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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-12 65

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 65 Dnr 2020/108 610 UN

Uppföljning av SYV-plan

Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att  bjuda in studie- och yrkesvägledare Anna-Stina Hedlund till utbildningsnämn-

dens möte den 26 augusti 2020.

Ärendebeskrivning
I Utbildningsnämndens årshjul för augusti månad är det beslutat att det ska 
göras en uppföljning av SYV-planen. 

Dagens sammanträde
Förvaltningschef Roland Hybelius berättar att studie- och yrkesvägledaren följer upp 
SYV-planen precis som i augusti föregående år. Jeanette Sandström undrar om An-
na-Stina Hedlund kan redogöra för hur vi gör med elever som missade PRAO förra 
läsåret. Roland Hybelius tar med önskemålet till studie- och yrkesvägledaren. 

Skickas till
Utbildningsnämnden

______________



Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-12 59

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 59 Dnr 2020/1 640 UN

Uppföljning budget juli 2020

Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden
att lägga månadsuppföljningen juli 2020 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till juli en positiv budgetavvi-
kelse på 2 178 tkr.  Avvikelsen är fortsatt positiv främst på grund av bidrag och ut-
betalningar som varit aktuella under årets första halvår. Prognosen för helår uppgår 
till -994 tkr och har korrigerats från en positiv prognos per maj till en negativ på 
grund av flertalet beviljade tilläggsbelopp, saknade intäkter samt uppstart av resur-
senhet.

Beslutsunderlag
Uppföljning juli 2020
Tjänsteskrivelse daterad den 11 augusti 2020

Bedömning
Utbildningsförvaltningens prognos på helår uppgår till -995 tkr. Hänsyn till ersätt-
ning för sänkta arbetsgivaravgifter eller sjuklönekostnader senare än juli har inte 
gjorts då det inte finns någon faktisk summa att utgå ifrån. Nedan följer de större 
förändringar som påverkar prognosen jämfört med uppföljningen per maj:

Nya tilläggsbelopp har beviljats vilket försämrar prognosen på förvaltningens cen-
trala stödfunktion.

Externa intäkter som var prognosticerade på norra området kommer inte att bevil-
jas vilket försämrar prognosen på området. Översyn ska göras på området för att 
ta fram förslag till en budget i balans.

En resursenhet ska öppna på Köping skola i augusti. Tilläggsbelopp för att täcka 
kostnader har tilldelats till enheten, dock har tilläggsbelopp förflyttats från andra en-
heter till resursenheten vilket försämrar prognosen på södra området.

Inför delårsbokslutet per augusti kommer en djupgående analys göras av förvalt-
ningens prognos samt förslag tas fram för att nå en budget i balans.

Konsekvensanalys
Utifrån befintligt ekonomiskt läge behöver utbildningsnämnden vidta åtgärder utö-
ver de som redan planerats inför budgetåret 2020. Utbildningsförvaltningen har ett 
pågående arbete med att ta genomlysa de olika verksamheterna för att ta fram åt-
gärder med konsekvensanalyser vilket beräknas bli färdigt inför tertialbokslutet till 
nämndens sammanträde i september.



Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-12 59

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde
Förvaltningschef Roland Hybelius berättar om sommaren och att det varit ett utbrott 
av Covid-19 bland medarbetare på Viktoriaskolans fritidshem. Utbildningsförvalt-
ningen fick inte göra en smittspårning då smittskyddsläkaren ansåg att det inte var 
befogat. Förvaltningschef hade dialog med huvudskyddsombud. 

Kulturskolan har haft sommarlovsaktiviteter och biblioteket har haft full verksamhet.

Inköp på ICA är en stor del av avtalstrohetens brist men livsmedelsavtalen är inte 
anpassade för verksamhetens alla behov. Det skulle behövas ett skafferiavtal.

Sjukfrånvaron ser ut att återgå till normalläge. Mer analys av sjukfrånvaron kommer 
på nämnden. Utbildningsnämndens arbetsutskott anser att nämnden bör avvakta 
delårsbeslut innan förvaltningen äskar tilläggsbudget gällande ökade kostnader för 
skoltaxi. 

I augusti får lärarna utbildning i InfoMentor och vårdnadshavarna har fått brev med 
inloggningsuppgifter. 

Ordförande Benny Wennberg lyfter behovet av mer information kring Covid-19 i ter-
tialbokslutet nästa månad.

Skickas till
Utbildningsnämnden

______________
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Till utbildningsnämnden

Månadsuppföljning juli 2020

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

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till juli en positiv budgetavvi-
kelse på 2 178 tkr.  Avvikelsen är fortsatt positiv främst på grund av bidrag och utbe-
talningar som varit aktuella under årets första halvår. Prognosen för helår uppgår till 
-994 tkr och har korrigerats från en positiv prognos per maj till en negativ på grund 
av flertalet beviljade tilläggsbelopp, saknade intäkter samt uppstart av resursenhet.

Beslutsunderlag
Uppföljning juli 2020
Tjänsteskrivelse daterad den 11 augusti 2020

Bedömning
Utbildningsförvaltningens prognos på helår uppgår till -995 tkr. Hänsyn till ersättning 
för nedsänkta arbetsgivaravgifter eller sjuklönekostnader senare än juli har inte 
gjorts då det inte finns någon faktisk summa att utgå ifrån. Nedan följer de större för-
ändringar som påverkar prognosen jämfört med uppföljningen per maj:

Nya tilläggsbelopp har beviljats vilket försämrar prognosen på förvaltningens centra-
la stödfunktion.

Externa intäkter som var prognosticerade på norra området kommer inte att beviljas 
vilket försämrar prognosen på området. Översyn ska göras på området för att ta 
fram förslag till en budget i balans.

En resursenhet ska öppna på Köping skola i augusti. Tilläggsbelopp för att täcka 
kostnader har tilldelats till enheten, dock har tilläggsbelopp förflyttats från andra en-
heter till resursenheten vilket försämrar prognosen på södra området.

Inför delårsbokslutet per augusti kommer en djupgående analys göras av förvalt-
ningens prognos samt förslag tas fram för att nå en budget i balans.

Konsekvensanalys
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Utifrån befintligt ekonomiskt läge behöver utbildningsnämnden vidta åtgärder utöver 
de som redan planerats inför budgetåret 2020. Utbildningsförvaltningen har ett på-
gående arbete med att ta genomlysa de olika verksamheterna för att ta fram åtgär-
der med konsekvensanalyser vilket beräknas bli färdigt inför tertialbokslutet till 
nämndens sammanträde i september.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Roland Hybelius Kim Jakobsson
Utbildningschef Administrativ chef
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1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse
Inga händelser av väsentlig betydelse finns att rapportera för juli månad.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Ekonomisk sammanställning
Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till juli en positiv budgetavvikelse 
på 2 178 tkr.  Avvikelsen är fortsatt positiv främst på grund av bidrag och utbetalningar 
som varit aktuella under årets första halvår. Prognosen för helår uppgår till -994 tkr och 
har korrigerats från en positiv prognos per maj till en negativ på grund av flertalet 
beviljade tilläggsbelopp, saknade intäkter samt uppstart av resursenhet.

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 månad som varit så lugn som vi vågat hoppas på. Inga större händelser att rapportera. 
I slutet av juni genomfördes en extra smittstädning på Viktoriaskolans fritidshem efter att 
ett par medarbetare bekräftats smittade av Covid-19. Efter detta var det sedan lugnt och 
inga nya fall rapporterades.

Förskoleverksamhet

Förskolorna har haft svårt med att hitta vikarier under sommaren men har löst 
bemanningen på ett bra sätt, exempelvis genom flytt av personal mellan förskolor och 
beordrad övertid i något fall. Förskolorna har slagits ihop under sommaren och det finns i 
stort alltid ordinarie personal på plats.

Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem

Ingen verksamhet har bedrivits i förskoleklass eller grundskola under juli månad. 
Verksamheten på fritidshemmen har fungerat bra med sommarpersonal och ordinarie 
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personal. Fler elever har anmält plats än vad som kom vilket är vanligt och leder till högre 
kostnader för kost och personal. Det har förekommit Corvid-19 på Viktoriaskolans 
fritidshem som sedan smittstädats i verksamhetens lokaler. Under sommaren har sju 
elever av olika anledningar tillkommit inför terminstart på Slottsskolan.

Bibliotek och kulturskola

Kulturskolan har haft sommaruppehåll men genomfört sommarlovsaktiviteter med barn 
och ungdomar. Några av kulturskolans elever har provat på att spela som gatumusikanter.

Bibliotekets verksamhet har fått brandtekniskt yttrande med förslag inför meröppet på 
Borgholms bibliotek. Tidsplan har gjorts tillsammans med kommunens fastighets och 
driftstekniker. Planen är att stänga Borgholms bibliotek v. 40 för att genomföra 
anpassningar för meröppet.

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, lokalhyror 
samt bidrag. Avtalstroheten för perioden januari-juli 2020 är 72% (för hela 2019 var 89 
%). Sett till hela kommunen så är avtalstroheten 81 % under perioden.

Livsmedel

Nedan visas avtalstroheten vid inköp av livsmedel. För perioden januari-juli var 
avtalstroheten 83 % (2019 var den 97 %).
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Personaluppföljning
Nedan följer personaluppföljning för juni månad.

Arbetad tid Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Antal årsarbetare 2019 275 243 286 259 284 196

Antal årsarbetare 2020 240 225 258 221 233 204

Antalet årsarbetare är för juni högre än föregående år.
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Arbetad 
tid

Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Övertid 
2019 100 81 118 115 310 104

Fyllnadstid 
2019 282 299 529 411 595 197

Övertid 
2020 89 92 114 83 57 75

Fyllnadstid 
2020 187 277 328 268 317 165

Både fyllnads- och övertid är lägre än föregående år.
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Sjukfrånvaro Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Sjukfrånvaro 2019 7,20 8,94 7,97 7,98 8,13 5,63

Sjukfrånvaro 2020 6,31 6,99 12,76 10,51 6,74 6,17

Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Korttidssjukfrånvaro 
2019 3,16 3,85 3,16 2,7 2,64 1,41

Korttidssjukfrånvaro 
2020 2,43 2,86 7,57 5,74 2,69 3,31

Sjukfrånvaron ligger fortsatt över föregående år, främst kopplat till korttidssjukfrånvaro. 
Detta härleds till rådande pandemi. 

Ekonomisk analys
Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till juli en positiv budgetavvikelse 
om + 2 178 tkr (se tabell nedan).

Fortsatt positiv avvikelse återfinns på den centrala stödfunktionen, avvikelsen hänförs till 
bidrag och reduceras med högre kostnader för skolskjutsar än budgeterat, för perioden -1 
271 tkr. Kostnader för IT-service har också varit högre än budgeterat för perioden och 
lägre intäkter från Migrationsverket än budgeterat reducerar avvikelsen ytterligare.
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Nedan följer uppföljning av ersättning för sjuklönekostnader för perioden april till juli. 
Denna kompensation bidrag till områdenas avvikelser för perioden. Ersättning för 
nedsatta arbetsgivaravgifter är inte framtagen eller redovisade och påverkar därav inte 
avvikelse eller prognos.

Områ
de

Ersät
tning 
april

Kost
nade
r 
april

Utan 
ersät
tning

Ersät
tning 
maj

Kost
nade
r maj

Utan 
ersät
tning

Ersät
tning 
juni

Kost
nade
r juni

Utan 
ersät
tning

Ersät
tning 
juli

Kost
nade
r juli

Centra
l 
stödfu
nktion

-
         
          
34

60 26

-
         
         
18

28 10 -43 58 15
Ej 
redov
isad

57

Norra 
områd
et

-
         
       
126

138 12

-
         
      
110

124 14 -29 23 -6
Ej 
redov
isad

19

Centra
la 
områd
et

-
         
       
146

174 29

-
         
         
55

78 23 -65 88 23
Ej 
redov
isad

120

Södra 
områd
et

-
         
       
237

288 51

-
         
         
79

108 29 -63 100 37
Ej 
redov
isad

143

Kulturo
mrådet

-
         
          
69

77 8

-
         
         
17

19 1 -6 5 -2
Ej 
redov
isad

6

Totalt

-
         
       
611

737 125

-
         
      
279

356 77 -206 274 68 0 345

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

Norra området visar på en positiv avvikelse om 513 tkr. Avvikelsen härleds bland annat 
till att sjukfrånvaron varit hög och att ersättning har utbetalats för dessa kostnader. Vidare 
har intäktsnivån på grundskolan varit högre än budgeterat och läromedelsbudgeten är inte 
utnyttjad fullt ut.

Även centrala området har en positiv avvikelse, central barnomsorg och Slottsskolan 
visar positiva avvikelser och Viktoriaskolan en negativ. Arbete med bemanning och 
vikarieanskaffning skapar en positiv avvikelse på central barnomsorg, intäkterna är högre 
än budgeterat på Slottsskolan. Viktoriaskolan har under våren haft högre 
personalkostnader än budgeterat.

Rälla, Gärdslösa och Runsten visar fortsatt positiv avvikelse. Intäkterna för statsbidrag är 
högre än budgeterat och vikarier har inte tillsatts fullt ut.  Köping visar på en negativ 
avvikelse om -425 tkr, -329 tkr av dessa härleds till särskolan där personalkostnaderna är 
högre än budgeterat.

Även kulturområdet har en positiv avvikelse, kulturskolan främst på grund av 
personalkostnader som hänförs till projekt och biblioteket på grund av intäkter, bland 
annat för sjuklönekostnader.
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Ekonomisk sammanställning

 Årsbudget Budget jan-jul Utfall jan-jul Avvikelse

Total

60 Central 
stödfunktion 67 475 39 165 38 010 1 155

61 Norra 
rektorsområdet 22 282 13 219 12 707 513

62 Centrala 
rektorsområdet 48 478 28 057 27 693 364

63 Södra 
rektorsområdet 38 759 23 237 23 377 -140

65 Kulturområdet 10 323 6 043 5 758 285

69 Projekt 0 0 0 0

Summa 187 317 109 722 107 545 2 178

Prognos
Utbildningsförvaltningens prognos på helår uppgår till -995 tkr. Hänsyn till ersättning för 
nedsänkta arbetsgivaravgifter eller sjuklönekostnader senare än juli har inte gjorts då det 
inte finns någon faktisk summa att utgå ifrån. Nedan följer de större förändringar som 
påverkar prognosen jämfört med uppföljningen per maj:

 Nya tilläggsbelopp har beviljats vilket försämrar prognosen på förvaltningens 
centrala stödfunktion.

 Externa intäkter som var prognosticerade på norra området kommer inte att 
beviljas vilket försämrar prognosen på området. Översyn ska göras på området 
för att ta fram förslag till en budget i balans.

 En resursenhet ska öppna på Köping skola i augusti. Tilläggsbelopp för att täcka 
kostnader har tilldelats till enheten, dock har tilläggsbelopp förflyttats från andra 
enheter till resursenheten vilket försämrar prognosen på södra området.

Inför delårsbokslutet per augusti kommer en djupgående analys göras av förvaltningens 
prognos samt förslag tas fram för att nå en budget i balans.

Prognos sammanställning

 Årsbudget Årsprognos Fg prognos Budgetavvikel
se

Total

60 Central 
stödfunktion 67 475 67 767 83 -292

61 Norra 
rektorsområdet 22 282 22 568 407 -286

62 Centrala 
rektorsområdet 48 478 48 183 359 295

63 Södra 
rektorsområdet 38 759 39 723 -700 -964

65 Kulturområdet 10 323 10 071 306 252

69 Projekt 0 0 0 0

Summa 187 317 188 311 455 -994
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Åtgärder
Utbildningsförvaltningen kommer föreslå utbildningsnämnden att äska tilläggsbudget för 
delar av den ökade kostnaden för skolskjuts som beror på skoltaxiupphandlingen.

En mer djupgående analys gällande prognos och åtgärder för resterande del av året 
kommer att göras i samband med delårsbokslutet per augusti.

1.3 Förväntad utveckling
Skolorganisation

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. 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. Implementeringsarbetet blir en viktig del under hösten.

Åkerboskolan

Projektet med att bygga en ny skola i Löttorp fortgår och kommer att vara en viktig 
aktivitet under ht 2020. Förväntad utveckling är att ritningar på den nya skolan 
färdigställs och att det under hösten går ut ett upphandlingsunderlag så att ny skola kan 
stå klar vt 2023.

Framförhållning gällande budgetförutsättningar

Utbildningsnämndens verksamheter behöver få tydliga förutsättningar flera år framåt för 
att 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.



Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-12 60

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 60 Dnr 2020/2 640 UN

Satsningar och effektiviseringar 2021

Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden
att äska följande prioriteringar utifrån nedan ordning:

14001 tkr för att behålla befintligt antal grundskolor som prioritering 1

4924 tkr för att behålla befintligt antal förskolor som prioritering 2

2192 tkr för att behålla befintlig struktur och kvalitet gällande pedagogisk per-
sonal som prioritering 3

att besluta om övrig prioritering

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 ut-
bildningsnämndens sammanträde 2020-04-29 § 27 informerade förvaltningschef 
Roland Hybelius att utbildningsförvaltningen skulle återkomma med ett priorite-
ringsunderlag till nämndens sammanträde i juni månad. Ärendet lyftes på utbild-
ningsnämndens arbetsutskott 2020-06-10 § 50 men flyttades senare till nämndens 
sammanträde i augusti.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 11 augusti 2020
Priomall UN 2021 augusti

Bedömning
Får utbildningsnämndens verksamheter kompensationen för att kunna bibehålla 
befintlig organisation trots något minskat barn- och elevunderlag behöver inga åt-
gärder genomföras. I annat fall presenteras i prioriteringsunderlaget möjliga åtgär-
der på hur verksamheten kan sänka sina kostnader. Flera av dessa åtgärder behö-
ver i så fall politiska beslut och kan behöva beredas. Utbildningsnämndens verk-
samheter behöver en ökad framförhållning gällande budgetförutsättningar som 
sträcker sig flera år framåt för att kunna planera organisationen i ett längre per-
spektiv.

Dagens sammanträde
Utbildningsnämndens arbetsutskott går igenom prioriteringens olika delar och hur de 
har räknats ut. Större delen av vad som önskas är för att ha kvar den verksamhet 
och organisation utbildningsförvaltningen har i dag och inte behöva göra besparing-
ar. Arbetsutskottet vill flytta upp tre prioriteringar inför nämnden och återkommer 
med fullständigt förslag på prioritering till nämndens sammanträde.
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Skickas till
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (2)
2020-08-11 2020/2 640

 

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 utbildningsnämnden

Satsningar och prioriteringar år 2021

Förslag till beslut 
att ställa sig bakom utbildningsförvaltningens förslag på prioriteringsunderlag och 

äska följande utifrån följande prioriteringsordning:

500 tkr för uppstart av resursenhet varav 250 tkr är drift och 250 tkr är investering,

1 542 tkr för ökade skolskjutskostnader utifrån tidigare politisk prioritering,

450 tkr för Chromebooks till elever från årskurs 4,

522 tkr för utbyte av datorer till utbildningsförvaltningens personal,

2 571 tkr för ökade kostnader för interkommunal ersättning utifrån tidigare politisk 
prioritering

2 192 tkr för att behålla befintlig struktur och kvalitet gällande pedagogisk personal,

200 tkr för att komma upp i en investeringsbudget motsvarande 600 tkr,

432 tkr för att bibehålla tidigare satsning på 0,8 tjänst till Kulturskolan,

380 tkr för att bibehålla tidigare satsning på gratis pedagogiska måltider (ny kostnad 
under utredning),

200 tkr för att bibehålla satsning på elevernas kulturgaranti,

792 tkr för barnomsorg på obekväm arbetstid utifrån tidigare prioritering,

420 tkr för öppen förskola utifrån tidigare prioritering,

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,

4 924 tkr för att behålla befintligt antal förskolor,

14 001 tkr för att behålla befintligt antal grundskolor.



2 (2)

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 ut-
bildningsnämndens sammanträde 2020-04-29 § 27 informerade utbildningschef Ro-
land Hybelius att utbildningsförvaltningen skulle återkomma med ett prioriteringsun-
derlag till nämndens sammanträde i juni månad. Ärendet lyftes på utbildningsnämn-
dens arbetsutskott 2020-06-10 § 50 men flyttades senare till nämndens sammanträ-
de i augusti.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 11 augusti 2020
Priomall UN 2021 augusti

Bedömning
Får utbildningsnämndens verksamheter kompensationen för att kunna bibehålla be-
fintlig organisation trots något minskat 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 behö-
ver en ökad framförhållning gällande budgetförutsättningar som sträcker sig flera år 
framåt för att kunna planera organisationen i ett längre perspektiv.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Roland Hybelius Kim Jakobsson
Utbildningschef Administrativ chef

Skickas till
Kommunfullmäktige



Prioriteringsunderlag 2021

Nämnd/avdening: Utbildningsnämnd

Hur kan verksamheten öka sina intäkter? Beskrivning och konsekvensanalys Koppling till 

fullmäktiges mål:

Belopp 

helårseffekt (tkr)

Effekt från (år och 

månad)

Effekt budgetår 

(tkr)

År som 

prioriteringen ska 

gälla:
1

Hur kan verksamheten sänka sina kostnader? Beskrivning och konsekvensanalys Koppling till 

fullmäktiges mål:

Belopp 

helårseffekt (tkr)

Effekt från (År 

månad)

Effekt budgetår 

(tkr)

År som 

prioriteringen ska 

gälla:
1 Minskade kostnader IT I och med ny fördelning av gemensamma IT-kostnader för Borgholms kommun kommer kostnaderna för utbildningsförvaltningen minska 

inför 2021. Summan är exkl. implementering av Office 365. Summan 2020 uppgick till 3,3 mkr, för 2021 beräknas den vara 2,0 mkr exkl. 

Office 365. 

Borgholms kommuns 

ska vara en effektiv 

och ändamålsenlig 

organisation.

1 297 januari 2021 1 297 2 021

2 Förändrad organisation för förskola och 

grundskola

Minska antalet enheter för att minska våra kostnader. Konsekvensen blir minskad närhet för vissa barn, elever och vårdnadshavare. 

Sannolikt ökar kvaliten på pedagogiken samtidigt som verksamheten blir mer kostnadseffektiv. Kostnadsminskningen är baserad på 

prioritering för två skolor och två förskolor nedan. 

Borgholms kommun 

ska skapa goda 

förutsättningar för att 

leva, verka och bo i 

hela kommunen året 

runt.

18 925 januari 2021 18 925 2021-2024

3 Minska befintlig struktur och kvalitet Minskning av personal kan göras utan att minska antal enheter eller undervisningsgrupper, dock är der svårt att göra anpassningar inom 

befintlig organisation utan att det leder till orimliga försämringar av verksamhetens kvalitet. Minska antal pedagoger per klass eller 

barngrupp, andelen utbildade pedagoger samt stöd till barn med särskilda behov vilket sannolikt ger konsekvens att vi på sikt får en lägre 

måluppfyllelse och meritvärdena sjunker. Kostnadsminskningen är baserad på prioritering för att behålla befintlig struktur och kvalitet 

nedan. 

Borgholms kommun 

ska vara en förebild 

och bidra till en 

ansvarsfull 

samhällsutveckling.

2 192 januari 2021 2 192 2021-2024

4 Avsluta eller minska ej lagstadgade 

verksamheter eller satsningar

Genom att avsluta eller minska det utbud som idag finns på icke lagstadgade verksamheter kan kostnaderna minska. Dessa verksamheter 

listas nedan. Kostnadsminskningen beror av vilken/vilka verksamheter eller delar av verksamheter som blir aktuella. Konsekvensen av detta 

blir ett minskat utbud för medborgarna. Kostnadsminskningen är baserad på samtliga verksamheter som ej är lagstadgade. 

Borgholms kommun 

ska vara en förebild 

och bidra till en 

ansvarsfull 

samhällsutveckling.

12 333 januari 2021 12 333 2021-2024

Finns det strukturella 

investeringar/förändringar som verksamheten 

kan göra för att sänka sina löpande kostnader?

Beskrivning och konsekvensanalys Koppling till 

fullmäktiges mål:

Belopp 

helårseffekt (tkr)

Effekt från (År 

månad)

Effekt budgetår 

(tkr)

År som 

prioriteringen ska 

gälla:

1 Uppstart av resursenhet - investering Satsningen rör sig om ett engångsbelopp för att utveckla en verksamhet för barn med särskilda behov och NPF-anpassa lokaler. Vi lägger i 

dag mycket resurser på tilläggsbelopp som ofta används till personal utan relevant utbildning som många gånger har en enskild elev med 

behov av utbildad personal. Vi har även elever som vi saknar kompetens för att hantera vilket leder till att vi transporterar dem med taxi till 

specialskola i Kalmar. Resursenheten 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. Denna typ av verksamhet medför kostnader för att anpassa utbildningssalarna. På längre sikt 

kommer enheten samla kompetens för att öka kvalitet och minska kostnaderna på övriga enheter. 

Borgholms kommuns 

ska vara en effektiv 

och ändamålsenlig 

organisation.

250 januari 2021 250 2021

2 Uppstart av resursenhet - drift Vidareutveckling av ovanstående enhet kommer innebära driftkostnader i form av personal, inköp av läromedel och förbrukningsmaterial 

vilket uppskattas till 250 tkr. 

Borgholms kommuns 

ska vara en effektiv 

och ändamålsenlig 

organisation.

250 januari 2021 250 2021



Beskriv verksamheter som inte är lagstadgade? Beskrivning och konsekvensanalys Koppling till 

fullmäktiges mål:

Belopp 

helårseffekt (tkr)

Effekt från (År 

månad)

Effekt budgetår 

(tkr)

År som 

prioriteringen ska 

gälla:

1 Kulturskola Nettobudget 2020 + indextering 2,83 %

Borgholms kommun 

ska vara en förebild 

och bidra till en 

ansvarsfull 

samhällsutveckling. 3 485 januari 2021 3 485 2021-2024

2 Barnomsorg på OB Faktisk kostnad för 2021

Borgholms kommun 

ska skapa goda 

förutsättningar för att 

leva, verka och bo i 

hela kommunen året 

runt. 792 januari 2021 792 2021-2024

3 Öppen förskola Faktisk kostnad för 2021

Borgholms kommun 

ska skapa goda 

förutsättningar för att 

leva, verka och bo i 

hela kommunen året 

runt. 420 januari 2021 420 2021-2024

4 Tre fritidsgårdar, Löttorp, Borgholm, Rälla Nettobudget 2020 + indextering 2,83 %

Borgholms kommun 

ska vara en förebild 

och bidra till en 

ansvarsfull 

samhällsutveckling. 1 683 januari 2021 1 683 2021-2024

5 Biblioteket, exkl. skolbibliotek Nettobudget 2020 + indextering 2,83 %

Borgholms kommun 

ska vara en förebild 

och bidra till en 

ansvarsfull 

samhällsutveckling. 5 953 januari 2021 5 953 2021-2024

Vad utöver den tekniska ramen, föreslår 

verksamheten att budgetberedningen 

prioriterar? (rangordning)

Beskrivning och konsekvensanalys Koppling till 

fullmäktiges mål:

Belopp 

helårseffekt (tkr)

Effekt från (År 

månad)

Effekt budgetår 

(tkr)

År som 

prioriteringen ska 

gälla:
1 Skolskjuts I prioriteringarna inför 2020 återfanns prioritering för ökade kostnader för skolskjuts, denna föreslås även för 2021. För 2021 är denna 

prioritering uppräknad med index 2,83 %. 

Borgholms kommun 

ska skapa goda 

förutsättningar för att 

leva, verka och bo i 

hela kommunen året 

runt.

1 542 januari 2021 1 542 2021-2024

2 Digitalisering Idag har förvaltningen Chromebooks från årskurs 6. I och med en ökad digitalisering inom dagens undervisning äskar utbildningsnämnden 

medel för att investera i Chromebooks även till årskurs 4 och 5. Räknat på 180 elever beräknas kostnaden uppgå till 450 tkr. 

Borgholms kommun 

ska vara en förebild 

och bidra till en 

ansvarsfull 

samhällsutveckling.

450 januari 2021 450 2021-2024

3 Utbyte av datorer Under 2021 kommer det krävas ett högre antal utbyten av datorer än för 2020 för förvaltningens personal. Detta beror på att 

utbildningsförvaltningen inte kunde byta ut de datorer med utbytesår 2020 för att minska årets kostnader. 

Borgholms kommuns 

ska vara en effektiv 

och ändamålsenlig 

organisation.

522 januari 2021 522 2021

4 Interkommunal ersättning I prioriteringarna inför 2020 återfanns prioritering för ökade kostnader för interkommunal ersättning, denna föreslås även för 2021. För 2021 

är denna prioritering uppräknad med index 2,83 %. 

Verksamheterna i 

Borgholms kommun 

ska bedrivas utifrån 

god ekonomisk 

hushållning, 

långsiktighet och 

stabilitet.

2 571 januari 2021 2 571 2021-2024



5 Behålla befintlig struktur och kvalitet För att behålla befintlig struktur och kvalitet som finns år 2020, t.ex. antal lärare per klass, pedagog per barngrupp samt stöd till barn med 

särskilda behov, saknas ytterligare resurser. Detta för att väga upp en minskad ram i förhållande till de ökade kostnader som kommer uppstå 

under 2021 utan att göra kraftfulla åtgärder på och mellan enheter. 

Borgholms kommuns 

ska vara en effektiv 

och ändamålsenlig 

organisation.

2 192 januari 2021 2 192 2021

6 Reinvesteringsbudget Inför 2020 äskade utbildningsnämnden 600 tkr i reinvesteringsbudget från att den har varierat och 2019 var på 290 tkr . Budgeten är för 

2020  400 tkr och avser exempelvis utbyten av klassrumsmöbler, lekredskap och andra inventarier som är svårt för enheterna att hantera 

med driftbudget. Förslaget är att äska ytterligare 200 tkr för reinvesteringar.

Borgholms kommuns 

ska vara en effektiv 

och ändamålsenlig 

organisation.

200 januari 2021 200 2021-2024

7 Utökning tjänst Kulturskolan I prioriteringarna inför 2020 återfanns en utökning av 0,8 tjänst till Kulturskolan, denna föreslås även för 2021. Denna önskas vara 

ramhöjande även framtida år och därmed undantagen från prioriteringsunderlag. För 2021 är denna prioritering uppräknad med 2,83 %. 

Borgholms kommun 

ska vara en förebild 

och bidra till en 

ansvarsfull 

samhällsutveckling.

432 januari 2021 432 2021-2024

8 Pedagogiska måltider I prioriteringarna inför 2020 återfanns pedagogiska måltider, denna föreslås även för 2021. Utökning av tjänst och pedagogiska måltider. Borgholms kommun 

ska vara en förebild 

och bidra till en 

ansvarsfull 

samhällsutveckling.

380 januari 2021 380 2021-2024

9 Kulturgaranti I prioriteringarna inför 2020 återfanns kulturgaranti, denna föreslås även för 2021. Borgholms kommun 

ska vara en förebild 

och bidra till en 

ansvarsfull 

samhällsutveckling.

200 januari 2021 200 2021-2024

10 Barnomsorg på OB I prioriteringarna inför 2020 återfanns barnomsorg på ob, denna föreslås även för 2021. För 2021 är denna prioritering, baserad på faktisk 

budgeterad kostnad 2021.

Borgholms kommun 

ska skapa goda 

förutsättningar för att 

leva, verka och bo i 

hela kommunen året 

runt.

792 januari 2021 792 2021-2024

11 Öppen förskola I prioriteringarna inför 2020 återfanns öppen förskola, denna föreslås även för 2021. För 2021 är denna prioritering, baserad på faktisk 

budgeterad kostnad 2021.

Borgholms kommun 

ska skapa goda 

förutsättningar för att 

leva, verka och bo i 

hela kommunen året 

runt.

420 januari 2021 420 2021-2024

12 Minskade kulturskoleavgifter 130tkr/260 tkr Utbildningsnämnden beslutade 2020-04-29 §25 att halvera avgifterna på Kulturskolan år 2021 samt att verksamheten år 2022 ska göras 

avgiftsfri genom att lägga till förändringen i prioriteringsunderlaget i budgetprocessen inför år 2021. För att kunna behålla organisationen 

som idag behöver detta kompenseras så att inte minskningen innebär att antalet lärartimmar blir färre och att därmed färre elever erbjuds 

undervisning. 

Borgholms kommun 

ska vara en förebild 

och bidra till en 

ansvarsfull 

samhällsutveckling.

130 januari 2021 130 2021-2024

13 Två förskolor För att behålla befintligt antal förskolor med befintlig struktur för undervisning på enheterna i Borgholms kommun samt att kunna hantera 

pris- och löneökningar nästkommande budgetår behövs politisk prioritering. 

Borgholms kommun 

ska skapa goda 

förutsättningar för att 

leva, verka och bo i 

hela kommunen året 

runt.

4 924 januari 2021 4 924 2021-2024

14 Två skolor För att behålla befintligt antal skolor med befintlig struktur för undervisning på enheterna i Borgholms kommun samt att kunna hantera pris- 

och löneökningar nästkommande budgetår behövs politisk prioritering.

Borgholms kommun 

ska skapa goda 

förutsättningar för att 

leva, verka och bo i 

hela kommunen året 

runt.

14 001 januari 2021 14 001 2021-2024



Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-12 61

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 61 Dnr 2020/3 600 UN

Kalendarium Utbildningsnämnden aug 2020

Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att  överlämna informationen till utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul.

Beslutsunderlag
Kalendarium augusti 2020

Dagens sammanträde
Förslaget inför nämndens sammanträde i augusti är att SYV kommer kl. 13:00 i 20 
minuter och att skolledarna genomför kvalitetsredovisning cirka 15:00, 90 minuter. 
Arbetsutskottet föreslår inga ändringar i kalendariet.

Skickas till
Utbildningsnämnden

______________



Dnr 2020/3-600 

Kalendarium för utbildningsnämnden Borgholm 
Augusti 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
Augusti 
AU: 12
UN: 26

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

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

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

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



Dnr 2020/3-600 

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

Juni
AU:
UN:

Redovisning av barn- och elevutveckling
Uppföljning av läsårets slutbetyg

Satsningar och effektiviseringar inför 
kommande budgetår.

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
Medborgarförslag Inköp av lådlastcyklar till förskolor (KF 
200615 § 112, KS dnr 2020/92-008) UN dnr 2020/92-008

Inkom 200623 till 
utbildningsförvaltningen

Bjuda in elevråd till nämnden Framskjutet p.g.a. Corona
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§ 62 Dnr 2019/33 623 UN

Riktlinjer för skolskjuts i Borgholms kommun

Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden
att fastställa nya riktlinjer för skolskjuts i Borgholms kommun med förtydligande 

kring fritidshemsskjuts vid terminstider.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnd beslutade 2019-01-30 § 3 att ge utbildningsförvaltningen i upp-
drag att utreda konsekvenserna av att minska avstånd mellan bostad och hållplats 
som eleven själv kan behöva förflytta sig, erbjuda vinterskjuts och ökad maximal tid 
på bussen. Utbildningsnämnd beslutade 2019-04-24 § 50 att ge utbildningsförvalt-
ningen i uppdrag att utreda konsekvenserna av förändringar i upptagningsområdet 
mellan Slottsskolan och Åkerboskolan.

När utredningen presenterades för utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-12-09 
§ 77 föreslog arbetsutskottet att utbildningsnämnden skulle föreslå kommunfull-
mäktige att slopa 45 minuters regeln för att öka flexibiliteten för Kalmar länstrafik 
att göra bättre helhetslösningar.  I övrigt inte föreslå några förändringar utifrån de 
avståndsregler vi har idag. Arbetsutskottet gav även utbildningsförvaltningen i upp-
drag att revidera riktlinjerna för skolskjutsar i Borgholms kommun.

När utredningen sedan presenterades för utbildningsnämnden 2019-12-16 § 122 
beslutade nämnden att återremittera ärendet till utbildningsförvaltningen för att 
kompletteras med utredning/konsekvenser av att ta bort 45 minuters regeln för 
skolskjuts.

Den kompletterade utredningen om att ta bort 45 minuters regeln för skolskjuts pre-
senterades för utbildningsnämnden 2020-02-26 § 16 som föreslog kommunfullmäk-
tige att ändra maxgränsen på 45 minuter som maximal restid med skolbuss till 60 
min för att möjliggöra en bättre helhetslösning gällande skolskjuts. Kommunfull-
mäktige beslutade 2020-04-20 § 70 att ändra maxgränsen utifrån utbildningsnämn-
dens förslag.

Utifrån beslutade förändringar samt uppdrag att revidera riktlinjerna för skolskjutsar 
i Borgholms kommun har utbildningsförvaltningen arbetat fram nya riktlinjer.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för skolskjuts i Borgholms kommun
Tjänsteskrivelse daterad den 10 augusti 2020

Bedömning
De nya riktlinjerna bedöms förtydliga tillämpningen utifrån skollagen och rätt till 
skolskjuts samt den lokala praxis och regler som tillämpas i Borgholms kommun.
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-12 62

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Konsekvensanalys
Utifrån nuvarande riktlinjer för skolskjuts bedöms inte föreslagna riktlinjer medföra 
några ekonomiska konsekvenser eftersom de förtydligar tillämpningen av skolla-
gens rätt till skolskjuts samt tidigare praxis och beslutade regler. 

Dagens sammanträde
Administrativ chef Kim Jakobsson går igenom förslaget på nya riktlinjer och vad 
Borgholms kommun erbjuder utöver skollagen. Sammanträdet diskuterar behovet 
kring förtydligande av fritidshemsskjuts för grundsärskola. Inom terminerna kan fri-
tidshemsskjuts gälla vilket ska förtydligas i riktlinjerna, dock ej jul- och sommarlov. 

Skickas till
Utbildningsnämnden

______________
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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 utbildningsnämnden

Riktlinjer för skolskjuts

Förslag till beslut 
att fastställa förslag på nya riktlinjer för skolskjuts i Borgholms kommun

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnd beslutade 2019-01-30 § 3 att ge utbildningsförvaltningen i upp-
drag att utreda konsekvenserna av att minska avstånd mellan bostad och hållplats 
som eleven själv kan behöva förflytta sig, erbjuda vinterskjuts och ökad maximal tid 
på bussen. Utbildningsnämnd beslutade 2019-04-24 § 50 att ge utbildningsförvalt-
ningen i uppdrag att utreda konsekvenserna av förändringar i upptagningsområdet 
mellan Slottsskolan och Åkerboskolan.

När utredningen presenterades för utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-12-09 § 
77 föreslog arbetsutskottet föreslå utbildningsnämnden att föreslå kommunfullmäkti-
ge att slopa 45 minuters regel för att öka flexibiliteten för Kalmar länstrafik att göra 
bättre helhetslösningar.  I övrigt inte föreslå några förändringar utifrån de avstånds-
regler vi har idag. Arbetsutskottet gav även utbildningsförvaltningen i uppdrag att re-
videra riktlinjerna för skolskjutsar i Borgholms kommun.

När utredningen sedan presenterades för utbildningsnämnden 2019-12-16 § 122 
beslutade nämnden att återremittera ärendet till utbildningsförvaltningen för att kom-
pletteras med utredning/konsekvenser av att ta bort 45 minuters regel för skolskjuts.

Den kompletterade utredningen om att ta bort 45 minuters regel för skolskjuts pre-
senterades för utbildningsnämnden 2020-02-26 § 16 som föreslog kommunfullmäkti-
ge att ändra maxgränsen på 45 minuter som maximal restid med skolbuss till 60 mi-
nuter för att möjliggöra en bättre helhetslösning gällande skolskjuts. Kommunfull-
mäktige beslutade 2020-04-20 § 70 att ändra maxgränsen utifrån utbildningsnämn-
dens förslag.

Utifrån beslutade förändringar samt uppdrag att revidera riktlinjerna för skolskjutsar i 
Borgholms kommun har utbildningsförvaltningen arbetat fram nya riktlinjer.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för skolskjuts i Borgholms kommun
Tjänsteskrivelse daterad den 10 augusti 2020
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Bedömning
De nya riktlinjerna bedöms förtydliga tillämpningen av skollagens rätt till skolskjuts 
samt den lokala praxis och regler som tillämpas i Borgholms kommun.

Konsekvensanalys
Utifrån nuvarande riktlinjer för skolskjuts bedöms inte föreslagna riktlinjer medföra 
några ekonomiska konsekvenser eftersom de förtydligar tillämpningen av skollagens 
rätt till skolskjuts samt tidigare praxis och beslutade regler. 

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Roland Hybelius Kim Jakobsson
Utbildningschef Administrativ chef

Skickas till
Klicka här för att ange text.
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1 Bakgrund/inledning
Rätten till skolskjuts regleras huvudsakligen i Skollagen (2010:800). 
Skolskjuts är en rättighet för de eleverna i förskoleklass, grundskola, 
särskola och gymnasiesärskola med offentlig huvudman som går i den 
skolenhet där kommunen har placerat dem och som uppfyller skollagens 
förutsättningar för att beviljas skolskjuts (huvudregeln).

Utgångspunkten för bedömning av om rätt till skolskjuts föreligger är:
 Färdvägens längd
 Trafikförhållandena
 Funktionshinder
 Annan särskild omständighet

Även elever som går i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och 
gymnasiesärskola i andra skolenheter än den enhet där kommunen skulle 
placerat dem eller som går i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och 
gymnasiesärskola anordnad av fristående huvudman kan ha rätt till 
skolskjuts om vissa ytterligare förutsättningar än de ovan angivna är 
uppfyllda. Utgångspunkten för dessa förutsättningar är att anordnande av 
skolskjuts för dessa elever kan ske utan att det medför organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter för kommunen (tilläggsregeln).

De ovan angivna förutsättningarna benämns nedan som huvudregeln 
respektive tilläggsregeln.

Särskild prövning i varje enskilt fall
En prövning av rätten till skolskjuts ska ske individuellt i varje enskilt fall 
med utgångspunkten i de författningsbestämmelser som reglerar rätten till 
skolskjuts. Samtliga förutsättningar som kan grunda rätt till skolskjuts skall 
prövas och det skall i varje enskilt fall framgå att prövningen haft en sådan 
omfattning.

Allmänna kommunikationer och särskild skolskjuts
Skolskjuts kan beviljas genom allmänna kommunikationer eller genom 
särskilt anordnad skolskjuts. Med allmänna kommunikationer avser 
ordinarie linjetrafik och med särskild skolskjuts avses fordon som ej går i 
ordinarie linjetrafik. I Borgholms kommun används kollektivtrafik för 
Slottsskolan som anpassas efter skolans tider, linjelags skoltrafik som är 
öppen för allmänheten samt skoltaxi.

2 Vem är berättigad till skolskjuts
Eleven i förskoleklass, grundskola och grundsärskola som har Borgholms 
kommun som hemkommun har rätt till skolskjuts i enlighet med gällande 
författningsbestämmelser och dessa riktlinjer. Gymnasiesärskola anordnas 
av Kalmar gymnasieförbund.

Med hemkommun avses den kommun som personen är folkbokförd i. För 
den som är bosatt i landet utan att vara folkbokförd här avses med 
hemkommun den kommun som han eller hon stadigvarande vistas i eller, 
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om han eller hon saknar stadigvarande vistelseort, den kommun som han 
eller hon för tillfället uppehåller sig i. Detsamma gäller den som är 
kvarskriven i en kommun enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481).

Elever inom fritidshemsverksamhet är inte berättigade till skolskjuts. I vissa 
fall kan dock transport genom turbunden kommunal färdtjänst bli aktuellt, 
detta är dock en särskild prövning som utgår från färdtjänstlagen och inte 
skollagstiftningen. I Borgholms kommun anordnas dock fritidshemsskjuts till 
och från kommunens grundsärskola för att kompensera att eleven många 
gånger inte placeras vid den närmsta skolenheten. Denna anordnas dock ej 
under jul- och sommarlov.

3 Elevens bostadsadress
Utgångspunkten för elevens rätt till skolskjuts utgörs av elevens 
bostadsadress vilken som huvudregeln är densamma som elevens 
folkbokföringsadress. I vissa fall kan utgångspunkten utgöras av en 
bostadsadress som inte är elevens folkbokföringsadress t.ex. vid placering i 
korttidsboende.

I vissa fall vid gemensam vårdnad anses eleven ha två bostadsadresser. 
Dessa fall benämns nedan växelvis boende. Om förutsättningar för växelvis 
boende är uppfyllda ska en bedömning av elevens rätt till skolskjuts göras 
med utgångspunkt i elevens båda bostadsadresser.

Förutsättningar för växelvis boende
 Båda bostadsadresserna är belägna inom Borgholms kommun.
 Eleven har sin ena bostadsadress belägen inom området för den 

skola som anvisats av kommunen (Gäller för tillämpning av 
huvudregeln, är inte nödvändigtvis för tillämpning av tilläggsregels).

 Boendet ska bygga på ett fast och varaktigt arrangemang och vara 
likvärdigt fördelat på de båda adresserna, t.ex. boende varannan 
vecka på respektive adress. Det likvärdiga boendet och att det är 
fråga om ett fast arrangemang skall styrkas av vårdnadshavarna 
genom uppvisande av dom eller beslut, skriftlig överenskommelse 
mellan parterna eller genom underskrift av vårdnadshavarna på 
därför avsedd blankett.

 Om en av bostadsadresserna är belägna utanför Borgholms 
kommun kan skolskjuts anordnas om det går att anordna med 
länskort.

4 Avstånd
Avstånd är en lämplig första utgångspunkt för bedömning av om en elev har 
rätt till skolskjuts. Elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola som 
går i den skolenhet som kommunen har placerat dem har rätt till skolskjuts 
om avståndet mellan bostaden och skolan överstiger:

 2 km för elev i skolår F-3
 3 km för elev i skolår 4-5
 4 km för elev i skolår 6-9
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I första hand ska allmänna kommunikationer användas. En bedömning 
måste dock alltid göras om elevens färdväg från hemmet till aktuell hållplats 
för allmänna kommunikationer inte överstiger längsta avstånd för 
färdvägens längd, om den uppfyller kraven på säkra trafikförhållanden och 
om eleven i övrigt har förutsättningar att på egen hand ta sig till anvisad 
hållplats (t.ex. funktionshinder).

Vid bedömning av skolskjuts med allmänna kommunikationer ska 
kontrolleras så att tidtabeller på ett acceptabelt sätt överensstämmer med 
elevens schemalagda skoltider. Om tidtabellen medger att allmänna 
kommunikationer endast kan användas i en färdriktning så ska allmänna 
kommunikationer användas i den färdriktningen såvida det inte finns skäl för 
annan bedömning för att kunna uppfylla skollagens krav på skolskjuts.

Närmaste hållplats med allmänna kommunikationer
Om gångavstånd mellan bostaden och hållplatsen för linjetrafik överstiger;

 2 km för elev i skolår F-3
 3 km för elev i skolår 4-5
 4 km för elev i skolår 6-9

beviljas särskild skolskjuts. Detsamma gäller om eleven till följd av 
trafikförhållandena, funktionshinder eller annan särskild omständighet enligt 
skollagen är berättigad till skolskjuts för vägen mellan bostaden och 
hållplatsen för linjetrafik.

En bedömning ska i varje fall göras om skolskjutsen ska beviljas fram till 
närmaste hållplats för linjetrafik eller till skolan.

Uppsamlingsställen
I de fall samåkning kan ske från angivna uppsamlingsställen skall eleven 
själv ta sig till uppsamlingsstället. Om gångavstånd mellan bostad och 
uppsamlingsställe överstiger; 

 2 km för elev i skolår F-3
 3 km för elev i skolår 4-5
 4 km för elev i skolår 6-9

beviljas särskild skolskjuts.

En bedömning ska i varje fall göras om skolskjutsen ska beviljas fram till 
uppsamlingsstället eller till skolan

5 Väntetider
Särskild skolskjuts på grund av lång väntetid
Särskild skolskjuts beviljas om en elev är berättigad skolskjuts och om 
väntetiderna på skolan, innan skolan eller efter skolan, överstiger:
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 40 minuter för elever i åk F-9

Elevens ordinarie schema är utgångspunkt vid bedömning. Väntetider som 
uppstår tillfälligt t.ex. på grund av inställda lektioner eller liknande berättigar 
inte till särskild skolskjuts. Förseningar eller tillfälligt inställda turer med den 
ordinarie linjetrafiken berättigar inte till särskild skolskjuts.

Särskild skolskjuts beviljas även om en elev är berättigad skolskjuts och om 
restiden i skolskjutsfordonet överstiger:

 60 minuter för elever i åk F-9

Regeln om den maximala restiden gäller inte för elever från bostadsadress 
utanför skolans upptagningsområde, t.ex. på grund av växelvis boende.

6 Trafikförhållanden
Oavsett ovan nämnda avståndsregler kan skolskjuts beviljas om eleven till 
följd av trafikförhållanden enligt skollagen är berättigad till skolskjuts mellan 
hemmet och skolan, mellan hemmet och hållplats för linjetrafik eller mellan 
hemmet och anvisat uppsamlingsställe. Bedömning görs av 
skolskjutsansvarig med stöd av trafikplanerare utifrån utredning och 
rättspraxis.

7 Funktionshinder
Vid funktionshinder skall en bedömning göras av huruvida funktionshindret 
påverkar elevens möjligheter att ta sig till skolan. Det ankommer på eleven 
och dess vårdnadshavare att presentera relevant underlag för bedömning. 
Sådant underlag kan t.ex. bestå av medicinskt utlåtande från läkare etc.

Kommunen har även ansvar för att tillse att elev med tillfälligt 
funktionshinder erbjuds skolskjuts om det behövs för att eleven kostnadsfritt 
skall kunna ta sig till skolan och fullgöra skolplikten. Det saknar betydelse 
vad det tillfälliga funktionshindret består i eller hur det uppkommit. 

Vid helt tillfälliga funktionshinder föreligger inte rätt till skolskjuts. I enlighet 
med de rättsfall som finns på området ska funktionshindrests varaktighet 
uppgå till i alla fall 12 veckor.

I prövning av huruvida funktionshinder föreligger som medför att skolskjuts 
skall beviljas skall handläggande tjänsteman alltid kontrollera möjligheterna 
att få kostnaderna för skolskjuts täckta av eventuell försäkring. I situationer 
då elever drabbas av kortvariga funktionsnedsättningar och har behov av 
transporter till och från skolan bör man vända sig direkt till 
försäkringsbolaget för att få deras godkännande innan transport anordnas.

8 Annan särskild omständighet
Rätten Skollagen innehåller även en skyldighet för kommunen att anordna 
skolskjuts för elever på grund av ”annan särskild omständighet”. Syftet med 
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denna punkt är att fånga upp situationer där det framstår som nödvändigt 
eller motiverat att bevilja skolskjuts trots att skolskjuts inte kan beviljas på 
grund av färdvägens längs, trafikförhållandena eller funktionshinder hos 
elev.

Bedömning görs utifrån de förutsättningar som är aktuella i det enskilda 
ärendet. Det kan t.ex. vara fråga om hotsituationer, mobbningssituationer, 
särskilda omständigheter etc.

9 Skolskjuts enligt tilläggsregeln
Elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars 
skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola på 
grund av särskilda skäl eller på grund av eget val är endast berättigad 
skolskjuts till följd av färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder 
eller annan särskild omständighet och om skolskjuts kan anordnas av 
kommunen utan organisatoriska kostnader eller ekonomiska svårigheter.

Utgångspunkten för bedömningen av huruvida anordnandet av skolskjuts i 
dessa fall kan få ekonomiska konsekvenser eller organisatoriska svårigheter 
för kommunen skall göras utifrån vilken skyldighet kommunen hade haft ifall 
eleven valt att gå i den skola som han eller hon placerats i. Utgångspunkten 
för bedömning av ekonomiska svårigheter utgörs alltså av den kostnad 
kommunen skulle ha haft för skolskjuts om elev gått i den skola som 
kommunen skulle ha placerat eleven i. Om skolskjutsen i till den av eleven 
valda skolan är dyrare än vad det skulle ha varit i placeringsskolan saknas 
rätt till skolskjuts. Motsvarande bedömning görs med beaktandet av de 
organisatoriska svårigheter som kan uppkomma.

Om förutsättningarna för skolskjuts enligt tilläggsregeln inte är uppfyllda till 
följd av organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen har 
eleven inte heller rätt att få ersättning för skolskjuts upp till det belopp som 
skolskjutsen skulle kostat om eleven valt att gå i placeringsskolan.

Motsvarande skyldighet för kommunen att erbjuda skolskjuts gäller även för 
elever som går i fristående grundskola inom kommunen. Även i dessa fall 
görs bedömningen på så sätt som beskrivits ovan.

För elever som går i fristående skolor utanför Borgholms kommun föreligger 
inte rätt till skolskjuts.

10 Avsteg från riktlinjerna
Riktlinjerna utgör tillämpningsföreskrifter till gällande 
författningsbestämmelser om skolskjuts. Om riktlinjerna i något avseende 
strider mot författningsbestämmelser eller mot fastställd tolkning av 
skolskjutsbestämmelserna skall riktlinjerna inte tillämpas i dessa delar.

Om det på grund av särskilda skäl skulle framstå som orimligt att tillämpa 
gällande riktlinjerna på sätt som föreskrivs i ett enskilt ärende skall ärendet 
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tas upp till behandling i nämnden och nämnden kan då i det enskilda fallet 
besluta om en annan tillämpning av riktlinjerna.

11 Ändrat behov
Beslut om skolskjuts fattas för ett läsår eller en termin i taget. Av beslutet 
skall det framgå att beslutet är tidsbegränsat. Av beslutet skall det också 
framgå att kommunen vid förändring av de omständigheter som legat till 
grund för skolskjutsbeslutet kan komma att ändra beslutet.

Den enskilde eleven och dennes vårdnadshavare skall informeras om att de 
omgående skall anmäla till kommunen om de förutsättningar som låg till 
grund för kommunens beslut att bevilja skolskjuts förändrats.

12 Försenade elever
Skolskjutsen kan inte vänta på elever som inte finns på 
uppsamlingsstället/utanför bostaden eller vid upphämtningsstället i skolan 
på utsatt tid. Anges avgångstiden som ett tidsintervall ska eleven finnas på 
den anvisade platsen när tidsintervallet börjar (Exempelvis: Anges 
avgångstid för exempelvis skoltaxi till kl. 07:05 – 07:10 skall eleven finnas 
på uppsamlingsstället kl. 07:05). Om eleven är försenad till den ordinarie 
turen beviljas inte någon extratur.

13 Avbokningar av särskild skolskjuts
Vid sjukdom eller annan tillfällig avbokning av särskild skolskjuts skall 
vårdnadshavare kontakta transportör så snart det är möjligt. Information om 
telefonnummer och rutiner lämnas separat. Vid flera än tre upprepade 
tillfällen där vårdnadshavare ej avbokat skolskjuts kan denna bli 
ersättningsskyldig för den merkostnad som kommunen i sin tur får betala.

14 Vid extrema förhållanden
Vid vissa extrema förhållanden såsom oframkomligt väglag, naturkatastrofer 
eller andra extraordinära omständigheter kan kommunen inte garantera att 
skolskjuts kan utföras i enighet med vad som beslutats. I dessa fall utgår 
inte ersättning till eleven och dennes vårdnadshavare. Kommunen skall vid 
sådana förhållanden snarast upplysa om detta på kommunens hemsida. 

Roland Hybelius
Utbildningschef

Kim Jakobsson
Administrativ chef
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§ 63 Dnr 2020/100 660 UN

Tillämpningsföreskrifter med maxtaxa för förskola, fritidshem och peda-
gogisk omsorg

Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden
att fastställa nya tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk 

omsorg i Borgholms kommun.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har precis som andra kommuner tillämpningsföreskrifter som 
beskriver hur verksamheten inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
tillämpas i kommunen. Tillämpningsföreskrifterna beskriver kommunens verksam-
heter, förtydligar regler som baseras på skollag och lokal praxis samt beskriver hur 
administrationen går till för ansökan och uppsägning mm. Styrdokumentet ska hjäl-
pa verksamheternas pedagogiska personal, administration och vårdnadshavare att 
ha en tydlig, rättvis och fungerande verksamhet över hela kommunen.

Beslutsunderlag
Tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borg-
holms kommun
Tjänsteskrivelse daterad den 6 augusti 2020

Bedömning
Förslaget till nya tillämpningsföreskrifter är framtaget av förvaltning, arbetslagsleda-
re, rektorer och skoladministratörer från berörda verksamheter inom kommunen 
och bedöms vara tydligare än tidigare tillämpningsföreskrifter. 

Konsekvensanalys
Tydligare tillämpningsföreskrifter bedöms underlätta för personal och vårdnadsha-
vare samt öka likvärdigheten inom kommunen. Utifrån nuvarande tillämpningsföre-
skrifter är en förändring att verksamheterna förskola och fritidshem erbjuds till 
18:00 istället för 18:30, precis som i Mörbylånga kommun, vilket inte bedöms ha 
någon större konsekvens då kommunen erbjuder barnomsorg på obekväm arbets-
tid. En annan förändring är ansökningsförfarandet gällande särskilda skäl där det 
nu tydligare framkommer att skälen utgår utifrån barnets behov, vilket är ett förtydli-
gande av vad som står skrivet i skollagen.

Dagens sammanträde
Administrativ chef Kim Jakobsson redogör för förslaget till nya tillämpningsföreskrif-
ter och hur de tagits fram tillsammans med arbetslagsledare, förskolerektorer och 
skoladministratörer samt hur man tillämpar särskilda skäl. 
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Till utbildningsnämnden

Tillämpningsföreskrifter Borgholms kommun

Förslag till beslut 
att fastställa förslag på nya tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pe-

dagogisk omsorg i Borgholms kommun

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har som precis som andra kommuner tillämpningsföreskrifter 
som beskriver hur verksamheten inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
tillämpas i kommunen. Tillämpningsföreskrifterna beskriver kommunens verksamhe-
ter, förtydligar regler som baseras på skollag och lokal praxis samt beskriver hur ad-
ministrationen går till för ansökan och uppsägning mm. Styrdokumentet ska hjälpa 
verksamheternas pedagogiska personal, administration och vårdnadshavare att ha 
en tydlig, rättvis och fungerande verksamhet över hela kommunen.

Beslutsunderlag
Tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borgholms 
kommun
Tjänsteskrivelse daterad den 6 augusti 2020

Bedömning
Förslaget till nya tillämpningsföreskrifter är framtaget av arbetslagsledare, rektorer 
och skoladministratörer från berörda verksamheter inom kommunen och bedöms 
vara tydligare än tidigare tillämpningsföreskrifter. 

Konsekvensanalys
Tydligare tillämpningsföreskrifter bedöms underlätta för personal och vårdnadshava-
re samt öka likvärdigheten inom kommunen. Utifrån nuvarande tillämpningsföreskrif-
ter är en förändring att verksamheterna förskola och fritidshem erbjuds till 18:00 
istället för 18:30, precis som i Mörbylånga kommun, vilket inte bedöms ha någon 
större konsekvens då kommunen erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid. En 
annan förändring är ansökningsförfarandet gällande särskilda skäl där det nu tydli-
gare framkommer att skälen utgår utifrån barnets behov, vilket är ett förtydligande 
av vad som står skrivet i skollagen.
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1 Bakgrund/inledning

Förskolans och fritidshemmets verksamhet bedrivs utifrån gällande 
läroplaner. Verksamheterna erbjuds mellan kl. 06.00 och 18.00 måndag-
fredag. Vårdnadshavare som är i behov av förskola eller fritidshem på 
kvällar, helger och storhelger (helgdagar, röda dagar, jul-, nyårs och 
midsommarafton), kan erbjudas barnomsorg på obekväm arbetstid i 
Borgholm. Ansökan görs på kommunens hemsida under E-tjänster 
www.borgholm.se.

2 Verksamheter

Förskola 1 år till 5 år
Förskoleverksamhet ska erbjudas i den omfattning som motsvarar 
vårdnadshavares förvärvsarbete eller studier motsvarande 
tjänstgöringsgrad eller studiefart inklusive skälig restid. Samt om barnet har 
ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt (8 kap. 5 §  skollagen).

Barn vars vårdnadshavare är arbetssökande och barn vars vårdnadshavare 
är föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn ska 
från och med ett års ålder erbjudas förskola 15 timmar per vecka (8 kap 6 § 
skollagen).

Barn ska också erbjudas förskola om de behöver särskilt stöd i sin 
utveckling i form av förskola på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl 
(8 kap. § 7). Plats beviljas efter ansökan samt utredning och individuell 
prövning och beslutas av rektor. Vid vårdnadshavares semester eller annan 
ledighet ska barn vara lediga från förskolan.

Barn erbjuds plats som riktpunkt tidigast från och med det datum barnet 
fyller 1 år.

Avgift enligt taxa. 

Allmän förskola 3 år till 5 år
Barn som inte är inskrivna i förskola ska från och med höstterminen det år 
då de fyller tre år erbjudas allmän förskola under minst 525 timmar om året 
(8 kap 4 § skollagen). Allmän förskola förläggs utifrån den pedagogiska 
verksamheten 5 timmar per dag och 3 dagar i veckan. Exakta tider beslutas 
av förskolans rektor. Allmän förskola följer skolans terminstider. Under 
samtliga av skolans lov är barn i allmän förskola lediga. Se skolans 
läsårstider på kommunens hemsida.

En inbjudan till allmän förskola i kommunal regi sänds ut under våren till de 
barn som under året fyller tre år och inte redan är inskrivna i förskolan. 
Inbjudan sänds till barnets folkbokföringsadress.

Allmän förskola är avgiftsfri. 

http://www.borgholm.se/
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Fritidshem 6 år till vårterminen eleven fyller 13 år
Fritidshem är en verksamhet som erbjuds före och efter skoltid samt under 
lov och studiedagar. Elever ska erbjudas fritidshem utifrån omfattning som 
behövs med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete eller studier 
inklusive skälig restid. Samt om barnet har ett eget behov på grund av 
familjens situation i övrigt (14 kap. 5 § skollagen). Elever vars 
vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldralediga erbjuds inte 
fritidshem.

Elever ska också erbjudas fritidshem om de behöver särskilt stöd i sin 
utveckling i form av fritidshem på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl 
(14 kap. § 6). Plats beviljas efter ansökan samt utredning och individuell 
prövning och beslutas av rektor. Vid vårdnadshavares semester eller annan 
ledighet ska elever vara lediga från fritidshemmet.

Avgiften för förskola och pedagogisk omsorg övergår till avgift för fritidshem 
2 veckor före höstterminens start för barn som fyller 6 år och ska börja i 
förskoleklass. 

Avgift enligt taxa. 

Pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare 1 år till vårterminen barnet eller 
eleven fyller 13 år
I pedagogisk omsorg tas barn eller elev emot i dagbarnvårdarens egna hem 
under samma förutsättningar som gäller för förskola och fritidshem. 

Avgift enligt taxa.

Omsorg under obekväm arbetstid, kvällar och helger 1 år till 
vårterminen barnet eller eleven fyller 13 år
Barnomsorg erbjuds för de vårdnadshavare som arbetar på obekväm 
arbetstid. Verksamheten vänder sig i första hand till barn och elever 
folkbokförda i Borgholms kommun, vars samtliga 
vårdnadshavare/sammanboende arbetar när ordinarie barnomsorg är 
stängd (25 kap. § 5 skollagen).

Regler för verksamheten finns att hitta på kommunens hemsida 
www.borgholm.se.
 
Avgift enligt taxa.

http://www.borgholm.se/
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3 Regler och förtydliganden

Schema
Schema ska lämnas 14 dagar före nyttjande för att kunna anpassa 
verksamhet och bemanningen utifrån barnens behov.

Vistelsetid förskola
I Borgholms kommun gäller följande:

 För barn som har plats på grund av vårdnadshavares arbete eller 
studier utgörs omsorgstiden av vårdnadshavares arbetstid eller 
studietid samt skälig restid till och från arbets-/studieplatsen.

 Då vårdnadshavare arbetar på natten har barnet rätt till 
förskoleverksamhet under dagen.

 För barn med rätt till 15 timmars förskoleverksamhet per vecka 
förläggs placeringstiden utifrån den pedagogiska verksamheten och 
beslutas av förskolans rektor.

 Då arbetssökande och föräldralediga vårdnadshavare börjar arbeta 
eller studera, ska barnet vid behov av utökad vistelsetid erbjudas 
detta utan oskäligt dröjsmål. Behovet av utökad tid tillgodoses i 
första hand på respektive förskola.

 Om vårdnadshavare uppbär sjukpenning, sjuk- eller 
aktivitetsersättning har barnet rätt att behålla sin plats i 
förskoleverksamhet i samma omfattning som tidigare.

 Om barnet insjuknar på förskolan kontaktas vårdnadshavare som 
måste hämta sitt barn så fort som möjligt. Inga sjuka barn får vistas 
på förskolan. 

 Har någon av vårdnadshavarna semester eller annan ledighet är 
barnet inte på förskolan om inte särskilda skäl föreligger utifrån 
barnets behov.

 Vid behov av utökad vistelsetid av särskilda skäl görs en skriftlig 
ansökan av vårdnadshavare. Barnet ska ha ett eget behov av 
förskola på grund av familjens situation i övrigt eller behov av särskilt 
stöd i sin utveckling i form av förskola på grund av fysiska, psykiska 
eller andra skäl. Individuell bedömning görs utifrån barnets behov 
och beslut fattas av rektor.

Vistelsetid fritidshem
I Borgholms kommun gäller följande: 

 För elever som har plats på grund av vårdnadshavarnas arbete eller 
studier utgörs tiden på fritidshem av vårdnadshavares arbetstid eller 
studietid samt skälig restid till och från arbets-/studieplatsen. 

 Då vårdnadshavare arbetar på natten har barnet rätt till fritidshem 
under dagen.

 Barn vars vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetssökande har 
inte rätt till fritidshem.

 Då arbetssökande och föräldralediga vårdnadshavare börjar arbeta 
eller studera, ska barnet vid behov av utökad vistelsetid erbjudas 
detta utan oskäligt dröjsmål. Behovet av utökad tid tillgodoses i 
första hand på respektive förskola.
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 Om vårdnadshavare uppbär sjukpenning, sjuk- eller 
aktivitetsersättning har barnet rätt att behålla sin plats i fritidshem i 
samma omfattning som tidigare. 

 Om eleven insjuknar på fritidshemmet kontaktas vårdnadshavare 
som måste hämta sitt barn så fort som möjligt. Inga sjuka elever får 
vistas på fritidshemmet.

 Vid behov av utökad vistelsetid av särskilda skäl görs en skriftlig 
ansökan av vårdnadshavare. Eleven ska ha ett eget behov av 
fritidshem på grund av familjens situation i övrigt eller behov av 
särskilt stöd i sin utveckling i form av fritidshem på grund av fysiska, 
psykiska eller andra skäl. Individuell bedömning görs utifrån elevens 
behov och beslut fattas av rektor.

Stängning av verksamheten 
Vid exempelvis personalens studiedagar och semestrar kan avdelningar 
och enheter stängas eller slås samman. Barn och elever kan då erbjudas 
plats på annan enhet. Avgift reduceras inte p.g.a. stängning.

Vårdnadshavares uppgiftsskyldighet
Vårdnadshavare är på begäran skyldig att lämna in skriftliga uppgifter 
avseende arbetstider eller studier samt restid. Uppgifterna ska lämnas när 
barnet eller eleven börjar i förskola eller fritidshem, när 
utbildningsförvaltningen efterfrågar det samt vid ändrade förhållanden. 
Utbildningsförvaltningen har även rätt att begära intyg om tjänstgöringsgrad, 
studiefart samt andra intyg som styrker vårdnadshavarens behov. 

Om begärda uppgifter som styrker behovet av förskola eller fritidshem inte 
kommer in trots påminnelser eller när vårdnadshavare underlåter att anmäla 
ändrade förhållanden kan begränsning övervägas av barnets tid i 
verksamheten. Ett överutnyttjande av platsen kan vara ett avtalsbrott eller 
bidragsbrott. Om vårdnadshavare går ner i arbetstid ska detta rapporteras 
till kommunen av vårdnadshavaren eftersom detta är uppgifter som kan 
förändra rätten till förskola och fritidshem. 

Avgift
Avgift tas ut från första inskolningsdag och så länge barnet har plats inom 
verksamheten, d.v.s. även vid sjukdom, lov, under uppsägningstiden samt 
vid övergång till fritidshem. Avgiften debiteras 12 månader per år, vilket 
innebär att avgift betalas under semester och annan ledighet. Avgiften 
beräknas på hushållets sammanlagda bruttoinkomst. Vid gemensam 
vårdnad av barn, där barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna och båda 
har behov av barnomsorg, delas avgiften mellan hushållen genom en 
procentuell fördelning av avgiften. Vårdnadshavarens avgift för platsen i 
förskola eller fritidshem motsvarar inte kommunens kostnad för platsen. 

Kostnaden per barn och månad beräknas utifrån följande faktorer.
 Vilken typ av verksamhet barnet är placerad i 
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 Antal barn en familj har inom de olika verksamheterna
 Hushållets sammanlagda bruttoinkomst

Maxtaxa
Borgholms kommun tillämpar maxtaxa. Maxtaxan innebär att det finns ett 
högsta belopp på vad avgiften får kosta för ett hushåll. Denna justeras för 
varje år och årets maxbelopp finns tillgänglig på www.borgholm.se.

Verksamhet för barn 1-5 år: 
 Barn 1         3 % av inkomsten
 Barn 2         2 % av inkomsten
 Barn 3         1 % av inkomsten
 Barn 4         ingen avgift

Fritidshem 6-12 år: 
 Barn 1         2 % av inkomsten
 Barn 2         1 % av inkomsten
 Barn 3         1 % av inkomsten
 Barn 4         ingen avgift

Det yngsta barnet räknas som barn 1.

För barn 3-5 år görs en avgiftsreduktion av taxan med 30 % under skolans 
terminstider.

Vilka ersättningar och bidrag räknas in i hushållets sammanlagda 
bruttoinkomst:

 Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 Arvodesersättning till familjehem
 Pension ATP, dock ej barnpension
 Livränta
 Föräldrapenning
 Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för 

merutgifter tas inte med)
 Sjukpenning och sjukbidrag
 Arbetslöshetsersättning
 Kontant arbetsmarknadsstöd
 Utbildningsbidrag (avseende arbetsmarknadsutbildning)
 Familjebidrag i form av familjepenning
 Dagpenning för värnpliktiga

Egen företagares inkomster beräknas med utgångspunkt från 
sjukpenninggrundande inkomst samt föregående års taxering.

Inkomstuppgift ska lämnas när barn får plats. Lämnas inte inkomstuppgift 
debiteras maxbeloppet. Ändrade förhållanden skall anmälas omgående. 
Lämnade uppgifter kontrolleras med Skattemyndigheten. Om det vid kontroll 
visar sig att man betalat in för lite respektive för mycket i avgift kommer en 
avgiftsjustering att ske i form av en retroaktiv faktura, alternativt utbetalning. 

http://www.borgholm.se/
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Den uppgift vi får från skattemyndigheten är den totala taxerade inkomsten 
för förvärvsarbete. Om avgiften inte betalas i tid debiteras dröjsmålsränta 
fr.o.m. förfallodagen enligt räntelagen och inkassoavgift enligt inkassolagen.

Försäkringar
Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för alla barn som finns att 
läsa om på kommunens hemsida www.borgholm.se. Den gäller dygnet runt, 
året runt oavsett om barnet vistas i den kommunala verksamheten eller inte. 
Försäkringen kan dock behöva kompletteras med andra försäkringar. Om 
barnet orsakar skada i förskolan, familjedaghemmet eller fritidshemmet eller 
för någon annan under tillsynstiden gäller vårdnadshavares hemförsäkring.

4 Ansökan och uppsägning av plats

Ansökan
Ansökan görs via E-tjänster på kommunens hemsida www.borgholm.se.  
Ansökan kan skickas in tidigast då barnet fått sitt personnummer. Ansökan 
registreras med vilken förskola och vilket startdatum för inskolning som 
önskas. Bekräftelse om att ansökan mottagits skickas via mail till 
vårdnadshavare när ansökan kommit handläggaren tillhanda och ansökan 
registrerats. 

Enligt skollagen ska vårdnadshavarna garanteras en plats i förskola inom 
kommunen för sitt barn inom fyra månader efter att de ansökt om 
förskoleplats. Borgholms kommun har ambitionen att placeringar skall 
meddelas i så god tid i förväg som möjligt. Om vårdnadshavare tackar nej 
till en förskoleplats som kommunen erbjuder för att de önskat en specifik 
förskola kan de få vänta längre än fyra månader. Borgholms kommun 
prioriterar syskonförtur så långt det är möjligt. 

I mån av plats erbjuds även barn förskola som inte är folkbokförda i 
kommunen exempelvis om vårdnadshavarna har säsongsarbete i 
Borgholms kommun förutsatt att överenskommelse sker med barnets 
hemkommun. 

Uppsägning och uppsägningstid
Uppsägning av plats inlämnas via E-tjänst eller via mail till skoladministratör 
senast två månader innan barnet skall sluta. Avgift betalas under 
uppsägningstiden och barnet har rätt att utnyttja sin plats under denna tid. 
Kontaktuppgifter till respektive skoladministratör finns på www.borgholm.se. 

5 Tystnadsplikt och anmälningsplikt

Tystnadsplikt 
All personal i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem har inte rätt att för 
någon yppa något om barnen eller deras familjers personliga förhållanden 
utan vårdnadshavarnas medgivande. 

Anmälningsplikt

http://www.borgholm.se/
http://www.borgholm.se/


Borgholms kommun
Datum
2020-07-24

Diarienummer
UN 2020/100

Sida
9(9)

Tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Oavsett tystnadsplikt eller sekretess har personalen anmälningsplikt till 
socialtjänsten när det gäller barn som misstänks fara illa (14 kap 1 § 
socialtjänstlagen).

Roland Hybelius
Utbildningschef

Kim Jakobsson
Administrativ chef



TJÄNSTESKRIVELSE
Datum Beteckning 1 (1)
2020-08-19 2020/4 002

Handläggare
Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare

Ert datum Er beteckning

Postadress Telefon Telefax e-mail / www
Box 500[ 85114 Anne-Charlott.Petersson@borgholm.se
38701 Borgholm http://www.borgholm.se

Till utbildningsnämnden

Anmälan om fattade delegeringsbeslut 2020

Förslag till beslut 
att lägga redovisade delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av fattade delegeringsbeslut för tiden 22 juni – 18 augusti 2020.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll daterad den 12 augusti 2020
Sammanställning av delegeringsbeslut daterad den 19 augusti 2020
Tjänsteskrivelse daterad den 19 augusti 2020

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Roland Hybelius Anne-Charlott Petersson
Förvaltningschef Förvaltningssekreterare



Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020.445 U Beslut om mottagande i grundsärskola. Roland Hybelius

2020-06-23 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/69 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Beslut om mottagande i grundsärskola år 2020.
Enligt delegeringsordning UN delegations punkt 
7.1

2020.514 U Beslut - Tillstyrks. Avtal om interkommunal 
ersättning

Roland Hybelius

2020-08-07 Mörbylåna kommun Torslunda UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning 2020

2020.515 U Beslut - Tillstyrks. Ansökan om skolskjuts vid 
växelvis boende

Kim Jakobsson

2020-08-10 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/99 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid  växelvis boende

2020.516 U Beslut - Tillstyrks. Ansökan om skolskjuts vid 
växelvis boende

Kim Jakobsson

2020-08-10 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/102 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende

2020.517 U Beslut - Tillstyrks. Ansökan om skolskjuts vid 
växelvis boende

Anne-Charlott Petersson

2020-08-10 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/103 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Beslut - Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid 
växelvis boende

2020.518 U Beslut - Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid 
växelvis boende

Kim Jakobsson

Utskriftsdatum: Utskriven av: Anne-Charlott Petersson2020-08-19

Handlingar

Diarieenhet: Utbildningsnämnden

2020-06-22 - 2020-08-18

Riktning:

Status: Aktuella

DELEGERINGSBESLUTDokumenttyp:

Datum:

Upprättade

Notering:

Visas ejSekretess:
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2020-08-10 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/101 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende

2020.521 U Beslut - Tillstyrks. Ansökan om skolskjuts vid 
särskilda skäl.

Kim Jakobsson

2020-08-10 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/107 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl

2020.520 U Beslut - Tillstyrks. Ansökan om skolskjuts vid 
särskilda skäl.

Kim Jakobsson

2020-08-12 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/105 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Anskön om skolskjuts vid särskilda skäl

2020.532 U Beslut - Avslag Ansökan om skolskjuts vid 
särskilda skäl

Kim Jakobsson

2020-08-14 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/106 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl

2020.527 U Beslut - Tillstyrks. Ansökan om skolskjuts vid 
särskilda skäl

Kim Jakobsson

2020-08-14 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/111 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl

2020.528 U Beslut - Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid 
växelvis boende

Kim Jakobsson

2020-08-14 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/110 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende

2020.529 U Beslut - Tillstyrks. Ansökan om skolskjuts vid 
växelvis boende

Kim Jakobsson

2020-08-14 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/113 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende

2020.550 U Beslut - Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid 
växelvis boende

Kim Jakobsson

2020-08-18 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/115 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-12 64

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 64 Dnr 2020/92 008 UN

Medborgarförslag - Inköp av lådlastcyklar till förskolorna

Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden
att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda förslaget och återkomma med 

förslag till beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att två lastcyklar köps in och provas i en förskola som har 
begränsat med utflyktsmål idag, t.ex. Köpingsvik.  Kommunfullmäktige lämnar 
medborgarförslaget till utbildningsnämnden för ställningstagande och beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2020 § 112

Dagens sammanträde
Utbildningsnämndens arbetsutskott går igenom medborgarförslaget. 

Skickas till
Utbildningsnämnden

______________



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-15 112

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 112 Dnr 2020/92 008 KS

Anmälan; Medborgarförslag (Tommy Lindström)- Inköp av lådlastcyklar 
till förskolorna

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar medborgarförslaget till utbildningsnämnden för ställ-
ningstagande och beslut. 

Det noteras att förslagsställaren ska bjudas in till det sammanträde där förslaget 
slutligt behandlas. 

Ärendebeskrivning
Tommy Lindström föreslår i medborgarförslag inkommen 2020-05-08

att två lastcyklar köps in och provas i en förskola som har begränsat med ut-
flyktsmål idag, t.ex. Köpingsvik.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag.

Bedömning
Presidiet bedömer att medborgarförslaget ska lämnas till utbildningsnämnden för 
ställningstagande och beslut.

Dagens sammanträde
Ordföranden finner att kommunfullmäktige ställer sig bakom presidiets förslag.

Skickas till
Utbildningsnämnden

______________





Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-12 66

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 66 Dnr 2020/109 650 UN

Uppföljning av sjukfrånvaro 2020

Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att bjuda in personalkonsulent Margita Vestring till utbildningsnämndens möte den 

26 augusti 2020.

Ärendebeskrivning
I Utbildningsnämndens årshjul för augusti månad är det beslutat att det ska göras en 
avstämning och analys avseende sjukfrånvaro.

Dagens sammanträde
Förvaltningschef Roland Hybelius berättar att cheferna kommer att arbeta tillsam-
mans med organisationen Sunt Arbetsliv för att förbättra kommunens arbetsmiljö. 
Uppföljningen av sjukfrånvaron bereds av personalavdelningen. 

Skickas till
Utbildningsnämnden

______________
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Sjukfrånvaro Utbildningsförvaltningen Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Sjukfrånvaro 2019 7,20 8,94 7,97 7,98 8,13 5,63
Sjukfrånvaro 2020 6,31 6,99 12,76 10,51 6,74 6,17

Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Korttidssjukfrånvaro 2019 3,16 3,85 3,16 2,7 2,64 1,41
Korttidssjukfrånvaro 2020 2,43 2,86 7,57 5,74 2,69 3,31

Sjukfrånvaro, %
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Jul Aug Sep Okt Nov Dec
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Mätperiod januari - juni

Tillsvidare - antal personer och årsarbetare
Mätdatum 30 juni

Borgholms kommun 909 809,3 924 822,5 901 816,9 922 873,0

Kommunledning 55 52,7 63 60,0 100 97,0 136 128,6

Samhällsbyggnad 38 37,6 38 37,8

Social 550 470,1 566 486,0 543 480,2 536 511,1

Utbildning 266 248,9 257 238,8 258 239,7 250 233,2

Borgholm Energi 94 87,0 97 90,3 93 87,1 47 44,9

Borgholm Energi Elnät 11 11,0 11 11,0 10 10,0 10 10,0

Visstid - antal personer och årsarbetare 
Mätdatum 30 juni

Borgholms kommun 103 89,3 96 82,1 94 80,7 76 69,8

Kommunledning 21 21,0 24 21,9 25 22,8 4 4,0

Samhällsbyggnad 3 2,8 3 3,0 3 3,0

Social 57 47,4 41 36,0 31 26,7 56 51,7

Utbildning 22 18,1 28 21,3 35 28,2 16 14,1

Borgholm Energi 8 7,0 7 5,5 6 5,5

Borgholm Energi Elnät 1 1,0

1 0,5

2017 2018 2019 2020

2017 2018 2019 2020



Totalt arbetade timmar och årsarbetare januari - juni

Borgholms kommun 784 953 923,4 767 641 903,1 772 059 908,1 751 993 882,6

Månadslön 61 004 71,8 67 404 79,3 81 226 95,4 94 656 111,1

Timlön 2 076 2,4 1 423 1,7 3 479 4,1 9 445 11,1

Fyllnad 13 30 104 0,1

Övertid 36 136 0,2 247 0,3 225 0,3

Kommunledning 63 116 74,2 68 976 81,1 84 983 99,8 104 430 122,6

Månadslön 30 220 35,6 31 559 37,1

Timlön 202 0,2 630 0,7

Fyllnad 3

Övertid 20 7

Samhällsbyggnad 30 445 35,8 32 196 37,9

Månadslön 378 253 445,0 379 653 446,6 393 976 463,5 385 985 453,0

Timlön 67 100 78,9 68 854 81,0 66 890 78,7 59 136 69,4

Fyllnad 7 678 9,0 4 937 5,8 4 517 5,3 3 152 3,7

Övertid 4 369 5,1 3 287 3,9 2 304 2,7 2 586 3,0

Social 457 400 538,1 456 731 537,3 467 687 550,2 450 860 529,2

Månadslön 212 285 249,7 192 409 226,4 196 746 231,5 179 526 210,7

Timlön 18 458 21,7 14 718 17,3 19 150 22,5 14 915 17,5

Fyllnad 2 538 3,0 1 977 2,3 2 614 3,1 1 714 2,0

Övertid 711 0,8 634 0,8 879 1,0 548 0,6

Utbildning 233 992 275,3 209 738 246,8 219 389 258,1 196 703 230,9

Borgholm Energi 86 035 101,2 89 819 105,7 86 063 101,3 55 408 65,0

Månadslön 76 849 90,4 81 879 96,3 77 312 91,0 52 559 61,7

Timlön 7 406 8,7 6 515 7,7 7 060 8,3 1 732 2,0

Fyllnad 702 0,8 253 0,3 379 0,5 268 0,3

Övertid 1 078 1,3 1 172 1,4 1312 1,5 848 1,0

Borgholm Energi Elnät 9 886 11,6 9 674 11,4 9 022 10,6 9 218 10,8

Månadslön 9 761 11,5 9 594 11,3 8 891 10,5 9 136 10,7

Timlön 16

Fyllnad

Övertid 109 0,1 80 0,1 131 0,2 82 0,1

2017 2018 2019 2020



Frånvarotimmar och årsarbetare januari - juni

Borgholms kommun 177 323 208,6 201 892 237,5 196 779 215,2 242 867 285,1

Semester 3 019 3,6 3 968 4,7 5 580 6,6 6 070 7,1

Sjukdom 4 172 4,9 3 075 3,6 4 339 5,1 6 961 8,2

Föräldraledighet 2 267 2,7 2 342 2,8 3 070 3,6 5 194 6,1

Vård av sjukt barn 289 0,3 667 0,8 887 1,0 549 0,6

Facklig ledighet 9 2

Studieledighet 478 0,6

Övrig frånvaro 1 614 1,9 2 477 2,9 2 175 2,6 2 171 2,6

Kommunledning 11 361 13,4 12 529 14,7 16 060 2,6 21 425 25,1

Semester 2 556 3,0 2 830 3,3

Sjukdom 3 223 3,8 2 533 3,0

Föräldraledighet 1 614 1,9 1 538 1,8

Vård av sjukt barn 292 0,3 255 0,3

Facklig ledighet 13 8

Studieledighet 760 0,9

Övrig frånvaro 492 0,6 976 1,2

Samhällsbyggnad 8 190 9,6 8 900 10,5

Semester 33 167 39,0 35 921 42,3 37 252 43,8 34 443 40,4

Sjukdom 42 926 50,5 45 582 53,6 42 604 50,1 60 336 70,8

Föräldraledighet 11 381 13,4 16 860 19,8 16 713 19,7 15 452 18,1

Vård av sjukt barn 3 227 3,8 3 578 4,2 3 131 3,7 3 069 3,6

Facklig ledighet 602 0,7 798 0,9 484 0,6 174 0,2

Studieledighet 4 079 4,8 6 854 8,1 5 407 6,4 5 364 6,3

Övrig frånvaro 9 484 11,2 9 803 11,5 16 590 19,5 40 859 48,0

Social 104 866 123,4 119 396 140,5 122 182 143,7 159 697 187,5

Semester 8 776 10,3 8 821 10,4 9 008 10,6 7 463 8,8

Ferie/uppehåll 5 525 6,5 5 821 6,9 5 302 6,2 6 353 7,5

Sjukdom 17 877 21,0 17 562 20,7 20 080 23,6 21 345 25,1

Föräldraledighet 7 773 9,1 15 455 18,2 10 246 12,1 12 066 14,2

Vård av sjukt barn 2 406 2,8 2 514 3,0 2 548 3,0 3 130 3,7

Facklig ledighet 496 0,6 187 0,2 203 0,2 171 0,2

Studieledighet 1 250 1,5 1 097 1,3 1 628 1,9 2 755 3,2

Övrig frånvaro 8 803 10,4 9 610 11,3 9 522 11,2 8 462 9,9

Utbildning 52 906 62,2 61 067 71,9 58 537 68,9 61 745 72,5

Borgholm Energi 14 034 16,5 13 384 15,7 15 374 18,1 9 116 10,7

Semester 5 899 6,9 6 295 7,4 6 784 8,0 3 772 4,4

Sjukdom 3 561 4,2 4 191 4,9 3 761 4,4 1 857 2,2

Föräldraledighet 2 451 2,9 1 446 1,7 1 467 1,7 1 100 1,3

Vård av sjukt barn 449 0,5 574 0,7 746 0,9 500 0,6

Facklig ledighet 26 3

Studieledighet 72 0,1 143 0,2 1 964 2,3 1 244 1,5

Övrig frånvaro 1 602 1,9 709 0,8 649 0,8 642 0,8

2017 2018 2019 2020



Borgholm Energi Elnät 944 1,1 1 083 1,3 1 078 1,2 935 1,1

Semester 560 0,7 688 0,8 779 0,9 584 0,7

Sjukdom 188 0,2 122 0,1 176 0,2 184 0,2

Föräldraledighet 136 0,2 8 96 0,1

Vård av sjukt barn 19 64 0,1 88 0,1

Övrig frånvaro 177 0,2 73 0,1 28 71 0,1

Sjukfrånvaro i % av arbetstiden januari - juni

Total sjukfrånvaro

2017 2018 2019 2020

Borgholms kommun 7,6 7,7 7,7 9,8

Kommunledning 5,7 3,9 4,2 5,9

Samhällsbyggnad 8,3 6,5

Social 8,6 9,0 8,3 11,5

Utbildning 6,3 6,6 7,7 8,3

Borgholm Energi 3,8 4,2 3,9 3,0

Borgholm Energi Elnät 1,7 1,1 1,7 1,7

Korttidssjukfrånvaro 

2017 2018 2019 2020

Borgholms kommun 3,1 3,2 3,0 4,5

Kommunledning 2,2 2,6 1,5 2,1

Samhällsbyggnad 2,6 2,4

Social 3,4 3,5 3,4 5,1

Utbildning 2,8 2,9 2,9 4,2

Borgholm Energi 1,5 2,1 1,5 1,3

Borgholm Energi Elnät 0,9 1,1 1,6 1,7



Långtidssjuka (mer än 29 dagar) mätdatum 30 juni

2017 2018 2019 2020

Borgholms kommun 60 65 61 64

Kommunledning 3 1 6 5

Samhällsbyggnad 5 3

Social 42 45 40 48

Utbildning 10 16 15 11

Borgholm Energi 3 5 2 1

Borgholm Energi Elnät

Sjuklönekostnader inkl PO januari - juni

2017 2018 2019 2020

Borgholms kommun 4 712 568 5 170 760 5 014 000 7 707 582

Kommunledning 339 760 424 632 406 161 486 547

Samhällsbyggnad 239 117 210 114

Social 2 863 641 3 095 832 2 992 330 5 099 906

Utbildning 1 270 050 1 440 182 1 615 510 2 121 129

Borgholm Energi 204 989 342 962 315 391 221 077

Borgholm Energi Elnät 21 764 25 012 34 811 24 505

Personalomsättning januari - juni

2016 2017 2018 2019

Borgholms kommun 54 55 54 50

Egen begäran 39 43 33 31

Sjukersättning 1

Pension 13 10 18 15

Övrigt 2 2 3 3

Borgholm Energi 2 6 7 2

Egen begäran 1 3 5 2

Sjukersättning

Pension 1 1

Övrigt 3 1

Borgholm Energi Elnät 1 1 1

Egen begäran 1 1

Sjukersättning

Pension 1

Övrigt



Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-12 68

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 68 Dnr 2020/5 600 UN

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

Dagens sammanträde
Utbildningschef Roland Hybelius går igenom aktuellt ärende som ska besvaras till 
Diskrimineringsombudsmannen. Sammanträdet diskuterar de rubriker i skollagen 
som en rektor kan använda sig av för att flytta eller stänga av elever.

Skickas till
Utbildningsnämnden

______________



Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-12 67

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 67 Dnr 2020/58 610 UN

Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete 2019

Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att genomföra uppföljning av kvalitetsarbete på utbildningsnämndens sammanträde 

i augusti utifrån tidigare beslutat upplägg. 

Ärendebeskrivning
Tidigare uppföljning av systematiska kvalitetsarbetet har skjutits upp på grund av co-
rona.

Dagens sammanträde
Förvaltningschef Roland Hybelius går igenom av arbetsutskottet tidigare beslutat 
upplägg där ledamöterna i utbildningsnämndens arbetsutskott ingår varsin grupp. 
Ärendet kommer att ledas av skolledarna och utvecklingsledare under 90 minuter.

Skickas till
Utbildningsnämnden

______________



Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-03-11 28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 28 Dnr 2020/58 610 UN

Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete 2019

Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att överlämna informationen till utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
I Skollagen kap 4 beskrivs det systematiska kvalitetsarbetet som ska bedrivas inom 
skolväsendet: 

3 § Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och 
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

4 § Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § 
ska genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå.

I Skolverkets allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete beskrivs huvudman-
nens uppdrag: 

Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- 
och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analy-
sera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och ut-
veckla utbildningen. Verksamhetens resultat behöver dessutom följas upp, analy-
seras och bedömas i förhållande till vad vetenskap och beprövad erfarenhet lyfter 
fram som betydelsefullt i genomförandet. Även vid planering och prioritering av ut-
vecklingsinsatser är det viktigt att ta hänsyn till aktuell forskning.

I Borgholms kommun knyter vi samman det statliga kravet på systematiskt kvali-
tetsarbete med den kommunala målstyriningen för att skapa en helhet för verksam-
heterna. 

Vid utbildningsnämndens sammanträde i mars kommer enhetscheferna att presen-
tera sitt systematiska kvalitetsarbete. Presentationen kommer att gå till på följande 
sätt: 

 Uppstart i form av en presentation av systematiskt kvalitetsarbete. Presen-
tationen kommer att genomföras av enhetscheferna Anna Landefrö och Ka-
rin Albertz. Denna uppstart beräknas ta cirka 15 minuter. 

 Därefter kommer ledamöterna att delas upp i tre grupper för dialog tillsam-
mans med enhetscheferna. Dialogen kommer att bestå av tre stationer; för-
skola, grundskola/fritidshem samt kultur. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Varje station beräknas ta cirka 15 minuter. Därefter stationsbyte. I dessa 
grupper kommer det att föras en dialog kring analys av verksamheten, 
måluppfyllelse, utmaningar och utvecklingsområden. Vid dessa dialoger 
kommer det att finnas utrymme för eventuella frågor. 

Uppstartspresentationen, dialogen och tid för förflyttning beräknas sammanlagt att 
ta cirka 75 minuter

Dagens sammanträde
Utvecklingsledare Emma Berggren redogör för upplägget för enhetschefernas pre-
sentation av systemasitska kvalitetsarbetet. 

______________
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