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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-10 48

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 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 budgetavvi-
kelse på 2 114 tkr.  Avvikelsen härleds främst till utbetalningar och högre bidrags-
ramar för statsbidrag, ersättning för sjuklönekostnader samt bidrag från Migrations-
verket. Reducering av avvikelsen härleds till högre kostnader för skolskjuts och 
högre personalkostnader än budgeterat på områden inom förvaltningen. Progno-
sen för helår uppgår till 455 tkr, periodens avvikelse kommer reduceras främst på 
grund av högre kostnader för skolskjuts, IT, lokaler och tilläggsbelopp än budgete-
rat 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 sum-
ma 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 implemente-
ras 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 ut-
fall och den prognostiserade avvikelsen för helår på södra området. Vikarier har in-
te, beroende av lägre barn- och elevantal, behövt sättas in i samma utsträckning 
som ordinarie personal har varit frånvarande.
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-10 48

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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 ekono-
mi. 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 upp-
följning 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
______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (2)
2020-06-08 2020/1 640

 

Handläggare
Kim Jakobsson
Administrativ chef

Ert datum Er beteckning

Till utbildningsnämnden

Månadsuppföljning maj 2020

Förslag till beslut 
att lägga månadsuppföljningen maj 2020 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till maj en positiv budgetavvi-
kelse på 2 114 tkr.  Avvikelsen härleds främst till utbetalningar och högre bidragsra-
mar för statsbidrag, ersättning för sjuklönekostnader samt bidrag från Migrationsver-
ket. 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 pro-
gnostiserad 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 perso-
nal således är lägre än budgeterat. Inga ytterligare förändringar påverkar centrala 
områdets prognos per maj. 
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2 (2)

Ersättningarna för sjuklönekostnader för april och maj påverkar både periodens ut-
fall och den prognostiserade avvikelsen för helår på södra området. Vikarier har in-
te, beroende av lägre barn- och elevantal, behövt sättas in i samma utsträckning 
som ordinarie personal har varit frånvarande.

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 ekono-
mi. Detta eftersom sjuklönekostnader har ersatts samtidigt som vikarier många 
gånger inte har tillsatts då barn- och elevantalet varit mindre.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Roland Hybelius Kim Jakobsson
Utbildningschef Administrativ chef
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Borgholms Kommun  3

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse
Åkerboskolan och projektet med nybygge är inne i en fas då medarbetarna fått lämna 
synpunkter för att få en så funktionell skola som möjligt. Även en dialog med bibliotek, 
fritidsgård och kulturskola har genomförts. Ett slutförslag är på väg fram och ska 
återkopplas i juni.

Skolorganisationsutredningen är framtagen och överlämnad till nämn för vidare beslut. 
Nämnden beslöt att den skulle vara en del i kommande budgetarbete.

Barn och elevhälsoplanen är färdigställd och informerad i samverkan och till nämnd. Nu 
sker ett vidare arbete med kompetensutveckling och organisationsjustering.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Ekonomisk sammanställning
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.

Kommunens verksamheter
Detta avsnitt fokuserar på kommunens verksamheter. Här redovisas avtalstrohet (per 
nämnd), ekonomisk analys och prognos. De åtgärder som vidtagits eller kommer vidtagas 
för att nå en budget i balans redovisas också här.

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

En planering av det vidare barn- och elevhälsoarbetet har genererat en plan och en 
kompetensutveckling för rektorer, barn och elevhälsomedarbetare har planerats upp inför 
hösten. Kompetensutvecklingen blir en viktig del i att skapa samsyn i dessa frågor. 
Vaktmästarna har fortsatt göra verksamhetsanpassningar på grund av coronaviruset och 
administrationen har lagt särskilt stor del av sin tid till vikarieanskaffning. 
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Utbildningsnämnden har efter kontroll av Skolverket kunnat rekvirera 5,2 mkr i 
statsbidrag för ökad jämnlikhet som ska gå till de av våra elever med störst behov.

Förskoleverksamhet

Förskolorna har haft fortsatt bortfall av barn och relativt mycket sjukskrivningar men har 
stabiliserats i förhållande till föregående månad. Det har varit mycket utomhusverksamhet 
på förskolorna och flera utvecklingsarbeten har tillfälligt tappat fart. Barnen på 
förskolorna är friska och det är nu mer ovanligt att se snoriga barn på våra förskolor.

Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem

Under maj månad har grundskolorna i olika utsträckning påverkats av Coronaviruset. 
Personal på plats har fått täcka för kollegor vilket har varit krävande, men externa vikarier 
har också tagits in. På några enheter har vikariesituationen varit ansträngd, men har retts 
ut och fokus har varit på elevernas lärande och eleverna har fått sin rätt till undervisning 
tillgodosedd. En del fritidshem har haft ett stort bortfall av elever. Bortfallet kan bero på 
oro, men det är också elever som har börjat träna på att gå hem från skola själva tidigare 
än vanligt.

Samtidigt som Coronaviruset påverkar verksamheterna har även SKUA-utvecklare 
fortsatt sin utbildning, arbetet med ASL (att skriva sig till läsning) rullar vidare på 
Viktoriaskolan och personalen har stått för en trygghet för våra elever.

Bibliotek och kulturskola

Kulturskolan arbetar med att byta administrationssystem. Detta leder till att det tar tid för 
alla vårdnadshavare att registrera konton vilket försvårar att ha en ansökan öppen för nya 
elever. Kulturskolan planerar därför att öppna ansökan i början av höstterminen istället. 
Kulturskolans rektor kommer att dela ut stipendier på Solliden och har nu bestämt förslag 
på elever för dessa inför beslut av utbildningsnämndens arbetsutskott. Barnkören ska 
spela in tre låtar och skicka till Kronprinsessan Victoria men i år blir det inget 
framträdande för Kulturskolan på Victoriadagen. Kulturskolan håller sommarlovskurser i 
smide, dans, digital musik och trolleri och har fått statsbidrag för att starta dans i fler 
genrer, smide, film m.m.

Biblioteket har sedan tidigare utrustat alla medier med RFID-teknik. 
Biblioteksverksamheten i Borgholms kommun sökte i mars 2020 statligt bidrag till 
projektet Stärkta bibliotek och har nu fått besked om att det beviljats 800 tkr till projektet. 
Detta innebär att meröppet kan införas i Borgholms bibliotek för att öka tillgängligheten i 
kommunen. Detta innebär stora engångskostnader, vilket betyder att finansieringen från 
Kulturrådet blir en investering för framtiden, inte bara ett stöd för ett år.

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 avseende jan-april 2020, baserat 
på inköp som är betalda under perioden. Inköpen är exklusive investeringar, köp av 
huvudverksamhet, lokalhyror samt bidrag. Avtalstroheten för perioden januari-april 2020 
är 74% (för hela 2019 var 89 %). Sett till hela kommunen så är avtalstroheten 85 % under 
perioden.
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Köp av tjänst

Nedan visas avtalstroheten vid inköp av tjänster. För perioden januari-maj var 
avtalstroheten 2 % (2019 var den 10 %). Inköp under perioden avser inköp för 151 tkr 
varav inköp för 3 tkr är enligt avtal. I urvalet ingår inte köp av huvudverksamhet eller 
teaterföreställning.
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Personaluppföljning

Arbetad tid Jan Feb Mar Apr

Antal 
årsarbetare 2019 275 243 286 259

Antal 
årsarbetare 2020 240 225 258 221

Arbetad tid Jan Feb Mar Apr

Övertid 2019 100 81 118 115

Fyllnadstid 2019 282 299 529 411

Övertid 2020 89 92 114 83

Fyllnadstid 2020 187 277 328 268
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Sjukfrånvaro Jan Feb Mar Apr

Sjukfrånvaro 2019 7,20 8,94 7,97 7,98

Sjukfrånvaro 2020 6,31 6,99 12,76 10,51

Sjukfrånvaro Jan Feb Mar Apr

Korttidssjukfrånvaro 
2019 3,16 3,85 3,16 2,7

Korttidssjukfrånvaro 
2020 2,43 2,86 7,57 5,74

Sjukfrånvaron har minskat kraftigt från mars månad men är fortfarande uppe på en hög 
nivå på grund av coronaviruset. Arbetad tid, fyllnadstid och övertid ligger fortsatt lägre än 
2019.

Ekonomisk analys
Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till maj en positiv budgetavvikelse 
om 2 114 tkr (se tabell nedan).

Den centrala stödfunktionen har en fortsatt positiv avvikelse på grund av bidrag och 
skolskjutskostnaderna reducerar avvikelsen med -1 333 tkr för perioden. I övrigt återfinns 
negativ avvikelse på IT-service och lotsen på grund av lägre intäkter från 
Migrationsverket än budgeterat.

Under maj har ersättning för sjuklönekostnader under april och maj betalats ut. Totalt 
ersattes utbildningsförvaltningen med 611 tkr för april och 279 tkr för maj fördelat över 
förvaltningens områden. Ersättning erhålls fram till sjukdag 15, långtidssjukskrivningar 
har därmed inte ersatts.
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Område Ersättnin
g april

Kostnade
r april

Utan 
ersättnin
g

Ersättning 
maj

Kostnade
r maj

Utan 
ersättnin
g

Central 
stödfunktion - 34 60 26 - 18 28 10

Norra området - 126 138 12 - 110 124 14

Centrala 
området - 146 174 29 - 55 78 23

Södra området - 237 288 51 - 79 108 29

Kulturområdet - 69 77 8 - 17 19 1

Totalt - 611 737 125 - 279 356 77

Kostnader som uppstår i samband med branden på Åkerboskolan bokas fortfarande bort 
och påverkar således inte periodens utfall.

Fortsatt hög sjukfrånvaro återfinns på norra området under maj, vilket gör att 
personalkostnaderna är lägre än budgeterat. Vikarier har tillsatts och kostnader för detta 
väntas nästa månad. Även intäkter högre än budgeterad nivå på Åkerbo grundskola bidrar 
till den positiva avvikelsen.

Även centrala området har en positiv budgetavvikelse. Denna härleds till Slottsskolan och 
central barnomsorg. Barnomsorg på OB har inte behövt ta in vikarier fullt ut vilket 
förklarar en stor del av avvikelsen på området. Avvikelsen på Slottsskolan beror främst 
av högre intäkter än budgeterat och att inköp av läromedel inte gjorts fullt ut än. 
Avvikelsen på området reduceras på grund av en negativ avvikelse på Viktoriaskolan.

Fortsatt positiv budgetavvikelse på Rälla, Gärdslösa och Runsten. Till stor del består den 
av högre intäkter och lägre personalkostnader än budgeterat på Gärdslösa skola. På skolan 
har personalen hjälpts åt och vikarier har inte behövt tas in i större utsträckning. Så är 
även fallet på områdets övriga verksamheter och kompensationen för 
sjuklönekostnaderna skapar en positiv avvikelse. Köping visar på en negativ 
budgetavvikelse om - 295 tkr, 245 tkr av dessa härleds till särskolan där 
personalkostnaderna är högre än budgeterad nivå. Även Björkviken förskola har högre 
personalkostnader än budgeterat, detta reduceras något då Hasselbacken har 
personalkostnader under budgeterad nivå och att områdesövergripande medel inte använts 
fullt ut än.

Både kulturskolan och biblioteket har positiva budgetavvikelser för perioden. 
Personalkostnaderna är lägre än budgeterat, något som kan härledas till sjukdom och 
ersättning för denna, men även personalkostnader som hänförs till projektmedel. 
Biblioteket har inte heller fullt utnyttjat budgeten för media under perioden, inköp 
kommer göras framåt.
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Ekonomisk sammanställning

 Årsbudget Budget jan-
maj Utfall jan-maj Avvikelse

Total

60 Central 
stödfunktion 67 475 28 394 27 494 900

61 Norra 
rektorsområdet 22 282 9 273 8 733 540

62 Centrala 
rektorsområdet 48 478 19 713 19 334 379

63 Södra 
rektorsområdet 38 759 16 403 16 459 -56

65 Kulturområdet 10 323 4 262 3 911 351

69 Projekt 0 0 0 0

Summa 187 317 78 045 75 931 2 114

Prognos
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 jämfört med 
april.

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. En fortsatt negativ prognostiserad avvikelse återfinns på särskolan 
samt Björkviken förskola vilket härleds till personalkostnader högre än budgeterad nivå.

Även kulturområdet har prognostiserade lägre kostnader för personal än budgeterat, detta 
då olika projekt är igång med externa finansiärer.

Vidare arbetar varje rektor med sin organisation löpande och gör små justeringar i 
bemanning för att få en budget i balans, möta de behov som finns i verksamheten och för 
att upprätthålla en bra kvalitet i förvaltningens verksamheter.
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Prognos sammanställning

 Årsbudget Årsprognos Fg prognos Budgetavvikel
se

Total

60 Central 
stödfunktion 67 475 67 392 -376 83

61 Norra 
rektorsområdet 22 282 21 875 161 407

62 Centrala 
rektorsområdet 48 478 48 120 332 359

63 Södra 
rektorsområdet 38 759 39 459 -822 -700

65 Kulturområdet 10 323 10 017 308 306

69 Projekt 0 0 0 0

Summa 187 317 186 862 -397 455

Åtgärder
På grund av den ersättning som erhölls för sjuklönekostnader i april visar 
utbildningsförvaltningen på en prognostiserad budget i balans. Varje rektor arbetar aktivt 
med sin organisation för att nå en budget i balans samt behålla god kvalitet.

Under året har bidragsramar varit högre än förväntat vilket skapat utrymme för de 
merkostnader som finns. Arbete inför budget 2021 pågår parallellt med arbetet 
innevarande år.

1.3 Förväntad utveckling
Skolorganisation

Utmaningen med att anpassa förvaltningens verksamheter utifrån det minskande barn- 
och elevantalet fortsätter och kommunens prognoser gällande både ekonomi och elevantal 
visar att utbildningsförvaltningens verksamheter behöver anpassas utifrån förväntad 
utveckling. Förvaltningen har arbetat med en utredning för grundskolans organisation. 
Utredningen har överlämnats till utbildningsnämnden som har lämnat vidare utredningen 
som ett underlag till budgetberedningen.

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. Rektorerna och 
förvaltning kommer under året fortsätta arbeta med elevhälsans organisation utifrån 
utvecklingsområdet som bland annat handlar om att rektorerna ska äga sin egen elevhälsa. 
Frågan om chefskap och tjänsteställe är fastställd, nästa steg är att planera upp arbetet och 
genomföra en kompetensutveckling där rektorer och elevhälsa deltar.

Lärplattform

Lärplattformen Edwise kommer under året att bytas mot InfoMentor eftersom avtalet med 
Tieto löper ut 2020. Syftet är att underlätta grundskolans, grundsärskolans, 
fritidshemmens och förskolans administrativa och pedagogiska processer samt synliggöra 
skolans måluppfyllelse och driva skolutveckling. Plattformen bedöms innebära en 
betydande förbättring för pedagogernas arbetsmiljö samt rektorernas möjlighet att kunna 
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Utbildningsnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
www.borgholm.se

Uppföljning maj
Borgholms Kommun  11

följa upp sin verksamhet.

Åkerboskolan

Projektet med att bygga en ny skola i Löttorp fortgår och kommer att vara en viktig 
aktivitet under 2020. Projektgruppen arbetar vidare med arkitekt och representanter från 
fastighetsavdelning och verksamhet. Förväntad utveckling är att ritningar på den nya 
skolan färdigställs och att det under hösten går ut ett upphandlingsunderlag.

Framförhållning gällande budgetförutsättningar

Utbildningsnämndens verksamheter behöver få tydliga förutsättningar flera år framåt för 
kunna planera organisationen i ett längre perspektiv. Det kommer behövas större åtgärder 
som kommer kräva politiska beslut och prioriteringar om verksamheterna ska anpassas 
till gällande och prognostiserade barn- och elevunderlag. Ska verksamheterna inte 
anpassas behövs detta också beslutas och informeras. Det finns nu bara begränsade 
möjligheter till anpassningar som kan göras inom befintlig organisation.
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-10 52

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 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 utbildningsför-
valtningen att se över hur man kan göra verksamheten barnomsorg på OB-tid ef-
fektivare utifrån efterfrågan och ekonomiskt perspektiv. Redovisning skulle ske till 
utbildningsnämnden den 27 maj 2020 men har på grund av coronaviruset fram-
skjutits 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 vård-
nadshavare 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 verk-
samheten för att kunna arbete men får sitt schema två veckor innan arbete. Det in-
nebär att även barnomsorgen på obekväm arbetstid kan begära schema från vård-
nadshavaren 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 varda-
gar för att möjliggöra för att en annan personal ska kunna arbeta inom annan kom-
munal 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 kost-
naderna för verksamheten minskat men det kräver också att behov av vårdnadsha-
vare meddelas minst två veckor innan och att administrationen för schemaläggning 
ökar.
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-10 52

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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 verksam-
heten 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 kost-
nader 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 konse-
kvens av effektivisering genom att löpande flytta kvällspersonal till dagtid. Beman-
nad tid utan barn kommer att minska kraftigt och bara inträffa när schemalagda 
barn av olika anledningar inte kommer till verksamheten. Som följd av minskat bar-
nantal har kostnaden per barn ökat och det är svårt att göra verksamheten kost-
nadseffektiv då det många gånger bara är ett barn i verksamheten. 

Dagens sammanträde
Administrativ chef Kim Jakobsson redogör för ärendet. 

Skickas till
Utbildningsnämnden

______________
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (2)
2020-06-08 2020/85 66

 

Handläggare
Kim Jakobsson
Administrativ chef

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 500[  kim.jakobsson@borgholm.se
38701 Borgholm http://www.borgholm.se

Till utbildningsförvaltningen

Utredningsuppdrag av barnomsorg på obekväm arbetstid

Förslag till beslut 
att utifrån genomförda utredningar och genomlysningar ta ställning till fortsatt 

verksamhet gällande barnomsorg på obekväm arbetstid.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen beslutade 2020-02-26 § 15 att uppdra till utbildningsförvalt-
ningen att se över hur man kan göra verksamheten barnomsorg på OB-tid effektiva-
re utifrån efterfrågan och ekonomiskt perspektiv. Redovisning skulle ske till utbild-
ningsnämnden 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 vård-
nadshavare som använder verksamheten på vardagkvällar vilket brukar vara två 
kvällar i veckan. Efter samtal med socialförvaltningen gällande deras behov av den-
na verksamhet framkom att vårdnadshavaren arbetar hos dem, behöver verksamhe-
ten för att kunna arbete men får sitt schema två veckor innan arbete. Det innebär att 
även barnomsorgen på obekväm arbetstid kan begära schema från vårdnadshava-
ren 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 verk-
samhet. På helgerna är det i stort tre vårdnadshavare som använder verksamheten 
fast olika helger och det är barn nästan varje helg.
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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 kost-
naderna för verksamheten minskat men det kräver också att behov av vårdnadsha-
vare meddelas minst två veckor innan och att administrationen för schemaläggning 
ökar.

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 verksam-
heten 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 konse-
kvens av effektivisering genom att löpande flytta kvällspersonal till dagtid. Beman-
nad 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. 

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Roland Hybelius Kim Jakobsson
Utbildningschef Administrativ chef

Skickas till
Klicka här för att ange text.
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Borgholms kommun
Hemsida
www.borgholm.se

E-post
kommun@borgholm.se

Organisationsnr
212000-0795

Postadress
Box 52
387 21 Borgholm

Besöksadress
Torget
Östra Kyrkogatan 10

Telefon
0485-880 00 vx

Fax
0485-129 35

Bankgiro
650-5044

PlusGiro
10 85 00-0

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(4)

Datum
2018-05-11

Diarienummer
2018/81-660

Kim Jakobsson, 0485-881 11
kim.jakobsson@borgholm.se

Genomlysning av barnomsorg på obekväm 
arbetstid

Förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden:

att lägga informationen till handlingarna

samt

att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på 
förändringar i tillämpningsföreskrifterna för barnomsorg

Bakgrund
Verksamheten barnomsorg på obekväm arbetstid är en verksamhet som 
erbjuds de vårdnadshavare som arbetar på obekväm arbetstid, dvs. på 
kvällar, helger, röda dagar och nätter. Verksamheter riktar sig i första hand 
till barn i åldern 1-12 år, folkbokförda i Borgholms kommun, vars 
vårdnadshavare/sammanboende arbetar när ordinarie barnomsorg är 
stängd. Avgiften för verksamheten följer Borgholms kommuns avgifter för 
övrig barnomsorg, där maxtaxa tillämpas. Barnomsorg på obekväm 
arbetstid följer, tillskillnad från fritidshemmets och förskolans verksamhet, 
ingen läroplan utan är huvudsakligen en omsorgsverksamhet.

Verksamheten i Borgholms kommun startades upp i september 2014 och 
var då förlagd på Skogsbrynets förskola i Borgholm och på Solvändans 
förskola i Löttorp. När verksamheten startade bestod den av två tjänster 
motsvarande 0,75 tjänst. På grund av avsaknande av underlag har 
verksamheten aldrig varit förlagd på natt och har avvecklats i Löttorp. 
Verksamheten planerades vid uppstart utifrån en enkätundersökning som 
genomfördes för att kartlägga behovet av verksamhetens utformning. 
Verksamheten har sedan dess beviljats medel av Kommunfullmäktige för att 
utökats, för att kunna erbjuda verksamhet på alla helger, eftersom att 
personalen inte kan arbeta varje helg.

Nuläge
Lokal

I dag bedrivs verksamheten barnomsorg på obekvämarbetstid på 
Rödhakens förskola. Verksamheten flyttade till Rödhakens lokaler från 
Skogsbrynets förskola i februari 2017. 
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Borgholms kommun
Datum
2018-05-11

Diarienummer
2018/81-660

Sida
2(4)

Service

Verksamheten erbjuds alla dagar hela året. På vardagar börjar 
verksamheten från 16:30 och pågår fram till 22:15. På helgerna och röda 
dagar börjar verksamheten 06:15 och pågår fram till 22:15. Tiderna kan 
justerat efter ändrade behov men är förlagd utifrån behoven av de barn som 
är inskrivna i verksamheten. Behov av plats kan i dag anmälas samma dag.

Verksamheten börjar med att personalen inom barnomsorg på obekväm 
arbetstid vid behov hämtar upp barn på Skogsbrynet, Rödhaken och 
Fyrtornets förskola. Detta görs för att vårdnadshavare inte ska behöva 
avbryta sitt arbetspass för att hämta sitt barn på en förskola för att lämna 
barnet på en annan närliggande förskola.

Statsbidrag

Borgholms kommun ansöker och rekvirerar i dag statsbidrag för 
verksamheten. Statsbidraget heter ”Statsbidrag för omsorg under tid då 
förskola eller fritidshem inte erbjuds” och utgår från erbjudna platser. 
Statsbidraget har rekvirerats sedan 2014 och för år 2017 fick Borgholms 
kommun 226 560 kr för 20 erbjudna platser. Borgholms kommun har 
beviljats 220 560 kr för år 2018.

Barnantal

Verksamheten har ca 20 inskrivna barn och ha under vårterminen 2018 tagit 
emot 3 nya barn. Personalen rapporterar varje månad, för varje dag, antal 
schemalagda barn med tid och ålder, antal faktiska barn som har deltagit i 
verksamheten, vad de har planerat och genomfört för aktiviteter samt vilken 
personal som har arbetat. Utifrån månadsredovisningarna har följande 
statistik tagits fram:
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Borgholms kommun
Datum
2018-05-11

Diarienummer
2018/81-660

Sida
3(4)

Månad
Genomsnitt av 
antal barn

Genomsnitt 
av tre dagar 
med minst 
antal barn

Genomsnitt 
av tre dagar 
med flest 
antal barn

2017
Januari 1,42 0,00 5,33
Februari 1,43 0,00 4,67
Mars 1,55 0,00 3,67
April 1,93 0,00 7,00
Maj 2,23 0,00 7,33
Juni 2,30 0,00 9,00
Juli* 2,32 0,00 4,67
Augusti 2,35 0,00 9,33
September 2,03 0,00 5,67
Oktober 1,87 0,00 7,33
November 1,97 0,00 7,00
December 2,25 0,00 7,67

2018
Januari 1,06 0,00 4,00
Februari 1,00 0,00 3,00
Mars 1,97 0,00 6,67
April 1,78 0,00 5,00
*Juli avser siffror från 2016 då siffror från 2017 saknas

Faktist antal barn per månad

Det kan tilläggas att det ofta är fler schemalagda barn än det faktiska antal 
barn som deltar. Detta kan vara för att vårdnadshavarna har arbeten där de 
kan bli inringad med kort framförhållning. De dagar då det är fler barn är 
nästan uteslutande på helger och på vardagar kan det ofta vara 0-2 barn 
som deltar. Sommarmånaderna har genom åren haft fler barn än övriga 
perioder på året.

Personal

På grund av att personalen inte får arbeta varje helg har verksamheten 
tidigare beviljats medel för att kunna ha den personal som krävs för att 
erbjuda barnomsorg varje lördag och söndag. Det är sedan dess två 
personer som arbetar helger ojämna veckor och två andra personer som 
arbetar helg jämna veckor. De fyra tjänsterna har varit på 0,75 tjänst och för 
att förlägga alla timmar har de fungerat som en förstärkning på andra 
förskolor under dagtid. 

Under början på 2018 har chefskapet för verksamheten förändrats och 
verksamheten har då genomgått ett antal förändringar. Personalen arbetar 
som tidigare två pass på helgerna där en arbetar det tidiga passet 06:15-
14:30 och en annan av arbetar de senare passet 14:00-22:15. På kvällarna 
under vardagarna, 16:30-22:15, har det istället varit två som har arbetat 
samtidigt trots att det är färre barn. Genom att övergå till enkelbemanning 
på vardagarna, förutom då det finns barn med särskilda behov, och minska 
något på den tid som vissa förskokolor får i förstärkning har verksamheten 
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Borgholms kommun
Datum
2018-05-11

Diarienummer
2018/81-660

Sida
4(4)

kunnat minsta antal tjänster från 3,0 till 2,0 tjänst utan att minska 
servicenivån mot medborgarna. 

Verksamheter består nu av två personal med 0,75 tjänst och två personal 
med 0,25 tjänst. Den personal på 0,25, som tidigare arbetat 0,75 inom 
verksamheten, delas nu med annan verksamhet utifrån personalens egna 
önskemål. Den andra tjänsten på 0,25 är vakant och ska tillsättas 
tillsammans med annan verksamhet utifrån principen om heltid som norm.

För att undvika bemanning de dagar eller tider då det inte är några barn i 
verksamheten har det, tillsammans med personalen, påbörjats att ta fram 
en modell där personalen kan arbeta i vikariepoolen för att bygga upp 
komptid och samtidigt hjälpa förvaltningen som har vikariebrist. Personalen 
kan då ta ut komptiden då det inte är några barn. Det finns som alternativ att 
övergå till jourverksamhet för att undvika bemanning utan barn om det inte 
skulle gå att hitta någon annan modell som skulle fungera. Personalen vill 
givetvis själva inte arbeta då det inte är barn i verksamheten men ska 
schemaläggas två veckor innan arbete.

Kim Jakobsson
Administrativ chef

Helena Svensson
Förvaltningschef

Beslut ska skickas till
-
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (3)
2020-02-06 2020/7 600

2020.144

Handläggare
Emma Berggren
Utvecklingsledare

Ert datum Er beteckning

Till utbildningsnämnden

Genomlysning av barnomsorg på obekväm arbetstid

Förslag till beslut 
att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vid utbildningsnämnden den 16 december 2019 § 126 så fick utbildningsförvaltning-
en i uppdrag att göra en genomlysning av barnomsorg på obekväm arbetstid. 

Bakgrund 
Barnomsorg på obekväm arbetstid är en verksamhet som erbjuds de vårdnadshava-
re som arbetar på obekväm arbetstid, det vill säga kvällar, helger och röda dagar. 
Verksamheten riktar sig i första hand till barn i åldern 1-12 år som är folkbokförda i 
Borgholms kommun och vars vårdnadshavare arbetar när ordinarie barnsorg är 
stängd. 

Avgiften för verksamheten är densamma som för övrig barnomsorg i Borgholms 
kommun där maxtaxa tillämpas. Till skillnad från förskolans och fritidshemmets verk-
samhet följer barnomsorg på obekväm arbetstid ingen läroplan utan är huvudsakli-
gen en omsorgsverksamhet. 

Verksamheten barnomsorg på obekväm arbetstid i Borgholms kommun startade i 
september 2014. Verksamheten var då förlagd till Solvändans förskola i Löttorp och 
Skogsbrynets förskola i Borgholm. Vid start hade verksamheten två tjänster motsva-
rande 0,75 tjänst. I Löttorp har verksamheten, på grund av avsaknad av underlag, 
avvecklats. När verksamheten planerades baserades den på en enkätundersökning 
som genomfördes för att kartlägga behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid. 
Medel har sedan dess beviljats av Kommunfullmäktige för att utöka och för att kun-
na erbjuda verksamhet på alla helger, eftersom personalen inte kan arbeta varje 
helg. 

Nuläge 

Lokal
Verksamheten flyttade i februari 2017 från Skogsbrynets förskola till Rödhakens för-
skola. Sedan 23 december 2019 är verksamheten tillbaka på Skogsbrynets förskola. 
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Service 
Barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds alla dagar hela året. Vardagar börjar per-
sonalen arbeta 16:30 och mellan 16:30 och 17:00 övergår barn som har vistelsetid 
efter 18:00 till verksamheten barnomsorg på obekväm arbetstid. Verksamheten på-
går sedan fram 22:15. På helger och röda dagar börjar verksamheten 05:45 och på-
går till 22:15. Tiderna kan justeras efter behov, men tiden är normalt förlagd utifrån 
inskrivna barn. I dagsläget kan behov av plats anmälas samma dag. Det innebär att 
verksamheten alltid måste vara bemannad oavsett om det finns schemalagda barn 
eller inte. 

Statsbidrag 
Borgholms kommun ansöker och rekvirerar idag statsbidrag för verksamheten. 
Statsbidraget heter ”Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte 
erbjuds” och utgår från erbjudna platser. Statsbidrag har rekvirerats sedan 2014 och 
för år 2019 fick Borgholms kommun 213 840 kr.  

De anslag som rektor får för barnsorg på obekväm arbetstid räcker inte för att täcka 
kostnaderna för verksamheten. 

Barnantal 
Verksamheten har 7 antal inskrivna barn som aktivt använder verksamheten. Totalt 
har verksamheten 14 inskrivna barn, februari 2020. 

Personalen rapporterar varje månad, för varje dag, antal schemalagda barn med tid 
och ålder, antal faktiska barn som har deltagit i verksamheten, vad de har planerat 
och genomfört för aktiviteter samt vilken personal som har arbetat. Utifrån månads-
redovisningarna har följande statistik tagits fram: 
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3 (3)

Utifrån månadsredovisningarna framgår det att verksamheten har barn alla helger 
bortsett från enstaka undantag, exempelvis julafton och nyårsafton. Antalet barn i 
verksamheten är ofta lägre under veckodagar än helger. Det bör tilläggas att det of-
ta är fler schemalagda barn än det faktiska antal barn som deltar. Sommarmånader-
na har genom åren haft fler barn än övriga perioder på året. Under hösten 2019 har 
barnantalet sjunkit kraftigt och antalet dagar per månad utan några barn alls har 
också ökat kraftigt. 

Personal 
På grund av att personalen inte får arbeta varje helg har verksamheten tidigare be-
viljats medel för att kunna ha den personal som krävs för att erbjuda barnomsorg 
varje lördag och söndag. Det är sedan dess två personer som arbetar helger ojäm-
na veckor och två andra personer som arbetar helg jämna veckor. I dagsläget är två 
av tjänsterna är på 0,75 styck och två tjänster är på 0,25 styck. De två tjänsterna på 
0,75 har 8,75 timmar per månad var som förläggs på förskolor under dagtid. 

Personalen arbetar två pass på helgerna där en arbetar det tidiga passet 05:45-
14:45 och en annan av arbetar det senare passet 14:15-22:15. På vardagar arbetar 
en personal 16:30-22:15. En tisdag kväll varannan vecka är det två personal som 
arbetar. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 6 februari 2020

Bedömning
Verksamheten bedöms inte som effektiv utifrån kostnad och antal barn som utnyttjar 
verksamheten.

Konsekvensanalys
Klicka här för att ange text.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Jan-Erik Carlsson Emma Berggren
Tf. utbildningschef Utvecklingsledare
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-26 15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 15 Dnr 2020/7 600 UN

Genomlysning av barnomsorg på obekväm arbetstid

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att uppdra till utbildningsförvaltningen att se över hur man kan göra verksamhe-

ten barnomsorg på OB-tid effektivare utifrån efterfrågan och ekonomiskt per-
spektiv.

att    redovisning sker till utbildningsnämnden den 27 maj 2020.

Ärendebeskrivning
Vid utbildningsnämnden den 16 december 2019 § 126 så fick utbildningsförvalt-
ningen i uppdrag att göra en genomlysning av barnomsorg på obekväm arbetstid. 

Bakgrund 
Barnomsorg på obekväm arbetstid är en verksamhet som erbjuds de vårdnadsha-
vare som arbetar på obekväm arbetstid, det vill säga kvällar, helger och röda da-
gar. Verksamheten riktar sig i första hand till barn i åldern 1-12 år som är folkbok-
förda i Borgholms kommun och vars vårdnadshavare arbetar när ordinarie 
barnsorg är stängd. 

Avgiften för verksamheten är densamma som för övrig barnomsorg i Borgholms 
kommun där maxtaxa tillämpas. Till skillnad från förskolans och fritidshemmets 
verksamhet följer barnomsorg på obekväm arbetstid ingen läroplan utan är huvud-
sakligen en omsorgsverksamhet. 

Verksamheten barnomsorg på obekväm arbetstid i Borgholms kommun startade i 
september 2014. Verksamheten var då förlagd till Solvändans förskola i Löttorp 
och Skogsbrynets förskola i Borgholm. Vid start hade verksamheten två tjänster 
motsvarande 0,75 tjänst. I Löttorp har verksamheten, på grund av avsaknad av un-
derlag, avvecklats. När verksamheten planerades baserades den på en enkätun-
dersökning som genomfördes för att kartlägga behovet av barnomsorg på obe-
kväm arbetstid. Medel har sedan dess beviljats av Kommunfullmäktige för att utöka 
och för att kunna erbjuda verksamhet på alla helger, eftersom personalen inte kan 
arbeta varje helg. 

Nuläge 

Lokal
Verksamheten flyttade i februari 2017 från Skogsbrynets förskola till Rödhakens 
förskola. Sedan 23 december 2019 är verksamheten tillbaka på Skogsbrynets för-
skola. 
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-26 15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Service 
Barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds alla dagar hela året. Vardagar börjar 
personalen arbeta 16:30 och mellan 16:30 och 17:00 övergår barn som har vistel-
setid efter 18:00 till verksamheten barnomsorg på obekväm arbetstid. Verksamhe-
ten pågår sedan fram 22:15. På helger och röda dagar börjar verksamheten 05:45 
och pågår till 22:15. Tiderna kan justeras efter behov, men tiden är normalt förlagd 
utifrån inskrivna barn. I dagsläget kan behov av plats anmälas samma dag. Det in-
nebär att verksamheten alltid måste vara bemannad oavsett om det finns schema-
lagda barn eller inte. 

Statsbidrag 
Borgholms kommun ansöker och rekvirerar idag statsbidrag för verksamheten. 
Statsbidraget heter ”Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem in-
te erbjuds” och utgår från erbjudna platser. Statsbidrag har rekvirerats sedan 2014 
och för år 2019 fick Borgholms kommun 213 840 kr.  

De anslag som rektor får för barnsorg på obekväm arbetstid räcker inte för att täc-
ka kostnaderna för verksamheten. 

Barnantal 
Verksamheten har 7 antal inskrivna barn som aktivt använder verksamheten. Totalt 
har verksamheten 14 inskrivna barn, februari 2020. 

Personalen rapporterar varje månad, för varje dag, antal schemalagda barn med 
tid och ålder, antal faktiska barn som har deltagit i verksamheten, vad de har pla-
nerat och genomfört för aktiviteter samt vilken personal som har arbetat. Utifrån 
månadsredovisningarna har följande statistik tagits fram: 
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-26 15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Utifrån månadsredovisningarna framgår det att verksamheten har barn alla helger 
bortsett från enstaka undantag, exempelvis julafton och nyårsafton. Antalet barn i 
verksamheten är ofta lägre under veckodagar än helger. Det bör tilläggas att det 
ofta är fler schemalagda barn än det faktiska antal barn som deltar. Sommarmåna-
derna har genom åren haft fler barn än övriga perioder på året. Under hösten 2019 
har barnantalet sjunkit kraftigt och antalet dagar per månad utan några barn alls 
har också ökat kraftigt. 

Personal 
På grund av att personalen inte får arbeta varje helg har verksamheten tidigare be-
viljats medel för att kunna ha den personal som krävs för att erbjuda barnomsorg 
varje lördag och söndag. Det är sedan dess två personer som arbetar helger ojäm-
na veckor och två andra personer som arbetar helg jämna veckor. I dagsläget är 
två av tjänsterna är på 0,75 styck och två tjänster är på 0,25 styck. De två tjänster-
na på 0,75 har 8,75 timmar per månad var som förläggs på förskolor under dagtid. 

Personalen arbetar två pass på helgerna där en arbetar det tidiga passet 05:45-
14:45 och en annan av arbetar det senare passet 14:15-22:15. På vardagar arbe-
tar en personal 16:30-22:15. En tisdag kväll varannan vecka är det två personal 
som arbetar. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 6 februari 2020
Arbetsutskottets beslut den 12 februari 2020 § 16

Bedömning
Verksamheten bedöms inte som effektiv utifrån kostnad och antal barn som utnytt-
jar verksamheten.

Dagens sammanträde
Tf. förvaltningschef Jan Erik Carlsson redogör för ärendet. Mötet diskuterar vad kon-
sekvensen skulle bli om man anpassar resurser efter det verkliga behovet.

______________
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-10 53

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 53 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

______________

31



     Barn- och elevstatistik 200602

            

Skola Särskola F-klass 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt

Åkerboskolan - 12 24 14 15 10 14 16 26 17 24 172

Viktoriaskolan - 21 29 31 36 36 35 - - - - 188

Slottsskolan - - - - - - - 85 54 67 76 282

Köping skola 2(5) 15 11 18 19 12 19 - - - - 96

Rälla skola - 8 11 7 13 4 12 - - - - 55

Gärdslösa skola - 16 10 8 13 12 15 - - - - 74

Annan huvudman 4 5 6 9 6 10 10 9 14 15 11 99

Totalt 6 77 91 87 102 84 105 110 94 99 111 966

Förskola Placerade

Sandhorvan 18

Solvändan 26

Kråkbacken 29

Skogsbrynet 57

Rödhaken 37

Hasselbacken 32

Björkviken 32

Rälla 45

Runsten 34

Gärdslösa 46

Dagbarnvårdare 5

Annan huvudman 39

Totalt 400 (Förskolan Montessori, Borgholm 31 barn)
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     Barn- och elevstatistik 190605

            

Skola Särskola F-klass 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totalt

Åkerboskolan - 22 13 17 9 14 17 28 16 24 19 - 179

Viktoriaskolan - 28 34 39 35 37 40 - - - - - 213

Slottsskolan - - - - - - - 60 73 75 72 - 280

Köping skola - 11 17 20 15 21 21 - - - - - 105

Rälla skola - 11 7 13 7 12 8 - - - - - 58

Gärdslösa skola - 10 10 14 13 15 13 - - - - - 75

Annan huvudman 4 6 9 5 6 7 9 7 13 10 13 1 90

Totalt 4 88 90 108 85 106 108 95 102 109 104 1 1000

Förskola Placerade

Sandhorvan 16

Solvändan 28

Kråkbacken 26

Skogsbrynet 49

Rödhaken 42

Fyrtornet 14

Hasselbacken 32

Björkviken 32

Rälla 44

Runsten 35

Gärdslösa 46

Dagbarnvårdare 6

Annan huvudman 38

Totalt 408

(Montessoriförskolan Solstrålen 28)
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      Rapport Barn- och elevstatistik 180605
            

Skola Särskola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totalt

Åkerboskolan 0 13 17 9 15 16 19 16 26 17 19 0 167

Viktoriaskolan 0 33 38 35 34 35 30 0 0 0 0 0 205

Slottsskolan 0 0 0 0 0 0 0 78 74 69 69 0 290

Köping skola 0 16 20 14 22 22 19 0 0 0 0 0 113

Rälla skola 0 8 13 6 10 8 10 0 0 0 0 0 55

Gärdslösa skola 0 13 14 12 16 14 11 0 0 0 0 0 80

Annan huvudman 3 8 5 9 7 10 5 7 10 11 20 1 96

Totalt 3 91 107 85 104 105 94 101 110 97 108 1 1006

1(2)
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      Rapport Barn- och elevstatistik 180605
            

2(2)

Förskola Aviserade Placerade Till fskl 18/19

Sandhorvan 3 13 5

Solvändan 2 30 10

Kråkbacken 3 25 7

Skogsbrynet 9 45 14

Rödhaken 10 33 5

Fyrtornet 4 13 0

Hasselbacken 6 33 7

Björkviken 6 32 5

Rälla 9 42 11

Runsten 12 34 6

Gärdslösa 10 46 9

Annan huvudman 10

Totalt 74 356 79
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-10 51

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 51 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
______________

36



Dnr 2020/3-600 

Kalendarium för utbildningsnämnden Borgholm 
Juni 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

Juni
AU: 10
UN: 24

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

Stipendium Kulturskolan (AU)flyttat från maj
Information Digitala nationella prov

Redovisning av barn- och elevutveckling
Uppföljning av läsårets slutbetyg

Satsningar och effektiviseringar inför 
kommande budgetår. (Flyttas fram till aug)

Augusti 
AU: 12
UN: 26

Bjuda in elevråd till nämnden

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

Tillämpningsföreskrifterna.

Satsningar och effektiviseringar inför 
kommande budgetår.
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
AU: 12
UN: 21

Bjuda in elevråd till nämnden.

Elever hos annan huvudman dnr 2020/15 § 5 
UN. 

Verksamhetsplan för kommande år inkl. 
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
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Dnr 2020/3-600 

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

Maj
AU:
UN:

Uppföljning och analys av budget – 
Tertialbokslut 1

Uppföljning av värdegrundsarbete (några 
rektorer bjuds in för att beskriva sitt arbete 
med värdegrund och likabehandling)

Stipendium Kulturskolan

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
2020-06-10 54

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 54 Dnr 2020/5 600 UN

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

Dagens sammanträde
Inget nytt ärende har inkommit till utbildningsförvaltningen. 

Skickas till
Utbildningsnämnden

______________
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