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Paragraf
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47

Dnr 2020/16 600 UN

Godkännande av dagordning
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna utsänd dagordning.
Dagens sammanträde
Ordförande frågar om mötet kan godkänna utsänd dagordning.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-06-10

48

Dnr 2020/1 640 UN

Uppföljning budget maj 2020
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden
att

lägga månadsuppföljningen maj 2020 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till maj en positiv budgetavvikelse på 2 114 tkr. Avvikelsen härleds främst till utbetalningar och högre bidragsramar för statsbidrag, ersättning för sjuklönekostnader samt bidrag från Migrationsverket. Reducering av avvikelsen härleds till högre kostnader för skolskjuts och
högre personalkostnader än budgeterat på områden inom förvaltningen. Prognosen för helår uppgår till 455 tkr, periodens avvikelse kommer reduceras främst på
grund av högre kostnader för skolskjuts, IT, lokaler och tilläggsbelopp än budgeterat på den centrala stödfunktionen samt högre personalkostnader än budgeterat på
särskolan.
Beslutsunderlag
Uppföljning maj 2020
Tjänsteskrivelse daterad den 8 juni 2020
Bedömning
Utbildningsförvaltningens prognos för helår uppgår till 455 tkr. Hänsyn till ersättning
för nedsänkta arbetsgivaravgifter är inte gjort då det inte finns någon faktisk summa i nuläget att utgå ifrån. Statsbidrag och bidrag från Migrationsverket skapar en
prognostiserad positiv avvikelse på centrala stödfunktionen. Avvikelsen reduceras
på grund av att kostnader för lokalhyra, skolskjutskostnader som väntas vara högre
än budgeterad nivå samt kostnad för IT då den nya lärplattformen ska implementeras under hösten. De lägre intäktsnivåerna som återfanns på lotsen under april har
för maj höjts något, varpå prognosen har förbättrats.
Ytterligare positiv budgetavvikelse väntas på norra området. Till stor del beror det
av ersättningarna för sjuklön under april och maj månad och att kostnaderna för
personal således är lägre än budgeterat. Inga ytterligare förändringar påverkar
centrala områdets prognos per maj.
Ersättningarna för sjuklönekostnader för april och maj påverkar både periodens utfall och den prognostiserade avvikelsen för helår på södra området. Vikarier har inte, beroende av lägre barn- och elevantal, behövt sättas in i samma utsträckning
som ordinarie personal har varit frånvarande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Konsekvensanalys
Utifrån befintligt ekonomiskt läge behöver utbildningsnämnden inte vidta ytterligare
åtgärder utöver de som redan planerats inför budgetåret 2020. Ersättningar på
grund av coronaviruset har haft positiva konsekvenser för verksamheternas ekonomi. Detta eftersom sjuklönekostnader har ersatts samtidigt som vikarier många
gånger inte har tillsatts då barn- och elevantalet varit mindre.
Dagens sammanträde
Controller, Izabelle Sjöbäck och förvaltningschef Roland Hybelius redogör för uppföljning och analys av budget maj 2020. Izabelle informerat att staten kommer att
fortsätta betala ut ersättning för påbörjade sjukperioder under tiden 1 maj – 31 juli till
kommunerna på grund av Coronapandemin.
Skickas till
Utbildningsnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-06-10

49

Dnr 2020/80 600 UN

Stipendium Kulturskolan 2020
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att

tilldela Elvis Krumlinde och Vilmer Ekberg Bara Mässingens stipendium
2020.

att

tilldela Li-Karin Wang Eriksson Konstföreningens stipendium 2020.

Ärendebeskrivning
Stipendium Bara Mässingens och Borgholms Konstförenings stipendium 2020 delas ut av kulturskolechef Oscar Roslund vid Solliden den 11 juni 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 5 maj 2020
Bedömning
Bara Mässingens stipendium förslag till stipendiater:
Elvis Krumlinde grundar sig på goda insatser i ämnet Piano.
Vilmer Ekberg grundar sig på goda insatser i ämnet Klarinett.
Borgholms konstförening stipendium förslag till stipendiat:
Li-Karin Wang Eriksson grundar sig på goda insatser i ämnet Skapande verkstad.
Skickas till
Oscar Roslund, kulturskolan
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-06-10

50

Dnr 2020/2 640 UN

Satsningar och effektiviseringar inför 2021
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott förslår utbildningsnämnden
att

ställa sig bakom utbildningsförvaltningens förslag på prioriteringsunderlag inför kommande budgetprocess i följande prioriteringsordning:

500 tkr för uppstart av resursenhet,
895 tkr för skolskjutskostnader utöver teknisk ram till följd av genomförd taxiupphandling,
450 tkr för Chromebooks till elever från årskurs 4,
200 tkr för att komma upp i en investeringsbudget motsvarande 600 tkr,
420 tkr för att bibehålla tidigare satsning på 0,8 tjänst till Kulturskolan,
380 tkr för att bibehålla tidigare satsning på gratis pedagogiska måltider,
200 tkr för att bibehålla satsning på elevernas kulturgaranti,
130 tkr för att i ett första steg år 2021 halvera avgifterna i kulturskolan och att i steg
två 2022 och framåt göra kulturskolan avgiftfri motsvarande ytterligare 130
tkr,
27 952 tkr för att bibehålla hög kvalitet och måluppfyllelse, oförändrat antal förskolor och skolor med befintlig struktur för undervisning på enheterna i Borgholms kommun samt att kunna hantera pris- och löneökningar nästkommande budgetår.
Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden beslutade 2020-04-29 § 26 att i ett första steg år 2021 halvera
avgifterna i kulturskolan och att i steg 2 år 2022 göra kulturskolan avgiftsfri samt att
lägga till förändringen i prioriteringsunderlaget i kommande budgetprocess. På utbildningsnämndens sammanträde 2020-04-29 § 27 informerade utbildningschef
Roland Hybelius att utbildningsförvaltningen skulle återkomma med ett prioriteringsunderlag till nämndens sammanträde i juni månad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 9 juni 2020
Priomall UN juni 2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bedömning
Får utbildningsnämndens verksamheter kompensationen för att kunna bibehålla
befintlig organisation trots minskade barn- och elevunderlag behöver inga åtgärder
genomföras. I annat fall presenteras i prioriteringsunderlaget möjliga åtgärder på
hur verksamheten kan sänka sina kostnader. Flera av dessa åtgärder behöver i så
fall politiska beslut och kan behöva beredas. Utbildningsnämndens verksamheter
behöver en ökad framförhållning gällande budgetförutsättningar som sträcker sig
flera år framåt för att kunna planera organisationen i ett längre perspektiv.
Dagens sammanträde
Administrativ chef Kim Jakobsson redogör för den föreslagna satsningen och prioriteringar från utbildningsförvaltningen. Mötet diskuterar kring uppstart av resursenhet
på Köpingskola. Förvaltningschef Roland Hybelius framför att är det viktigt med
framförhållning i budget för verksamheternas arbete. Roland informerar att det förs
samtal med kostchef Åsa Amnér i arbetet med måltidsplanering för utbildningsförvaltningen.
Skickas till
Utbildningsnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020/3 600 UN

Kalendarium Utbildningsnämnden juni 2020
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att överlämna informationen till utbildningsnämnden.
Ärendebeskrivning

Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul
Beslutsunderlag

Kalendarium juni 2020
Dagens sammanträde
Mötet går igenom kalendarium.
Skickas till
Utbildningsnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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2020-06-10

52

Dnr 2020/85 66 UN

Redovisning av utredningsuppdraget av BO på OB-tid
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott förslår utbildningsnämnden
att

tacka för en bra och väl genomarbetad utredning, som kommer att vara ett
bra underlag infor det fortsatta arbetet med budgetprocessen.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen beslutade 2020-02-26 § 15 att uppdra till utbildningsförvaltningen att se över hur man kan göra verksamheten barnomsorg på OB-tid effektivare utifrån efterfrågan och ekonomiskt perspektiv. Redovisning skulle ske till
utbildningsnämnden den 27 maj 2020 men har på grund av coronaviruset framskjutits till utbildningsnämndens sammanträde i juni månad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 8 juni 2020
Tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2018
Tjänsteskrivelse daterad den 6 februari 2020
Utbildningsnämndens beslut 2020-02-12 § 16
Bedömning
Under vårterminen har efterfrågan av verksamheten minskat. Det är i stort en vårdnadshavare som använder verksamheten på vardagkvällar vilket brukar vara två
kvällar i veckan. Efter samtal med socialförvaltningen gällande deras behov av
denna verksamhet framkom att vårdnadshavaren arbetar hos dem, behöver verksamheten för att kunna arbete men får sitt schema två veckor innan arbete. Det innebär att även barnomsorgen på obekväm arbetstid kan begära schema från vårdnadshavaren och planera verksamheten två veckor innan, dock med mycket liten
marginal. Annars utgår ersättning för förskjuten arbetstid. Borgholms kommun har
därför en verksamhet där det i nuläget är en personal som arbetar kväll på vardagar för att möjliggöra för att en annan personal ska kunna arbeta inom annan kommunal verksamhet. På helgerna är det i stort tre vårdnadshavare som använder
verksamheten fast olika helger och det är barn nästan varje helg.
Verksamheten har börjat arbeta mer aktivt med att flytta personal på Skogsbrynet
från kvällstid till dagtid då det inte finns barn i verksamheten. På detta sätt har kostnaderna för verksamheten minskat men det kräver också att behov av vårdnadshavare meddelas minst två veckor innan och att administrationen för schemaläggning
ökar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Inför år 2020 budgeterades verksamhetens kostnader till 1 042 tkr varav 10 tkr är
driftbudget för inköp av läromedel och resterande är personalkostnader. Det finns
även kostnader för kost och mattransporter på helger som är kopplade till verksamheten där mattransporten på helger uppgår till 30 tkr. 260 tkr av verksamhetens
kostnader täcks dock av ett statsbidrag för 2020. Kostnaderna för verksamheten
har under 2020 börjat minska något då kvällspersonal flyttas till dagtid istället för att
det tas in vikarier när dagpersonal är sjuk. Skillnaden mellan verksamhetens kostnader och statsbidraget bedöms minska men bedöms vara fortsatt höga i relation
till antal barn som använder verksamheten.
Konsekvensanalys
Kostnaden för att bedriva verksamheten kommer att minska något som en konsekvens av effektivisering genom att löpande flytta kvällspersonal till dagtid. Bemannad tid utan barn kommer att minska kraftigt och bara inträffa när schemalagda
barn av olika anledningar inte kommer till verksamheten. Som följd av minskat barnantal har kostnaden per barn ökat och det är svårt att göra verksamheten kostnadseffektiv då det många gånger bara är ett barn i verksamheten.
Dagens sammanträde
Administrativ chef Kim Jakobsson redogör för ärendet.
Skickas till
Utbildningsnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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2020-06-10
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Dnr 2020/12 600 UN

Rapport Barn- och elevstatistik juni 2020
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att överlämna informationen till utbildningsnämnden.
Ärendebeskrivning
Rapport om Barn- och elevstatistik utifrån nuläge presenteras.
Beslutsunderlag
Rapport Barn och elevstatistik daterad den 2 juni 2020
Dagens sammanträde
Ärendet kommer att kompletteras med 2018 och 2019 års statistik för jämförelse till
utbildningsnämndens möte den 24 juli 2020.
Skickas till
Utbildningsnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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54

Dnr 2020/5 600 UN

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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2020-06-10

55

Dnr 2020/89 617 UN

Information om Grundsärskola, Köpingskola
Dagens sammanträde
Förvaltningschef Roland Hybelius informerar mötet om att rektor Christina Lundberg
och Johanna Nilsson kommer till utbildningsnämndens möte den 24 juni för att berätta om arbetet vid grundsärskolan i Köpingskola.
Skickas till
Utbildningsnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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56

Dnr 2020/90 600 UN

Information Digitala nationella prov
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att bjuda in Emma Berggren, utvecklingsledare för att informera om hur vi säkerställer att vi har förberett införande av digitala nationella prov.
Skickas till
Utbildningsnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 57

Sammanträdesdatum
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2020-06-10

57

Dnr 2020/91 UN

Uppföljning av slutbetyg för läsåret 2019/20
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att bjuda in Emma Berggren, utvecklingsledare för att redogöra för slutbetygen för
åk 9 läsåret 2019/20.

Skickas till
Utbildningsnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

