under verksamhetsåret 2019 i Borgholms kommun för att 
öka patientsäkerheten inom Elevhälsans Medicinska Insats är följande: 

 Återkommande interna skolsköterskemöten. På grund av något ansträngd 
arbetsbelastning under 2019 var det största fokusområdet under dessa mö-
ten att styra, planera och omfördela verksamhetens arbete utifrån rådande 
arbetssituation. Detta för att kunna optimera kvalité och göra prioriteringar i 
samband med perioder av lägre bemanning.

 Omfördelning och prioriteringar gjordes på grund av ökad arbetsbelastning. 
Personal hade därför emellanåt svårt att hinna med att följa basprogrammet 
och hålla öppen mottagning i adekvat uträckning, då annat arbete var 
tvunget att prioriteras, ex vaccinationer. Detta föranledde att skolsköterskor 
hade flera avstämningar per vecka för att planera och prioritera arbetet. En 
form av veckovis styrning med målet att försöka säkra patientsäkerhet efter 
rådande förutsättningar.

 En av verksamhetens grundutbildade sjuksköterskor har parallellt med sitt 
arbete gått vidareutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn 
och ungdomar. Detta är en del av verksamhetschefens långsiktiga plan för 
att se till att samtlig personal har specialistutbildning som är ändamålsenlig 
för sin skolskötersketjänst.

 I början av årsskiftet deltog elevhälsan i en elevhälsokonferens med utbild-
ning inom förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete.

 Under året gick en skolsköterska utbildning inom traumamedveten omsorg 
som arrangeras av Rädda Barnen, och blev ambassadör inom området. Nu 
har samtliga ordinarie skolsköterkor denna utbildning.

 Deltagande i nätverk som en del i samarbete mellan medicinskt ledningsan-
svariga skolsköterkor i hela regionen. 

 Fortsatt deltagande i nätverket för elevhälsans medicinska insats – område 
söder. 

 Riktlinjerna för skolsköterska och skolsköterska med medicinskt lednings-
ansvar reviderades under året. 

 För ökad patientsäkerhet och användarvänlighet sker fortlöpande diskussio-
ner inom skolsköterskegruppen om hur journalsystemet PMO ska använ-
das. Egenkontroll av loggar har genomförts, där lästa journaler kontrolleras 
mot behörighet. 

 Alla givna vaccinationer har rapporterats i vaccinationsregistret Svevac. 
Därefter sker en automatisk överföring från Svevac till det nationella vacci-
nationsregistret.

 För att basala hygienrutiner ska kunna tillämpas i vård, undersökning och 
behandling krävs det ändamålsenliga lokaler. Som ett led i att anpassa lo-
kalerna efter skolsköterskans arbetsuppgifter har två lokaler utrustats med 
rinnande vatten för att uppnå vårdhygieniskt standard. För närvarande är 
det en lokal som står utan rinnande vatten.

 Hälso- och sjukvårdspersonal ska bidra till ökad patientsäkerhet genom av-
vikelserapportering och under året har dessa rutiner diskuterats i skolskö-
terskegruppen. Det har påbörjats ett arbete för att förstärka dessa rutiner 
och skapa en kultur där avvikelser ses som en viktig del i utvecklingsarbe-
tet.
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Dagens sammanträde
Svar har inkommit från skolsköterska Joakim Engman, MLA.

”Skolsköterskans och skolläkarens arbete syftar till att arbeta hälsofrämjande och fö-
rebyggande med eleverna. Hur detta arbete bedrivs (inkl. drogprevention) beskrivs 
inte i patientsäkerhetsberättelsen, då ändamålet för berättelsen är att redovisa hur vi 
arbetar för att förebygga vårdskador. ”

”Elevhälsans medicinska insats arbetar med hälsoupplysning på individ, grupp och 
generell nivå. Vid elevernas hälsobesök får vi möjlighet att identifiera hälsorisker och 
vid behov kan vi motivera till förändrade levnadsvanor, exempelvis användning av 
droger. Detta tas framför allt upp under hälsosamtalet i Åk 8.”

Skickas till

Utbildningsnämnden

______________
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From:                                 Roland Hybelius
Sent:                                  Mon, 4 May 2020 17:07:26 +0200
To:                                      Anne-Charlott Petersson
Subject:                             Fwd: Svar

Hej!
Svar kring patientsäkerhetsberättelsen på fråga vid nämnden senast. 

Mvh
Roland Hybelius

Vidarebefordrat brev:

Från: Joakim Engman <joakim.engman@utb.borgholm.se>
Datum: 4 maj 2020 12:36:28 CEST
Till: Roland Hybelius <Roland.Hybelius@borgholm.se>
Ämne: Svar

Hej! 

Här kommer mitt svar till varför drogprevention inte tas upp i 
patientsäkerhetsberättelsen.

Skolsköterskans och skolläkarens arbete syftar till att arbeta hälsofrämjande och 
förebyggande med eleverna. Hur detta arbete bedrivs (inkl drogprevention) beskrivs 
inte i patientsäkerhetsberättelsen, då ändamålet för berättelsen är att redovisa hur vi 
arbetar för att förebygga vårdskador. 

Elevhälsans medicinska insats arbetar med hälsoupplysning på individ, grupp och 
generell nivå. Vid elevernas hälsobesök får vi möjlighet att identifiera hälsorisker 
och vid behov kan vi motivera till förändrade levnadsvanor, exempelvis användning 
av droger. Detta tas framför allt upp under hälsosamtalet i Åk 8.

Mvh 

 
-- 
Joakim Engman Skolsköterska
Köpingsvik, Gärdslösa, Rälla samt Lotsen - Borgholms kommun
Medicinsk ledningsansvarig skolsköterska
joakim.engman@utb.borgholm.se  Tel: 0485-88135
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 29 Dnr 2020/56 624 UN

Patientsäkerhetsberättelse 2019

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att återremittera patientsäkerhetsberättelsen 2019 till förvaltningen för komplet-

tering av det förebyggande arbetet med Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak 
samt Spel om pengar (ANDTS) - strategi. 

Ärendebeskrivning
Vårdgivaren skall enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kap § 10 upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse senast den 1 mars varje år. Patientsäkerhetsberättelsen 
skall vara en dokumentation över arbetet vårdgivaren bedrivit för att förbättra pati-
entsäkerheten under det gånga året. 

Utbildningsnämnden är vårdgivare för Elevhälsans Medicinska Insats (EMI). 

Enligt Skolverkets och Socialstyrelsens Vägledning för elevhälsan (2014) skall 
elevhälsan arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt stödja elevernas utveck-
ling mot utbildningens mål. Detta uppdrag skall genomföras på ett sätt som medger 
så hög grad av patientsäkerhet som möjligt. Elevhälsans Mediciniska Insats i Borg-
holms kommun arbetar fortlöpande för att upprätthålla och förbättra graden av pati-
entsäkerhet. 

Det övergripande målet för Elevhälsans Medicinska Insats i Borgholms kommun är 
att bedriva en god och säker vård som grundas i vetenskap och beprövad erfaren-
het. Genom förebyggande arbete och tidig identifiering elimineras kända eller ny-
funna risker i vårdarbetet. 

Personal med rätt kompetens krävs för att målet med god och säker vård skall kun-
na uppnås. Likaså krävs att bemanningen är fullgod. För att minimera risk för 
vårdskador krävs att arbetsmiljön är tillfredsställande och att det finns tid till kvali-
tetsarbete och planering. 

Strategier för att uppnå en god och säker vård är följande: 

 Tillgänglighet till skolsköterska på alla skolor. Skolsköterskan skall ha en 
rimlig arbetsbörda.

 Personal med rätt kompetens för uppdraget samt möjlighet till kompetensut-
veckling och fortbildning.

 Avvikelserapportering som leder till åtgärder och uppföljning.
 Systematiskt förbättringsarbete, rutiner och riktlinjer.

Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse 2019
Arbetsutskottets beslut den 11 mars § 27
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-29 29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Bedömning
Åtgärder som vidtagits under verksamhetsåret 2019 i Borgholms kommun för att 
öka patientsäkerheten inom Elevhälsans Medicinska Insats är följande: 

 Återkommande interna skolsköterskemöten. På grund av något ansträngd 
arbetsbelastning under 2019 var det största fokusområdet under dessa mö-
ten att styra, planera och omfördela verksamhetens arbete utifrån rådande 
arbetssituation. Detta för att kunna optimera kvalité och göra prioriteringar i 
samband med perioder av lägre bemanning.

 Omfördelning och prioriteringar gjordes på grund av ökad arbetsbelastning. 
Personal hade därför emellanåt svårt att hinna med att följa basprogrammet 
och hålla öppen mottagning i adekvat uträckning, då annat arbete var 
tvunget att prioriteras, ex vaccinationer. Detta föranledde att skolsköterskor 
hade flera avstämningar per vecka för att planera och prioritera arbetet. En 
form av veckovis styrning med målet att försöka säkra patientsäkerhet efter 
rådande förutsättningar.

 En av verksamhetens grundutbildade sjuksköterskor har parallellt med sitt 
arbete gått vidareutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn 
och ungdomar. Detta är en del av verksamhetschefens långsiktiga plan för 
att se till att samtlig personal har specialistutbildning som är ändamålsenlig 
för sin skolskötersketjänst.

 I början av årsskiftet deltog elevhälsan i en elevhälsokonferens med utbild-
ning inom förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete.

 Under året gick en skolsköterska utbildning inom traumamedveten omsorg 
som arrangeras av Rädda Barnen, och blev ambassadör inom området. Nu 
har samtliga ordinarie skolsköterkor denna utbildning.

 Deltagande i nätverk som en del i samarbete mellan medicinskt ledningsan-
svariga skolsköterkor i hela regionen. 

 Fortsatt deltagande i nätverket för elevhälsans medicinska insats – område 
söder. 

 Riktlinjerna för skolsköterska och skolsköterska med medicinskt lednings-
ansvar reviderades under året. 

 För ökad patientsäkerhet och användarvänlighet sker fortlöpande diskussio-
ner inom skolsköterskegruppen om hur journalsystemet PMO ska använ-
das. Egenkontroll av loggar har genomförts, där lästa journaler kontrolleras 
mot behörighet. 

 Alla givna vaccinationer har rapporterats i vaccinationsregistret Svevac. 
Därefter sker en automatisk överföring från Svevac till det nationella vacci-
nationsregistret.

 För att basala hygienrutiner ska kunna tillämpas i vård, undersökning och 
behandling krävs det ändamålsenliga lokaler. Som ett led i att anpassa lo-
kalerna efter skolsköterskans arbetsuppgifter har två lokaler utrustats med 
rinnande vatten för att uppnå vårdhygieniskt standard. För närvarande är 
det en lokal som står utan rinnande vatten.

 Hälso- och sjukvårdspersonal ska bidra till ökad patientsäkerhet genom av-
vikelserapportering och under året har dessa rutiner diskuterats i skolskö-
terskegruppen. Det har påbörjats ett arbete för att förstärka dessa rutiner 
och skapa en kultur där avvikelser ses som en viktig del i utvecklingsarbe-
tet.
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-29 29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde
Ledamot Björn Andreen (M) saknar information kring hur skolsköterskorna arbetar 
förebyggande med ANDTS inom sin verksamhet.

Det har uppmärksammats att det behöver göras en förändring i utbildningsnämn-
dens reglemente då nämnden har ett vårdgivaransvar i och med att elevhälsans me-
dicinska insats tillhör utbildningsnämnden. 

Förslag under mötet

Björn Andreen (M) yrkar att ärendet ska återremitteras.

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och frågar om det är utbild-
ningsnämndens mening att ta beslut i frågan på dagens sammanträde eller bifalla 
Björn Andreens återremissyrkande.

Ordförande finner att det är utbildningsnämndens mening att besluta enligt Björn 
Andreens yrkande om att återremittera ärendet.

______________
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SAMMANFATTNING 
 

De åtgärder som vidtagits under 2019 för att öka patientsäkerheten inom 

Elevhälsans Medicinska Insats (EMI) är följande: 

Under återkommande skolsköterskemöten har det skett en löpande 

utvärdering av verksamhetens patientsäkerhet och kvalitet. 

Avvikelsesystemet och dess rutiner har uppdaterats.  

En grundläggande del av det systematiska kvalitetsarbetet och för att 

skapa en patientsäker verksamhet är avvikelsehantering. Under 2019 

har skolsköterskegruppen och verksamhetschef fört återkommande 

samtal och diskussioner omkring detta i syfte att försöka skapa en kultur 

där avvikelser ses som en självklar och viktig del i utvecklingsarbetet.  

Ytterliggare ett sätt att säkerställa patientsäkerheten är att 

vidareutbilda personal. Skolsköterskor har tillsammans/enskilt 

medverkat i följande utbildningar/utvecklingsträffar för att stärka sin 

kompetens:  

 Trauma Medveten Omsorg 

 Vidareutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn 

och ungdomar.  

 Elevhälsokonferens – förebyggande och hälsofrämjande 

elevhälsoarbete 

 Utvecklingsträff med journaladministratör   

 Utbildningsträff/samverkansdag med div. specialistmottagningar 

Återkommande samverkansträffar i syfte att stärka elevhälsa har skett 

med skolspersonal, elevhälsan och externa vårdinstanser. 

För att stimulera utvecklingsarbetet deltar medicinskt ledningsansvarig 

skolsköterska i ett externt samarbete med skolsköterkor från hela 

Kalmar region.  

Patientsäkerhet i form av egenkontroll har utförts enligt följande: 

 Kontroll och kalibrering av medicinskteknisk utrustning 

 Kontroll av läkemedelsförråd och förbandsmaterial 

 Kontroll av patientloggar i journalsystemet Profdoc Medical Office 

(PMO).  

 Löpande utvärdering av journalföringen och hur journalsystemet 

PMO bör användas.  

69



       

 3  

Under året har vissa skolsköterskelokaler anpassats för sitt ändamål 

med indragning av rinnande vatten.  

Vid flera perioder under 2019 har EMI haft en något svår 

bemanningssituation vilket resulterade i en högre arbetsbelastning för 

tjänstgörande skolsköterskor. För att säkra patientsäkerheten efter 

rådande förutsättningar höll skolsköterskor/verksamhetschef löpande 

kontakt med varandra för att göra nödvändiga prioriteringar och styra 

verksamheten på bästa möjliga sätt. Bemanningssituationen medförde 

dock att flera av uppsatta mål för 2019 inte kunde uppnås till fullo.  

En blick framåt 

Under januari 2020 gick verksamhetschef och medicinskt 

ledningsansvarig skolsköterska ett utvecklingsprogram för elevhälsans 

medicinska ledning. Under utbildningen erhölls värdefulla verktyg för att 

utveckla verksamhetens systematiska förbättringsarbete och hur detta 

ska fortskrida i framtiden. Utifrån detta sattes målen för 2020.   

INLEDNING 

SFS 2010:659, SOSFS 2011:9 

 

Elevhälsans medicinska insatser utförs av skolsköterskor och skolläkare 

och är en egen verksamhetsgren inom elevhälsan. Dessa står under 

socialstyrelsens tillsyn och verksamheten ses som en hälso- och 

sjukvårdsverksamhet och därför ska deras insatser bedrivas i enlighet 

med rådande hälso- och sjukvårdslagar. Utbildningsnämnden i 

Borgholms kommun är vårdgivare för dessa medicinska insatser och skall 

enligt patientsäkerhetslagen upprätta en patientsäkerhetsberättelse 

senast den 1 mars varje år. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara en 

dokumentation över: 

1. Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående 

kalenderår  

2. Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten  

3. Vilka resultat som uppnåtts  

I socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete framgår det att sjukvårdspersonal 

fortlöpande ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Arbetet 

ska vara förebyggande med målet att förhindra vårdskador och det ska 

ske en fortlöpande dokumentation över patientsäkerhetsarbetet.  
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STRUKTUR 

 

Övergripande mål och strategier 

SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap.   

 

Elevhälsan ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt stödja 

elevernas utveckling mot utbildningens mål. Detta uppdrag skall 

genomföras på ett sätt som medger så hög grad av patientsäkerhet som 

möjligt. EMI i Borgholms kommun arbetar fortlöpande för att 

upprätthålla och förbättra graden av patientsäkerhet. 

Det övergripande målet för EMI i Borgholms kommun är att bedriva en 

god och säker vård som grundas i vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Genom förebyggande arbete och tidig identifiering ska kända eller 

nyfunna risker i vårdarbetet elimineras. 

Personal med rätt kompetens krävs för att målet med en god och säker 

vård skall kunna uppnås, likaså krävs att bemanningen är fullgod. För 

att minimera risk för vårdskador krävs att arbetsmiljön är 

tillfredställande, ändamålsenlig och att det finns tid till kvalitetsarbete 

och planering. 

Strategier för att uppnå en god och säker vård är följande: 

 Tillgänglighet till skolsköterska på alla skolor. Skolsköterskan 

skall ha en rimlig arbetsbörda. 

 Personal med rätt kompetens för uppdraget samt möjlighet till 

kompetensutveckling och fortbildning. 

 Avvikelserapportering som leder till åtgärder och uppföljning. 

 Systematiskt förbättringsarbete, rutiner och riktlinjer. 
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Organisation och ansvar 

SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

 

Vårdgivare 

- Utbildningsnämnden i Borgholms kommun är vårdgivare för den 

hälso- och sjukvård som bedrivs inom elevhälsan, d.v.s. 

Elevhälsans Medicinska Insats. Vårdgivaren är skyldig att bedriva 

ett systematiskt patientsäkerhetsarbete på ett sätt som leder till 

att kravet på god vård upprättshålls. Vårdgivaren ansvar för att 

verksamheten har ett ledningssystem som ska anpassas efter 

verksamhetens inriktning och omfattning. Ledningssystemet ska 

innehålla de processer och rutiner som behövs för att 

verksamheten ska hålla hög kvalitet.  

Verksamhetschef 

- Verksamhetschefen är den person som är vårdgivarens 

verkställare av hälso- och sjukvård. Verksamhetschefen har det 

övergripande ansvaret för att tillgodose patientens behov av 

trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet.  

Medicinskt ledningsansvarig sjuksköterska (MLA) 

- Då verksamhetschefen för elevhälsan saknar medicinsk kompetens 

för hälso- och sjukvård får denne inte besluta över det som berör 

vård och behandling av patienter. Av denna anledning måste 

verksamhetschefen delegera ett medicinskt ledningsansvar till en 

person inom organisationen med medicinsk kompetens. 

Verksamhetschefen har fortfarande det övergripande ansvaret för 

verksamheten, men denne kan inte bestämma över de 

arbetsuppgifter som den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har 

enligt lagar och föreskrifter. I Borgholms kommun är samordnande 

skolsköterska utsedd till medicinskt ledningsansvarig 

skolsköterska och denne ansvarar bla för avvikelsehantering och 

anmälan enligt Lex Maria samt kvalitetssäkring av verksamheten. 

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 

- Legitimerad sjukvårdspersonal har ett eget ansvar för att arbetet 

utförs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, med god 

kvalitét samt på ett patientsäkert sätt. De har också en skyldighet 

att identifiera och rapportera avvikelser och uppmärksamma 

risker i verksamheten. 
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Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3 

 

Vårdgivaren ska identifiera de processer där samverkan behövs för att 

förebygga att patienter drabbas av vårdskada. Samverkan och samarbete 

mellan olika aktörer, verksamheter och nivåer löper som en röd tråd 

genom hela hälso-och sjukvården. Brister i samverkan kan innebära en 

stor risk för avvikelser och ytterst leda till vårdskador.  

Samverkan med barnhälsovården 

- När barnen börjar i förskoleklass tar EMI över barnhälsovårdens 

arbete med att följa hälsoutveckling, vaccinationsprogram och 

arbete med förebyggande hälsovård. För att säkerställa en fullgod 

övergång träffas skolsköterka och sköterska från barnhälsovården 

i Borgholm inför varje läsår för överraportering av de barn som har 

gått på barnhälsovården i Borgholm men som snart ska börja i 

förskoleklass.  

Samverkan med hälsocentral 

- Då skolläkare hyrs in på uppdrag via Borgholms hälsocentral, så 

fungerar skolläkaren som en värdefull länk mellan EMI och 

hälsocentralen. 

Samverkan med specialistmottagningar 

- MLA deltar i ett skolsköterskenätverk som anordnar årliga 

samverkansträffar med diverse specialistmottagningar inom region 

Kalmar län. EMI skickar ständigt remisser till 

specialistmottagningar och tar samtidigt emot ordinationer för 

uppföljning av elever som har haft vårdkontakt med dessa. 

Samverkansträffarna inkluderar samtliga skolsköterskor.  

Samverkan med övriga elevhälsan och skolans personal 

- Intern samverkan sker kontinuerligt med övriga professioner inom 

elevhälsan.  

 

- Elevhälsans skolsköterskor medverkar i olika mötesforum och har 

löpande kontakt med skolpersonal. Ett kontinuerligt samarbete 

pågår för att säkerställa att EMI når ut till de elever som är i 

behov av att träffa skolsköterska eller skolläkare.  
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- Under återkommande elevhälsomöten samverkar pedagoger och 

elevhälsans personal för att förebygga och uppmärksamma fysisk 

och psykisk ohälsa hos elever. Elevhälsomöten anordnas på alla 

skolor under ledning av respektive rektor i syfte att identifiera 

elever som är i behov av elevhälsans insatser eller kan behöva 

stöttning på annat sätt.  

 

- En annan samverkansform som förstärker elevhälsa är 

resursrådet som innebär ett samarbete över förvaltningsgränserna 

i syfte att motverka att barn hamnar mellan stolarna. Olika 

kompetenser deltar från flera olika områden, bla med 

representanter från socialtjänst och elevhälsan. På dessa möten 

deltar både verksamhetschef och medicinskt ledningsansvarig 

skolsköterka.  

Samverkan med patienter och närstående 

- Den vård som bedrivs inom EMI är frivillig och erbjuds till alla 

elever. Samtycke från elev och vårdnadshavare är en förutsättning 

för att insatser skall kunna utföras. Elever har också rätt att själva 

söka kontakt med skolsköterska och i de fall skolsköterskan anser 

att behov finns kontaktas vårdnadshavare. 

 

- Innan vaccination informeras vårdnadshavare och ett samtycke 

inhämtas. På de medgivandeblanketter som används finns även en 

mindre hälsodeklaration för att öka patientsäkerheten i samband 

med vaccination.  

 

- Hälsodeklarationer för nyinflyttade elever, förskoleklass och i 

utvalda årskurser skickas hem till vårdnadshavare för ifyllnad. 

Detta för att öka samverkan med vårdnadshavare och för att skapa 

en individanpassad vård. Dessa hälsodeklarationer finns på flera 

olika språk.  

 

- Information till elever och närstående ligger till grund för att de 

skall ges möjlighet till samverkan. Information översätts löpande 

till olika språk för att möjliggöra att familjer med annan 

språkbakgrund kan samverka på samma grunder som de som har 

svenska som modersmål.  
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Samverkan med skoladministratör 

- Löpande avstämning sker med skoladministratör när det gäller 

förändringar i klasslistor, in och utflyttade elever.  

Samverkan gällande journalsystemet PMO 

- Årligen träffas skolsköterskor från regionens olika kommuner för 

att diskutera dokumentation och journalsystem.  

 

- Årligen bjuder skolsköterskegruppen in journaladministratör för 

att uppdatera sig i journalsystemets användning och funktion.  

Hälso- och sjukvårdspersonalens 

rapporteringsskyldighet  

SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 § p 5 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög 

patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska i detta syfte till vård-

givaren rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört 

eller hade kunnat medföra en vårdskada.  

Under 2019 har rutiner uppdaterats för avvikelsehantering. Då arbetet 

för att digitalisera avvikelserutinerna skjutits på framtiden uppdaterades 

blanketter för avvikelse, uppföljning och utvärdering. De avvikelser som 

har upprättats av skolsköterska har skickats till medicinskt 

ledningsansvarig samt verksamhetschef. Analys av dessa har skett inom 

skolsköterskegruppen och mellan MLA och verksamhetschef.  

Då avvikelser även har involverat enheter utanför EMI har 

representanter från dessa enheter deltagit i analys- och 

uppföljningsarbete. Vid händelse kopplad till specifik patient har 

avvikelserapporten avidentifierats innan den lämnats vidare till personer 

utanför elevhälsans medicinska insats.  

Klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§§, 7 kap 2 § p 6,  

 

Inga klagomål eller synpunkter har inkommit till verksamheten. 

Vårdgivaren har en plattform på kommunens hemsida där patienter och 

anhöriga kan lämna klagomål och synpunkter. Skolsköterskor kan även 

ta emot klagomål och synpunkter via telefon, mail eller personligen.     
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Egenkontroll 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2 

 

Vårdgivaren ska utöva egenkontroll. Egenkontrollen ska utföras med den 

frekvens och i den omfattning som krävs för att vårdgivaren ska kunna 

säkra verksamhetens kvalitet.  

Egenkontroll har utförts genom kontroll av läkemedel och 

förbandsmaterial. Kalibrering av medicinteknisk utrustning har utförts 

av medicinteknisk konsult. 

Ett av förbättringsmålen för 2020 är att upprätta en egenkontrollplan 

samt att implementera detta arbete i verksamheten. Detta för att 

säkerställa att egenkontroll av verksamhetens kvalitet genomförs 

systematiskt. 

 

PROCESS – ÅTGÄRDER FÖR ATT ÖKA 

PATIENTSÄKERHETEN  
 

Vidtagna åtgärder för att öka patientsäkerheten 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2 

 

Skolsköterskemöten 

- Skolsköterskemöten äger rum ca 8 gånger per läsår. Vid 

skolsköterskemöten hålls löpande utvärdringar av verksamheten, 

vilket innefattar patientsäkerhet, avvikelser och förbättringsarbete 

om hur dokumentationen ska utfromars. På grund av något 

ansträngd arbetsbelastning under 2019 var det största 

fokusområdet under dessa möten att styra, planera och omfördela 

verksamhetens arbete utifrån rådande arbetssituation. Detta för 

att kunna optimera kvalité och göra prioriteringar i samband med 

perioder av lägre bemanning.  
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Omfördelning och prioritering 

- Eftersom en av skolsköterskorna studerar på deltid var 

skolsköterske-gruppen kort om personal under 2019. Detta 

medförde att det vid vissa perioder under året blev en ökad 

arbetsbelastning på tjänstgörande skolsköterskor. Personal hade 

därför emellanåt svårt att hinna med att följa basprogrammet och 

hålla öppen mottagning i adekvat uträckning, då annat arbete var 

tvunget att prioriteras, ex vaccinationer. Detta föranledde att 

skolsköterskor hade flera avstämningar per vecka för att planera 

och prioritera arbetet. En form av veckovis styrning med målet att 

försöka säkra patientsäkerhet efter rådande förutsättningar. 

Verksamhetschefen hade kontinuerlig kontakt med sin personal 

för att leda verksamheten.   

Specialistutbildning 

- En av verksamhetens grundutbildade sjuksköterskor har parallellt 

med sitt arbete gått vidareutbildning med inriktning mot hälso- 

och sjukvård för barn och ungdomar. (Blir klar med sin 

vidareutbildning i juni 2020) Detta är en del av 

verksamhetschefens lång-siktiga plan för att se till att samtlig 

personal har specialistutbildning som är ändamålsenlig för sin 

skolskötersketjänst.  

Elevhälsokonferens  

- I början av årsskiftet deltog elevhälsan i en elevhälsokonferens 

med utbildning inom förebyggande och hälsofrämjande 

elevhälsoarbete. 

Utbildning inom traumamedveten omsorg 

- Under året gick en skolsköterska utbildning inom traumamedveten 

omsorg som arrangeras av Rädda Barnen, och blev ambassadör 

inom området. Nu har samtliga ordinarie skolsköterkor denna 

utbildning. 
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Samarbete mellan medicinskt ledningsansvariga skolsköterkor i 

hela regionen 

- Varje år ordnas två gemensamma konferenser för 

erfarenhetsutbyte och föreläsningar inom elevhälsans medicinska 

insats. Tiden emellan fungerar nätverket som en stöttepelare för 

skolsköterkorna som ingår i nätverket. Detta samarbete stimulerar 

verksamheten positivt när det gäller patientsäkerhetsarbetet och 

är högst nödvändigt för att utveckla verksamheten inom flera olika 

områden.  

Nätverk söder 

- Nätverket innefattar medicinskt ledningsansvariga representanter 

från Borgholm-, Mörbylånga-, Nybro-, Emmaboda-, Mönsterås och 

Torsås kommun. Nätverket skapar möjligheter för ett 

kommunöverskridande kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Under 

2019 anordnades en samverkansträff där flera 

specialistmottagningar från region Kalmar bjöds in för att 

informera om sina verksamheter för samtliga skolsköterskor i 

dessa kommuner. Detta blev ett bra tillfälle för att höja 

kunskapsnivån inom EMI och stimulera till god samverkan med 

dessa instanser.  

Roll och uppdrag för skolsköterskan  

- Under 2019 reviderades riktlinjerna för skolsköterska och 

skolsköterska med medicinskt ledningsansvar.  

Dokumentation  

- För ökad patientsäkerhet och användarvänlighet sker fortlöpande 

diskussioner inom skolsköterskegruppen om hur journalsystemet 

ska användas. En gång per år träffar också skolsköterskegruppen 

en PMO-administratör för att bli uppdaterade av olika funktioner 

och övrigt som berör användning av journalsystemet. 

 

Egenkontroll av loggar har genomförts, där lästa journaler 

kontrolleras mot behörighet. Detta utförs av utsedd skolsköterska. 

 

Alla givna vaccinationer har rapporterats i vaccinationsregistret 

Svevac. Därefter sker en automatisk överföring från Svevac till det 

nationella vaccinationsregistret. Sedan höstterminen 2016 skickas 

vaccinationer som registrerats i PMO direkt till Svevac. 
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Lokalanpassningar 

- För att basala hygienrutiner ska kunna tillämpas i vård, 

undersökning och behandling krävs det ändamålsenliga lokaler. 

Som ett led i att anpassa lokalerna efter skolsköterskans 

arbetsuppgifter har två lokaler utrustats med rinnande vatten för 

att uppnå vårdhygieniskt standard. För närvarande är det en lokal 

som står utan rinnande vatten.  

Patientsäkerhetskultur och avvikelsesystem 

- Hälso- och sjukvårdspersonal ska bidra till ökad patientsäkerhet 

genom avvikelserapportering och under året har dessa rutiner 

diskuterats i skolsköterskegruppen. Det har påbörjats ett arbete 

för att förstärka dessa rutiner och skapa en kultur där avvikelser 

ses som en viktig del i utvecklingsarbetet. Rutiner och mallar för 

avvikelsehantering har reviderats. Tre avvikelser rapporterades 

2019. 

Utredning av händelser 

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap  

HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ 

SFS 2010:659, 3 kap. 

 

Avvikelser 

- Avvikelser rapporteras till Medicinskt Ledningsansvarig 

Skolsköterska som vidarebefordrar denna till verksamhetschef för 

elevhälsan. Under 2019 har rutinerna för avvikelsehanteringen 

reviderats och nya blanketter har utformats. Dock kvarstår 

behovet att fortsätta detta utvecklingsarbete under 2020, 

däribland att försöka digitalisera avvikelsesystemet och skapa en 

struktur för hur konsekvens- och riskanalyser ska genomföras.  

 

- Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska ansvarar för anmälan 

enligt Lex Maria i de fall detta skulle behövas. Ingen avvikelse 

ledde till anmälan enligt Lex Maria under 2019.  

Analys och utredning av händelser  

- Efter upprättad avvikelse sker en risk eller händelseanalys inom 

skolsköterskegruppen/tillsammans med verksamhetschef och vid 

behov även skolläkare.  
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Om annan enhets personal är delaktig i händelsen skickas en 

avidentifierad kopia på avvikelserapportering via verksamhetschef 

till aktuell enhetschef för komplettring av åtgärd. Vid ett senare 

tillfälle genomför MLA en uppföljning av avvikelsen och utvärderar 

vidtagna åtgärder tillammans med 

skolsköterskegruppen/verksamhetschef. Genomgång och 

diskussion om åtgärder kopplat till inkommen avvikelserapport 

diskuteras under återkommande skolsköterskemöten. 

Sammanställning av avvikelser samt beslutad åtgärd meddelas till 

verksamhetschefen. 

Under rubrik RESULTAT OCH ANALYS redovisas händelser/avvikelser 

som har utretts under 2019 

Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

 

Inga avvikelser som berör informationssäkerhet har inrapporterats under 

2019. 

Egenkontroll av patientloggar har utförts, där lästa journaler 

kontrolleras mot behörighet. Detta genomförs av utsedd skolsköterska. 

  

Två arkivskåp har köpts in och placerats på de skolor som saknat detta.  

Journalkopior utlämnas enligt strikta rutiner efter samtycke och sker 

elektroniskt till andra vårdgivare som har journalsystemet PMO och med 

papperskopior av journal till vårdgivare utan elektroniskt kompatibelt 

system.   

Dokumentation och personuppgifter hanteras och förvaras så att 

obehöriga inte får tillgång till dem. Dokumentation utformas och 

behandlas så att elevernas och dess anhöriga integritet respekteras.  

Skolsköterskorna ansvarar för att skydda sina personliga lösenord och 

andra hjälpmedel för kontroll av behörighet.  

Skolsköterskorna ansvarar för att följa de regelverk som handlar om 

informationssäkerhet.   
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RESULTAT OCH ANALYS 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3  

 

Avvikelser under 2019 

 

Sammanlagt skrevs tre avvikelser under 2019 som kan delas in i två 

kategorier. Avvikelserna ledde till riskanalys/händelseanalys. 

Samverkan med skoladministratör  

- På grund av något bristfällig samverkan mellan skolsköterskor och 

skoladministratörer skrevs en avvikelse om detta. Vid flera 

tillfällen fick inte skolsköterskor information om att nyinflyttade 

elever hade börjat på skolorna under pågående termin. Detsamma 

gällde när eleverna flyttade till annan ort och således slutade på 

aktuell skola. En händelseanalys/riskanalys genomfördes av 

medicinsk ledningsansvarig, verksamhetschef och administrativ 

chef. Avvikelsen ledde till att skoladministratörerna uppmanades 

att så snabbt som möjligt vidarebefordra information om 

inflyttade/utflyttade elever till berörd skolsköterska.  

 

En god samverkan mellan skoladministratörer och skolsköterskor 

är viktigt för att skolsköterskan skall få information när nya elever 

börjar på skolorna så att dessa kan få ta del av skolhälsovårdens 

rutinmässiga insatser/basprogram. Information om nyinflyttade 

elever är också högst värdefull för att kunna uppmärksamma 

exempelvis sjukdomar, allvarliga allergier och planerade 

vaccinationer enl. det svenska vaccinationsprogrammet. Även när 

elever slutar på skolorna måste detta också rapporteras till 

elevhälsans medicinska insats. Detta för att skolsköterskan ska 

kunna avsluta journal och eventuellt rapportera planerade 

insatser till nästkommande skola.  
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Rutiner för rapportering av specialkost till skolköken 

- Två avvikelser skrevs där risker påvisas med att skolsköterskan är 

involverad i rapportering av specialkost till kökspersonal. Detta 

utifrån läkarintyg inlämnat av vårdnadshavare.  

 

Den ena avvikelsen lyfte riskerna med rådande rutiner att 

skolsköterskan ska vara en del i processen med att rapportera 

specialkost till kökspersonal, samt underströk risken med att 

skolsköken inte för listor över vilka specifika elever som har 

mattallergier, framför allt de elever med allvarliga matallergier.  

 

Den andra avvikelsen handlade om att en elev hade blivit serverad 

mat som denna var allergiskt mot pga. av fördröjd inrapportering 

till köket.  

 

Arbetsgången för att informationen ska komma fram till 

kökspersonal via skolsköterskan går inte tillräckligt snabbt för att 

säkerställa en säker måltid. Läkarintyg i kuvert postat till 

skolsköterskan kan bli liggande i ett postfack under flera dagar 

innan det öppnas. Dels eftersom vissa av skolsköterskorna är 

placerade på olika skolor olika dagar, och för att vissa 

skolsköterskor arbetar deltid. Skolsköterskorna får heller inte 

öppna varandras post i enlighet med lagar och riktlinjer angående 

sekretess.  

 

Ett förslag till en ny rutin gällande rapportering av kostblankett 

och läkarintyg är framtaget och ska förankras med förvaltnings-

chef. När vårdnadshavare gör en anmälan om specialkost måste 

denna information nå fram till kökspersonal direkt utan någon 

fördröjning som kan äventyra elevens hälsa. Kökspersonal bör 

också ha listor över de elever med matallergi/specialkost för att 

kunna servera en säker måltid.  

 

Klagomål och synpunkter 

 

Inga klagomål eller synpunkter har inkommit under året.  
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Måluppfyllelse utifrån mål satta i föregående 

patientsäkerhetsberättelse 

 

Tabell redovisar en sammanställning och måluppfyllelse utifrån de mål 

som sattes i patientsäkerhetsberättelse för 2019 

MÅL 

 

Åtgärd Resultat Analys 

Utvärdering av 

dokumentation av 

vaccinationer och 

hälsosamtal. 

Återkomande samtal 

vid 

skolsköterskemöten 

om hur 

dokumentationen 

utformas 

Då ingen kollegial 

granskning 

genomförts, så har 

resultatet inte 

kunnat mätas.  

Kollegial 

granskning bör ev. 

återinföras som en 

del av 

egenkontrollplanen 

Översättning av 

lokalt 

informationsmaterial 

 

 

 

 

Rådande dokument 

finns på flera språk 

och behov för 

översättning till 

andra språk har inte 

funnits under 2019 

 

 

Inget 

informationsmaterial 

översattes till annat 

språk 

Under tidigare år 

med många 

nyanlända 

översattes de 

dokument som 

fortfarande 

används i 

verksamheten. 

 

Införskaffa 

pedagogiskt material 

som riktar sig mot 

hälsa 

Några enstaka 

pedagogiska 

hjälpmedel har 

införskaffats 

Det pedagogiska 

material som 

införskaffades 

används och upplevs 

som ett värdefullt 

hjälpmedel för 

skolsköterskan 

Behovet för mer 

pedagogiskt 

material kvarstår 

Rutiner för 

remisshantering 

Ingen åtgärd Rutinerna för 

remisshantering har 

inte förtydligats 

Det har inte funnits 

tid för att utveckla 

detta 

Förenkla arbetsgång 

för 

avvikelsehantering. 

Utveckla och 

digitalisera.  

Nya riktlinjer för 

avvikelsehantering 

har tagits fram. 

Blankett för 

avvikelserapport och 

uppföljning har 

reviderats.  

Blankett för 

avvikelse är inte helt 

ändamålsenlig och 

bör revideras igen, 

likaså rutinerna. 

 

Digitalisering av 

avvikelsehantering 

har inte genomförts.  

Under januari 2020 

gick MLA och 

verksamhetschef ett 

utvecklingsprogram 

för elevhälsans 

medicinska ledning 

som innefattande 

utbildning inom 

avvikelsehantering. 

Ett mål för 2020 är 

att revidera 

avvikelsehanteringe

n ytterligare och 

undersöka 

möjligheten till ett 

digitalt system. 
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Förtydliga syftet 

med att upprätta 

avvikelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen avvikelse 

skrevs under 2018. 

Under 2019 har syftet 

med 

avvikelsehantering 

förtydligats i 

skolsköterskegruppen.  

Tre stycken 

avvikelser skrevs 

under 2019. 

Troligtvis fortsatt 

undermålig 

rapportering 

Arbetet med att 

skapa en kultur där 

avvikelser måste 

ses som en viktig 

del i 

utvecklingsarbetet 

kommer att 

fortsätta under 

2020.  

Förbättring av 

lokaler 

Indragning av 

rinnande vatten till 

skolsköterskerum i 

Rälla- och Köpings 

skola. 

 

Diverse inköp av 

kontorsinventarier 

och arkivskåp. 

Just nu råder 

ändamålenliga 

lokaler på samtliga 

skolor förutom 

Gärdslösa skola.     

Behovet kvarstår 

för lokaler i 

Gärdlösa.   

Fortbildning inom 

traumamedveten 

omsorg 

En skolsköterska gick 

utbildningen under 

2019 

Samtliga ordinarie 

skolsköterskor har 

nu genomgått 

fortbildning inom 

traumamedveten 

omsorg.  

Ett verktyg som 

ständigt används i 

mötet med eleverna 

och i samverkan 

med övrig 

skolpersonal.  

Utökat samarbete 

med mediciniskt 

ledningsansvariga 

skolsköterskor inom 

regionen 

Tätare kontakt 

mellan MLA inom 

regionen för 

erfarenhetsutbyte och 

samarbete.  

Samarbetet har 

stimulerat 

verksamhetens 

arbete positivt. 

Högst nödvändigt 

samarbete för att 

kunna driva 

verksamheten 

framåt.  

 

Måluppfyllelse utifrån övergripande strategier 

 

Tillgänglighet till skolsköterska på alla skolor. Skolsköterskan 

skall ha en rimlig arbetsbörda 

- Under hösten 2019 stod Viktoriaskolan utan skolsköterska under 

en tidsperiod på ca 11 veckor. Akuta ärenden och vaccinering på 

denna skola sköttes då av övriga skolsköterkor. Från och med 

september och året ut bemannades Åkersboskolan med en 

skolsköterska under 5-10 arbetspass. Övrig tid saknades en 

stationerad skolsköterska och akuta ärenden och vaccinationer 

sköttes då av övriga skolsköterskor. Under hösten anställdes dock 

en vikarierande skolsköterska för att täcka denna vakans, dock 

valde denna att säga upp sig kort efter introduktion.  
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Resultatet av detta blev att både Viktoriaskolan och Åkerboskolan 

under en längre period hösten 2019 inte uppnådde det 

övergripande målet med att ha en tillgänglig skolsköterska, 

således ingen fullgod bemanning. Dock fanns det alltid en 

skolsköterska tillgänglig för förfrågningar, vaccinationer och andra 

högt prioriterade insatser. Detta resulterade i en högre 

arbetsbelastning för resterande skolsköterskor då dessa fick utföra 

punktinsatser och vaccinationer på samtliga skolor i kommunen 

under hösten. Då bemanningssituationen var ansträngd hade 

tjänstgörande skolsköterskor och verksamhetschef återkommande 

prioritetsdiskussioner och styrning av verksamheten.  

Personal med rätt kompetens för uppdraget samt möjlighet till 

kompetensutveckling och fortbildning 

- För att kunna ordinera vaccin utifrån det nationella 

vaccinationsprogrammet krävs en adekvat specialistutbildning. 

Under 2019 har endast en skolsköterska haft vidareutbildning som 

medför denna ordinationsrätt. Konsekvensen av detta blev att 

denna skolsköterska har genomfört samtliga 

vaccinationsgenomgångar och ordinationer för de elever som har 

vaccinerats enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Ett 

tidskrävande arbete som bör delas upp på flera skolsköterskor. 

Verksamheten har en långsiktig planering med att vidareutbilda 

de skolsköterskor som saknar specialistutbildning. Under 2019 har 

en skolsköterska gått en vidareutbildning parallellt med sitt arbete 

och planerar att slutföra denna till sommaren 2020. Personal med 

rätt kompetens krävs för att målet med en god och säker vård ska 

kunna uppnås. Verksamheten arbetar aktivt för att se till att 

samtliga skolsköterskor blir vidareutbildade inom en adekvat 

specialistutbildning.  

 

Under året har skolsköterkor i planerad utsträckning deltagit i 

fortbildnings- och kompetensutvecklingsdagar 

Avvikelserapportering som leder till åtgärder och uppföljning 

- Ingen avvikelse skrevs under 2018. Under 2019 har syftet med 

avvikelsehantering förtydligats i skolsköterskegruppen. Tre 

stycken avvikelser skrevs under 2019, dock råder fortsatt 

undermålig rapportering.  

Arbetet med att skapa en kultur där avvikelser ska ses som en 

viktig del i utvecklingsarbetet kommer att fortsätta under 2020. 
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Systematiskt förbättringsarbete, rutiner och riktlinjer 

- Under året har rutiner för avvikelsehantering uppdaterats. 

Arbetet med systematiskt förbättringsarbete har fortlöpt 

kontinuerligt, men målet är att stärka detta arbete under 2020. 

MÅL OCH STRATEGIER FÖR KOMMANDE ÅR 
 

Utveckling av ledningssystem 

 

Upprätta en egenkontrollplan samt implementera detta arbete i 

verksamheten.  

Påbörja arbetet med att ta fram och definiera vårdprocesser för 

verksamheten, processkartläggning. 

 

Att inom arbetsgruppen föra återkommande samtal om säkerhetskultur 

med en öppen kommunikation om risker och avvikelser. Fortsätta 

stimulera till avvikelserapportering för att synliggöra 

förbättringsområden. 

Återuppta arbetet att digitalisera avvikelsehanteringen. Skapa en 

struktur för hur konsekvens- och riskanalyser ska genomföras.  

 

Ökad samverkan med övriga professioner inom 

elevhälsan 

  

Skolsköterskor bör delta i elevhälsoteamets planeringsmöten en gång per 

månad. Samverkan inom elevhälsan är en förutsättning för att kunna 

hjälpa specifika elever på bästa möjliga sätt, d.v.s. genom ett 

tvärprofessionellt arbetsätt.  

Lokalanpassning 

 

För att basala hygienrutiner ska kunna tillämpas i vård, undersökning 

och behandling krävs det ändamålsenliga lokaler. Skolsköterskans rum i 

Gärdslösa bör därför utrustas med rinnande vatten. 
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Dnr 2020/3-600 

Kalendarium för utbildningsnämnden Borgholm 
Maj 2020

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 Ärenden Årshjul

Maj
AU: 13
UN: 27

2019-10-23 § 95 (Dnr 2019/157) nytt dnr 
2020/54. Skolorganisations utredning 
(Utreda och lämna ett förslag till plan på hur 
vi ska bemöta de utmaningar som framgår i 
verksamhetsplanen, delrapport) 

Uppföljning och analys av budget – 
Tertialbokslut 1

Uppföljning av värdegrundsarbete flyttas 
fram pga. Corona till augusti? (några 
rektorer bjuds in för att beskriva sitt arbete 
med värdegrund och likabehandling)

Stipendium Kulturskolan

Juni
AU: 10
UN: 24

Barn- och elevhälsoplan
Redovisning av utredningsuppdraget av BO 
på OB-tid. Dnr 2020/7 2020-02-26 § 22

Redovisning av barn- och elevutveckling
Uppföljning av läsårets slutbetyg

Satsningar och effektiviseringar inför 
kommande budgetår.

Augusti 
AU: 12
UN: 26

Bjuda in elevråd till nämnden

Revidera riktlinjerna för skolskjutsar i 
Borgholms kommun.  Dnr 2019/33 § 77 AU.

Tillämpningsföreskrifterna.

Avstämning och analys avseende 
sjukfrånvaron
Uppföljning studie- och yrkesvägledning.

Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete 
från föregående år.(flyttad från mars pga 
Corona)

September 
AU: 16
UN: 30

Bjuda in elevråd till nämnden 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

Oktober Bjuda in elevråd till nämnden. Verksamhetsplan för kommande år inkl. 
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Dnr 2020/3-600 

AU: 12
UN: 21 Elever hos annan huvudman dnr 2020/15 § 5 

UN. 

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

November
AU: 11
UN: 25

Fastställa mötestider för kommande år

December 
AU: 7
UN: 16

Kvalitetsredovisning genom Kolada.

Fastställande av elevpeng för kommande år

Januari 2021
AU:
UN:

Redovisning av långsiktig barn- och 
elevutveckling 
Enheternas arbetsmiljö
Fastställande av attestlista

Februari 
AU:
UN:

Årsbokslut föregående år inkl. uppföljning av 
internkontroll 
Uppföljning anmälan om kränkning från 
föregående år
Redovisning av Patientsäkerhetsberättelse 
för föregående år

Mars
AU: 
UN:

Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete 
från föregående år. 
Satsningar och effektiviseringar inför 
kommande budgetår
Redovisning av skolpliktsbevakning och 
elevfrånvaro

April
AU: 
UN: 

Taxor till nästa år för beslut i KF

Pågående utredningsuppdrag Status 

Medborgarförslaget Meröppet på biblioteket i Löttorp 
dnr 2019/175 § 3 UN Prel. Upp i september

AU Avvaktar ansökningsprocessen för 
statsbidrag Stärkta bibliotek i hela 
landet innan beredning till UN

Elever hos annan huvudman dnr 2020/15 § 5 UN.
Undersöka vad vårdnadshavarna framför för skäl till att de 
väljer skola utanför kommunen. Sätta ihop ett batteri med 
frågor. Hur/vem kan utföra själv undersökningen.

Uppdraget ligger till nämnden i 
oktober.

Bjuda in SKUA-handledare till nämnden att informera om 
sitt arbete ute i verksamheten
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-13 43

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 43 Dnr 2020/3 600 UN

Kalendarium Utbildningsnämnden maj 2020

Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att flytta ärendena tillämpningsföreskrifter och riktlinjer skolskjuts till augusti månad i 

kalendarium 2020.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul

Beslutsunderlag
Kalendarium maj 2020

Dagens sammanträde
Förfrågan från förvaltningen om att flytta fram ärendena tillämpningsföreskrifter och 
riktlinjer skolskjuts till augusti månad.

______________
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-13 45

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 45 Dnr 2020/82 624 UN

Information Barn och elevhälsoplan

Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att överlämna informationen till utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Barn- och elevhälsoarbetet i Borgholms kommun ska präglas av ett hälsofrämjande 
och förebyggande arbete. I arbetet ska olika kompetenser, rektor, pedagoger, speci-
alpedagoger, kuratorer, skolsköterskor, studie- och yrkesvägledare, skolpsykologer 
samt huvudmannen ha en gemensam bild av hur det arbetet ska genomföras på 
varje skola och förskola utifrån varje enskild kontext.

Beslutsunderlag
Barn- och elevhälsoplan för Borgholms kommun

Dagens sammanträde
Förvaltningschef Roland Hybelius redogör för en målbild för hur vi ska arbeta framö-
ver i barn- och elevhälsoarbetet. 

Skickas till
Utbildningsnämnden
______________
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Barn- och elevhälsoplan 

för Borgholms kommun 
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1 Bakgrund 

 
Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 
(Skollag (2010:800) § 5), detta inkluderar även barn- och elevhälsoarbetet. I 
och med skollagen som trädde i kraft 2011, infördes en samlad elevhälsa 
genom att specialpedagogik, elevvård och skolhälsovård slogs ihop. Rektor 
ansvarar för elevhälsan på sin skola, men varje huvudman måste också 
utse en person som ansvarar för hälso- och sjukvård såsom medicinska och 
vissa psykologiska insatser. Skollagen förutsätter ett samarbete mellan de 
olika professionerna i elevhälsan, men föreskriver inte hur samarbetet ska 
se ut. Samarbete mellan professionerna har funnits sedan länge, men nu 
förutsätts att samarbetet är mer systematiserat och med rektor som 
uppdragsgivare. Ansvarsfördelningen förtydligas nedan (Skollag (2010:800) 
§ 25).  

Skolhuvudmannens ansvar 

Skolhuvudmannen ansvarar bland annat för att 
 genomföra utbildningen i enlighet med bestämmelserna i skollagen, 

föreskrifter som har meddelats med stöd av skollagen samt 
bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar, 

 ha ett systematiskt kvalitetsarbete på skolenhets- och 
huvudmannanivå 

 och genomföra verksamheten på ett sådant sätt att de nationella 
målen uppnås, till exempel beslut om elevhälsans organisation, 
placering och anställningsvillkor för de anställda inom elevhälsan.  

 

Rektorns ansvar 

För varje skolenhet ska det finnas en rektor som leder och samordnar det 
pedagogiska arbetet vid skolenheten. Rektorn ska också särskilt verka för 
att utveckla utbildningen och därmed också elevhälsan. Rektorn beslutar 
även om sin enhets inre organisation. 
 

Enligt läroplanen för grundskolan har rektorn bland annat ansvar för att 
 utforma undervisningen och elevhälsans verksamhet så att eleverna 

får det särskilda stöd och den hjälp de behöver, 
 upprätta kontakter mellan skola och hem om det uppstår problem 

och svårigheter för eleven i skolan, 
 anpassa resursfördelningen och stödåtgärderna till lärarnas 

värdering av elevernas utveckling, 
 integrera ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis 

jämställdhet, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol 
och andra droger. (Skolverket, 2011) 

                                                                                                   
Skolverket (2019) presenterar i Hälsa för lärande – lärande för hälsa 
forskning om skolan och betonar att delaktighet och engagemang i lärandet 
främjar välbefinnande och hälsa. Det som framstod som en viktig aspekt var 
att hälsofrämjande arbete behöver kopplas till skolans kärnuppdrag, det vill 
säga värden som delaktighet, demokrati, utbildning, inflytande och utveckla 
förmåga till kritiskt tänkande. Det hälsofrämjande arbetet har ett 
utvecklingsområde och det innebär att det måste kopplas tydligare till 
undervisningen. Betydelsefullt blir hur dessa begrepp stimuleras inom den 
ordinarie undervisningen. 
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2 Målbild för Borgholms kommuns barn- och 
elevhälsa 

Barn- och elevhälsoarbetet i Borgholms kommun ska präglas av ett 
hälsofrämjande och förebyggande arbete. I arbetet ska olika kompetenser, 
rektor, pedagoger, specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor, studie- och 
yrkesvägledare, skolpsykologer samt huvudmannen ha en gemensam bild 
av hur det arbetet ska genomföras på varje skola och förskola utifrån varje 
enskild kontext. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet ska präglas 
av ett holistiskt tankesätt där alla kompetenser bidrar med sina 
professionella kunskaper. Vi ska arbeta utifrån ett salutogent 
förhållningssätt där vi ska fokusera på det som fungerar och vad vi vill 
uppnå. Ett salutogent perspektiv innebär att man undersöker vad som 
främjar hälsa och fokuserar på det, snarare än att enbart ta fasta på 
riskfaktorer och ohälsa, det patogena. Genom detta förhållningssätt bidrar vi 
alla med våra olika erfarenheter och kompetenser för att ge alla barn och 
elever bästa möjliga väg genom sin utbildning. 

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet leds av rektor som 
tillsammans med sina pedagoger och elevhälsan, identifierar och 
organiserar arbetet. Arbetet ska påbörjas i förskolan och fortsätta genom 
hela grundskolan. Tidiga insatser är av stor vikt för att varje barn och elev 
ska få en lyckosam skolgång. 

Barn- och elevhälsan ska inte vara en sidoordnad verksamhet till 
undervisningen, utan en del av förskolans och skolans kärnverksamhet. Det 
innebär att barn- och elevhälsan identifierar sig med barn och 
elevhälsoarbetet i hela verksamheten. Det innebär också en synkronisering 
av barn och elevhälsans utveckling ihop med arbetslagen på enheten. Ett 
synkroniserat barn och elevhälsoarbete innebär att rektor utifrån sin 
kunskapsbas och sitt ledarskap samordnar elevhälsans utveckling med 
arbetslagets utveckling så att främjande och förebyggande insatser 
genomsyrar arbetet på hela skolan. 

Det ska vara tydligt att rektorn kan leda sitt barn och elevhälsoarbete. 
Rektorn ska kunna se barn och elevhälsa och pedagogisk ledning som en 
helhet samt utgå från ett barn och elevhälsotänkande vid all planering av sin 
verksamhet. Grundläggande är därmed att skapa förutsättningar för ett mer 
främjande och förebyggande arbete.  

För att tillgodose verksamhetens kompetensbehov inom elevhälsoarbetet 
och det pedagogiska arbetet finns det centrala och samordnande uppdrag 
som utförs av olika professioner inom barn- och elevhälsan. 

 

3 Hur vi arbetar i Borgholms kommun 

I Borgholms kommun har vi en samlad barn- och elevhälsa integrerad på 
enheterna. Det handlar i detta fall om lärares lärande om barn- och 
elevhälsans uppdrag, det egna uppdraget och om inställningen till sin del i 
elevhälsoarbetet, som lärare och i rollen som mentorer. Det handlar vidare 
om att arbeta med vad det innebär för respektive profession att arbeta 
främjande, förebyggande och att stödja elevens måluppfyllelse. Det handlar 
också om att utveckla elevhälsoteamet, men framförallt handlar det om ett 
nära samarbete mellan elevhälsa, rektor, lärarlag och övrig personal på 
respektive enhet. Att den goda kompetens som elevhälsans professioner 
besitter är integrerad på enheterna och kommer barn och elever till så stor 
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nytta som möjligt. För att bygga detta nära samarbete på enheterna 
behöver vi organisera verksamheten så de förutsättningarna ges. Viktiga 
faktorer blir då 

 att rektor har mandat att leda barn- och elevhälsan fullt ut på sin 
enhet,  

 att barn- och elevhälsan är integrerad på enheten,  
 att vi lyckas med tidiga insatser,  
 att de olika professionernas uppdragsbeskrivningar är anpassade 

efter målbilden,  
 att chefskapet för barn- och elevhälsan utgår från målbilden,  
 att bemanningen är tillräcklig,   
 att placering av de olika professionerna utgår från målbilden,  
 och att vi har ett bra utvecklat systematiskt kvalitetsarbete för barn 

och elevhälsan.   

För att nå ovanstående krävs en samsyn och kompetens i hela 
utbildningsförvaltningen. Vi behöver också ha uppdragsbeskrivningar som 
är tydliga med intentionen att skapa de förutsättningar som vi vill uppnå med 
hjälp av de befattningar vi har. 

 

4 Ett systematiskt kvalitetsarbete för barn- och 
elevhälsan 

 
Att kontinuerligt och systematiskt följa upp barn- och elevhälsans arbete är 
ett led i att ständigt utveckla enhetens verksamhet. För rektorn innebär det 
att följa upp och utvärdera hur arbetsinsatserna skapar förutsättningar för 
barnens och elevernas måluppfyllelse. Det kan till exempel vara att 
analysera åtgärdsprogram, utvärderingar, hälsosamtal och att göra olika 
kunskapssammanställningar och kartläggningar över elevhälsans arbete 
och den problematik de har mött bland elever. Det systematiska 
kvalitetsarbetet kan också innebära att konkretisera varje professions 
ansvarsområde, se över samarbetsrutiner och behov av 
kompetensutveckling, men framför allt samverkan med barn/elever och 
övrig personal på enheten. 

 

5 Uppdragen  

 
I barn- och elevhälsan finns funktioner som arbetar mot enstaka enheter 
eller flera. Funktionerna utgår från den enhet där man har sin 
huvudarbetsplats. Teamet är en integrerad del i förskolornas och skolornas 
samlade barn- och elevhälsa, det trygghetsskapande arbetet och det 
systematiska kvalitetsarbetet. Vid behov möts de olika professionerna inom 
barn- och elevhälsan. Såväl på enheten med barn och elevhälsopersonal, 
lärare och rektor som mellan de egna professionerna. Varje befattning har 
en beskrivning av roll och uppdrag i enskilda dokument. Här följer en kort 
sammanfattning av uppdragen: 
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Elevhälsans medicinska insats 

Elevhälsans medicinska insats utförs av skolsköterska och skolläkare. 
Elever ska erbjudas hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. 
Eleverna får vid behov även anlita elevhälsans medicinska insatser för 
enklare sjukvårdsinsatser. För att det hälsofrämjande arbetet ska fungera så 
bra som möjligt lyfter förarbetena till skollagen fram att det är värdefullt att 
skolsköterskan har folkhälsovetenskaplig kompetens. 
  

Elevhälsans psykologiska insats 

Elevhälsans psykologiska insats utförs av skolpsykolog. Tidigare fanns inga 
bestämmelser om tillgång till skolpsykolog. Syftet med ändringen är att 
elevhälsan ska ha tillräcklig kompetens för att ge eleverna det stöd de 
behöver. I Elevvårdsutredningen motiveras en lagstiftad tillgång till 
skolpsykolog med att ohälsopanoramat har förändrats. Dagens elever mår 
ofta fysiskt bra medan deras sociala, känslomässiga och psykiska problem 
har blivit tydligare. 
 

Elevhälsans psykosociala insats 

Elevhälsans psykosociala insats utförs av kuratorer som arbetar enligt det 
övergripande uppdrag för skolans verksamhet som finns angivet i skolans 
styrdokument. Tidigare fanns inga bestämmelser om tillgång till skolkurator. 
Syftet med ändringen är att elevhälsan ska ha tillräcklig kompetens för att 
ge eleverna det stöd de behöver. 
  

Elevhälsans specialpedagogiska insats  

I skollagen ingår specialpedagogiska insatser i elevhälsan. Syftet med en 
samlad elevhälsa är bland annat att den ska resultera i beslut om 
specialpedagogiska insatser för eleven. Personal med specialpedagogisk 
kompetens kan utifrån de uppgifter som finns om elevens hälsa, sociala 
situation med mera på ett tidigt stadium möta eleven i skolsvårigheter och 
skapa förutsättningar för lärandet. Den specialpedagogiska insatsen syftar 
inte på en särskild yrkeskategori och kan innefatta till exempel speciallärare 
eller en rektor med särskilt ansvar för specialpedagogiska insatser på 
skolan. En stor del av dem som arbetar inom elevhälsans 
specialpedagogiska insats är dock specialpedagoger. 

Studie- och yrkesvägledning 

Studie- och yrkesvägledning är en del av vår barn- och elevhälsa och 
arbetar med att skapa trygghet för elever i deras framtida vägval gällande 
vidare skolgång. Men också vägledning till andra medarbetare i att 
förverkliga studie och yrkesvägledningen i grundskolans samtliga årskurser. 

 

6 Ett strategiskt chefskap och lokalisering av barn 
och elevhälsan  

 
Utifrån ovan målbild och hur vi vill arbeta i Borgholms kommun med barn- 
och elevhälsa blir ansvarsfrågan en del i organiseringen för ett lyckat 
resultat. Det är viktigt att barn- och elevhälsan agerar ute i verksamheten. 
Utgångspunkten är att de ska befinna sig där övrig personal, barn och 
elever är. Detta synsätt gäller hela barn- och elevhälsan samt ansvariga 
rektorer/chefer med syftet att elevhälsan ska uppfattas som 
relationsbyggande och tillgänglig. Elevhälsans arbetsplats bör därför i 
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största mån vara tillsammans med övrig personal på skolan, dock bör det 
finnas samtalsrum och andra anpassade lokaler tillgängliga. Vi är en 
kommun som har stor geografisk spridning i förhållande till antal barn och 
elever. För att skapa en likvärdighet i tillgång till barn och elevhälsa ställer 
detta krav på hur vi fördelar chefskap och placering av professionerna. 
Detta kan förändras över tid och revideras då denna plan revideras.  
 

 

7 En barn- och elevhälsa i verksamheten  

 
Utifrån denna barn- och elevhälsoplan tar varje enhet fram sina lokala 
planer och organiserar sig under rektors ledning utifrån vårt gemensamma 
ställningstagande. Dessa lokala rutiner tas fram av rektor ihop med 
medarbetare inom de olika yrkesgrupperna, såväl lärare som barn- och 
elevhälsopersonal på enheten. Den lokala planen ihop med förvaltningens 
övergripande plan är styrdokumenten som ska garantera en integrerad, 
kompetent barn- och elevhälsa som främjar barn och elevers positiva 
utveckling. 
 

Elevhälsomöten 

På varje skolområde genomförs elevhälsomöten. Där deltar exempelvis 
specialpedagoger/ speciallärare, kurator, skolsköterska eller skolpsykolog 
beroende på vilka kompetenser som efterfrågas. Rektor deltar och leder 
mötet vid behov, vilket bedöms av rektorn. 

Uppdragen kommuniceras till barn och elevhälsan av rektor. I den inledande 
kontakten påbörjas arbetet med berörda för kartläggning. Utifrån 
problembild och frågeställningar från de som finns runt eleven är 
elevhälsans roll att påtala och ge stöd utifrån elevens behov. Olika former 
av stöd ges till lärare, arbetslag, elever, vårdnadshavare och rektorer. 

Förskolan 

Personal i förskolan kan i samråd med sin rektor ta kontakt med lämplig 
barn- och elevhälsopersonal.  På sikt vill vi införa barnhälsoteam i förskolan 
så att arbetssättet blir likställt med grundskolans. 

 

Roland Hybelius 

Utbildningschef 

Referenser 
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-13 44

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 44 Dnr 2020/5 600 UN

Information av ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombu-
det

Dagens sammanträde
Inget ärende har inkommit till utbildningsförvaltningen. 

______________
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-13 46

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 46 Dnr 2020/6 600 UN

Information från verksamheten

Dagens sammanträde
Förvaltningschef Roland Hybelius informerar: 

 Corona nuläge

 Skolavslutningar i år

 Åkerboskolan, arkitekterna ny skiss av placering av skolan

 Dialog med Åsa Amnér, kostchef

 Avtal ny lärplattform på gång InfoMentor 

 Dokumentera kvalitetsarbetet i Stratsys

Skickas till
Utbildningsnämnden

______________
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