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TJÄNSTESKRIVELSE/UTREDNING
Datum
Beteckning
1 (2)
2020-10-09
2020/92-008
Ert datum

Er beteckning

Handläggare

Roland Hybelius
Utbildningschef

Till utbildningsnämnden

Utredning av medborgarförslag gällande inköp av lådlastcyklar till förskolorna från medborgare Tommy Lindström
Förslag till beslut
att

vi just nu avvaktar med detta och tackar för förslaget

Ärendebeskrivning
I medborgarförslag ställt till Kommunfullmäktige står det:
Tommy Lindström föreslår i medborgarförslag inkommen 2020-05-08
att

två lastcyklar köps in och provas i en förskola som har begränsat med utflyktsmål idag, t.ex. Köpingsvik.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningen har på uppdrag av utbildningsnämnden fört en diskussion
och utrett ärendet. Utredningen är gjord ihop med rektorerna förskolan.

Utredning medborgarförslag lådcyklar förskolan
Diskussion med rektorer förskola 200910
Efterfrågan finns på en del förskolor. Innebär en möjlighet för personalen att ta sig
iväg med barnen. Vi har inte planerat i budget för detta 2021. Det är en stor kostnad
för inköp och framförallt en stor kostnad för att få till säker förvaring av cyklarna då
nya förråd behöver byggas på förskolorna.
Förskolorna i Borgholm stad har närhet till det mesta och rektor menar att det inte är
långt och kan gå. Finns även vagnar som rymmer ett större antal barn.
Vårt svar blir: Jätteintressant och vi skulle kunna ha några cyklar som får flytta runt
mellan förskolorna. Just nu avvaktar vi och tackar för förslaget.

Postadress

Box 500[
38701 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

roland.hybelius@borgholm.se
http://www.borgholm.se

3
2 (2)

Om det skulle bli aktuellt längre fram så håller Kalmar på med en upphandling just
kring detta som vi kan stödja oss på.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Roland Hybelius
Utbildningschef
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDEN

§ 70

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-08-26

70

Dnr 2020/92 008 UN

Medborgarförslag - Inköp av lådlastcyklar till förskolorna
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
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
Arbetsutskottets beslut den 12 augusti 2020 § 64
Skickas till
Utbildningsförvaltningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE/UTREDNING
Datum
Beteckning
1 (1)
2020-10-09

2020/154 602

Ert datum

Er beteckning

Handläggare

Roland Hybelius
Utbildningschef

Till utbildningsnämnden

Extra stängningsdag förskolor januari 2021
Förslag till beslut
att

vi genomför en extra stängningsdag i förskolorna januari 2021.

Ärendebeskrivning
Då implementering av nytt verksamhetssystem InfoMentor ska genomföras i förskolorna behövs tid för utbildning. För att hantera detta behövs en extra stängningsdag i
förskolorna så att medarbetarna kan utbildas. Det är mycket svårt att få tid till detta
inom ordinarie tid och därför föreslås att i första delen av januari, en måndag eller fredag då inte 15-timmars placeringarna är på förskolan, skapa tid för detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 9 oktober 2020.

Chefens namn.
Chefens titel.

Postadress

Telefon

Box 500[
38701 Borgholm

85114

Roland Hybelius
Utbildningschef

Telefax

e-mail / www

Anne-Charlott.Petersson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2020-10-14

2020/155 641

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Emma Berggren-Andersson
Utvecklingsledare

Till utbildningsnämnden

Rapport från utvärdering av verksamhetsplan fritidsgårdar
Förslag till beslut
att

anta ny verksamhetsplan för fritidsgårdar i Borgholms kommun för läsåret
2020/21.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden gav 2019-06-26 § 65 utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta
fram en verksamhetsplan för fritidsgårdarna i Borgholms kommun. Verksamhetsplanen utvärderas årligen och förslag på ny verksamhetsplan tas fram.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan för fritidsgårdar i Borgholms kommun läsåret 2020/21
Tjänsteskrivelse daterad den 14 oktober 2020
Bedömning
Verksamhetsplanen innebär ett tydliggörande av fritidsgårdarnas verksamhet vilket
också är kopplat till den resursfördelning som krävs för verksamheten.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Roland Hybelius
Utbildningschef

Emma Berggren-Andersson
Utvecklingsledare

Sida

1(5)
Datum

Diarienummer

2020-10-06

2018/72

Emma Berggren-Andersson, 0485-88344
emma.berggren-andersson@borgholm.se

Verksamhetsplan för
fritidsgårdar i Borgholms
kommun läsåret 2020/21

8

Borgholms kommun

Datum

Diarienummer

Sida

2020-10-06

2018/72

2(5)
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Borgholms kommun

Datum

Diarienummer

Sida

2020-10-06

2018/72

3(5)

1 Övergripande mål
Nedan presenteras fritidsgårdsverksamhetens övergripande mål och dess
koppling till utbildningsnämndens mål.
Utdrag ur utbildningsnämndens
mål:

Fritidsgårdsverksamhetens
övergripande mål är att:

Utbildningsnämnden ska erbjuda
trygga och utvecklande
verksamheter i hela kommunen.

Skapa trygga träffpunkter för
ungdomar i Borgholms kommun.

Utbildningsnämndens verksamheter
ska genomsyras av delaktighet och
inflytande för våra brukare.

Ge ungdomar möjlighet till
delaktighet och inflytande i
verksamheterna.

2 Beskrivning av verksamheten
Kommunens fritidsgårdar erbjuder en plats för socialt umgänge, men också
för mer planerade aktiviteter. Fritidsgårdarna arbetar aktivt för att stärka
ungdomars självkänsla och skapar aktiviteter som ger möjlighet till nya
upplevelser och erfarenheter. Verksamheten bygger på allas lika värde.
Fritidsledare och besökare visar varandra hänsyn och bemöter varandra
med respekt. Fritidsgårdarna strävar efter en verksamhet som känns
välkomnande och trygg och arbetar aktivt för att alla ska känna glädje
genom att tillsammans med ungdomar se möjligheter även i svårigheter.
Vidare arbetar fritidsgårdarna även för att alla ska känna gemenskap och
delaktighet och söker aktivt samverkan med andra kompetenser för att
ständigt utvecklas och möta nya behov.
Personalen strävar efter att vara närvarande vuxna som låter alla känna sig
sedda och hörda, bygger relationer, sätter gränser och är goda förebilder i
en drogfri verksamhet.

3 Gemensamma aktiviteter
Under varje läsår arbetar fritidsgårdarna för att planera och genomföra olika
aktiviteter. Ett syfte med flera av aktiviteterna är att genomföra dessa vid
riskhelger. Ett annat syfte med aktiviteterna är att ge ungdomar möjlighet till
gemensamma upplevelser, nya erfarenheter och nya bekantskaper. Målet
är att alla ska kunna delta oavsett ekonomiska förutsättningar. För att kunna
göra fler gemensamma aktiviteter söker fritidsledarna ekonomisk sponsring.
Här presenteras de gemensamma aktiviteter fritidsgårdarna genomför varje
läsår.
Detta läsår ser det annorlunda ut på grund av Covid-19. Aktuella aktiviteter
affischeras på de olika fritidsgårdarna och/eller Facebook/Instagram.


Alla tre fritidsgårdar träffas och har en gemensam gårdsträff. Det är
rullande vilken gård som arrangerar aktiviteten.

Verksamhetsplan för fritidsgårdar i Borgholms kommun läsåret 2020/21
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Borgholms kommun

Datum

Diarienummer

Sida

2020-10-06

2018/72

4(5)



Fritidsgårdarna arrangerar en resa till Liseberg som en
förebyggande aktivitet som genomförs samtidigt som cruisingen,
vilket är ett lokalt arrangemang och en av årets riskhelger.



Drogfri skolavslutning anordnas i samband med vårterminens
skolavslutning då detta är en riskkväll för alkoholdebut.
Fritidsgårdarna får bidrag både från utbildningsnämnden och
socialnämnden till denna aktivitet.



Runt skolstart i augusti arrangerar Slottsgården en kick-off där
övriga fritidsgårdar bjuds in.



Gårdarna arrangerar
planeringen.



Skidresa till Hestra genomförs i samarbete med Slottsskolans IF.



En gång om året åker samtliga fritidsgårdar till Boda Borg, dock ej
samtidigt.



I samband med höstlovet arrangeras en spökrunda.

en

julavslutning.

Ungdomarna

deltar

i

4 Kommunens fritidsgårdar
4.1 Slottsgården, Borgholm
Slottsgårdens fritidsgård ligger i Borgholm i anslutning till Slottsskolan.
Lokalerna används dagtid som skolcafeteria och kvällstid som fritidsgård. Vi
vill tillsammans med våra besökare skapa en trygg och trivsam miljö där
våra ungdomar känner sig delaktiga i vårt arbete. Samtliga ungdomar från
årskurs 6 upp till 18 år är välkomna att besöka oss.

4.2 Går’n, Löttorp
Går’n är den nordligaste fritidsgården i Borgholms kommun, belägen i
Löttorp. Går´n ligger i anslutning till Åkerboskolan där det i dagsläget går
185 elever. Skolan är en F-9 skola. Vår verksamhet riktar sig till elever från
årskurs 3 tills de fyllt 18 år.
Vår verksamhet har i dagsläget byggts upp runt aktiviteter, föreningsliv,
skola och den kommunikation som finns tillgänglig.

4.3 Blå Gården, Rälla
Fritidsgården ligger i anslutande byggnad till Rälla skola och bibliotek.
Vårt geografiska område sträcker sig från Köpingsvik till Glömminge, men
de flesta ungdomar kommer från Rälla Området. Och går på någon utav
skolorna i kommunen. Vi har även ungdomar från friskolorna som besöker
oss.
Vi har öppet för årskurs 4 till 9 och gymnasiet. Vi fokuserar i första hand på
våra högstadie- och gymnasieungdomar.

Verksamhetsplan för fritidsgårdar i Borgholms kommun läsåret 2020/21
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Borgholms kommun

Datum

Diarienummer

Sida

2020-10-06

2018/72

5(5)

5 Framtid
Fritidsgårdarna har som ambition att utveckla sin verksamhet på olika sätt.
Två utvecklingsområden som har uttryckts är följande:



Under
läsåret
arrangerar
även
fritidsgårdarna
olika
lovaktiviteter/spontana aktiviteter där gårdarna bjuder in varandra.
I dagsläget är fritidsgårdarna till största delen stängda under
sommarlovet. Efter önskemål från ungdomarna vill vi erbjuda
öppettider och aktiviteter under hela året.

6 Samverkan
Fritidsledarna i Borgholms kommun har ett nätverk där de träffas flera
gånger under läsåret för erfarenhetsutbyte, planering av gemensamma
aktiviteter samt utvärdering av verksamheten. Fritidsledarnätverket i Kalmar
län träffas flera gånger under året. Där representeras Borgholms kommun
av en av kommunens fritidsledare. Fritidsgårdarna samverkar även med
Förebyggande teamet, polisen samt lokala näringsidkare.

7 Utvärdering och uppföljning av verksamheten
Fritidsgårdarna skickar årligen ut en enkät för att utvärdera verksamheten.
Enkäten genomförs mitten av vårterminen. Verksamheten utvärderas också
genom samtal med de besökande ungdomarna.
Verksamhetsplanen följs upp i slutet av vårterminen varje år. Vid uppföljning
träffas kommunens fritidsledare och följer upp, samt planerar
fritidsgårdarnas verksamhet för kommande läsår. Den lokala planeringen
görs på respektive fritidsgård.

Verksamhetsplan för fritidsgårdar i Borgholms kommun läsåret 2020/21
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2020-10-13

2020/1 640

Ert datum

Er beteckning

1 (2)

Handläggare

Emma Berggren-Andersson
Utvecklingsledare

Till utbildningsnämnden

Månadsuppföljning september 2020
Förslag till beslut
att

lägga månadsuppföljningen september 2020 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till september en positiv budgetavvikelse på 2 452 tkr. En fortsatt bidragande orsak till denna avvikelse är de bidrag och ersättningar som erhållits under året. Vidare har korrigering av uppbokad
löneökning påverkat avvikelsen för månaden. Prognosen för året uppgår till -322 tkr
(augusti 0 tkr). Högre kostnader än budgeterat väntas för ersättning till andra huvudmän, skolskjutsar, tilläggsbelopp och särskolan.
Beslutsunderlag
Uppföljning september 2020
Tjänsteskrivelse daterad den 13 oktober 2020
Bedömning
Utbildningsförvaltningens prognos på helår uppgår till -322 tkr. Hänsyn till sänkta arbetsgivaravgifter eller sjuklönekostnader för september månad har inte gjorts då
summan är okänd. Kostnaderna som uppstått i samband med branden på Åkerboskolan väntas ersättas.
Centrala stödfunktionen förväntas ha en negativ budgetavvikelse vid året slut. Periodens positiva avvikelse väntas reduceras på grund av högre kostnader än förväntat
för interkommunal ersättning samt ersättning till fristående huvudmän. Hyreskostnad
för A-huset har inte debiterats under året, vilket väntas under årets sista månader.
Några större fakturor saknas också under perioden vilka väntas längre fram. Ökat
antal tilläggsbelopp väntas ge högre kostnader under hösten än budgeterat och
skolskjutsarna och lägre intäkter på lotsen väntas fortsätta att skapa negativ avvikelse.

14
2 (2)

Konsekvensanalys
Det är som tidigare vissa budgetposter som inte går att påverka särskilt mycket.
Detta gäller bland annat särskolan, IT-budgeten, skolskjutsar och interkommunal ersättning. I grunden är det bra kontroll på situationen gällande utfallet för september
och prognosen för helåret.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Roland Hybelius
Utbildningschef

Emma Berggren-Andersson
Utvecklingsledare
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Utbildningsnämnd

Uppföljning september
Sep 2020

UN: 2020/1

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

Uppföljning september
Borgholms Kommun

1

16

Innehållsförteckning
1 Förvaltningsberättelse..........................................................................3
1.1

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

1.2

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning .............................3
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1 Förvaltningsberättelse
1.1 Händelser av väsentlig betydelse
Frånvaron bland elever och personal har ökat och det har handlat om förkylningar.
Pandemin är kvar och ställer fortsatt stora krav på anpassningar och försiktighet.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Ekonomisk sammanställning
Utbildningsförvaltningens budgetavvikelse för perioden januari till september är +2
452 tkr (augusti +1 685). En fortsatt bidragande orsak till denna avvikelse är de bidrag
och ersättningar som erhållits under året. Vidare har korrigering av uppbokad löneökning
påverkat avvikelsen för månaden. Prognosen för året uppgår till -322 tkr (augusti 0 tkr).
Högre kostnader än budgeterat väntas för ersättning till andra huvudmän, skolskjutsar,
tilläggsbelopp och särskolan. Vidare saknas ett flertal större fakturor vilka kommer att
reducera den positiva avvikelsen ytterligare under årets sista månader. Antagandet om att
budget för läromedel och förbrukningsmaterial kommer att användas ligger också till
grund för förvaltningens prognos på helår.

Kommunens verksamheter
Detta avsnitt fokuserar på kommunens verksamheter. Här redovisas avtalstrohet,
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 intensiv period i verksamheten med många frågor på förvaltningsnivå. Stora som små.
Åkerboprojektet tar mycket tid då det är inne i en mer detaljerad fas.
Elevhälsoutbildningen för chefer och elevhälsopersonal har startat upp för att skapa större
samsyn i de frågorna. Dialog förs med Fastighetsavdelningen och en struktur för möten är
upplagd så att frågor kan tas om hand utan att bli långbänkar. Även dialogen med
kostenheten fortsätter för renodling av roller och uppdrag. Det har framförallt varit stort
fokus på budgetberedning och förberedelse av det arbetet vilket nu är avslutat och
överlämnat till politiken.

Utbildningsnämnd
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ●
www.borgholm.se
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Förskoleverksamhet
Verksamheterna har påbörjat höstens inskolningar.
I Runsten är det barn i kö och verksamhetsanpassningar planeras för att ta emot fler barn.
Utvecklingsprojekt som pågår är SKUA. Rälla förskola arbetar för andra året med
tillitsbaserat pedagogiskt förhållningssätt. Likaså pågår utvecklingsarbete kring
kvalitetsarbetet på en del enheter vilket senare ska bli på alla.

Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem
Verksamheten är i full gång och justeringar har gjorts på vissa enheter för att möta de
behov som uppstått. Den kommunala satsningen kring fritidshemmens uppdrag har
startat. Förvaltningen fortsätter implementeringen av InfoMentor och utvecklingsledaren
är ute och kompletteringsundervisar. Fritidshemmet är i uppstartsfas i InfoMentor resan.

Bibliotek och kulturskola
Kulturskolan visar fortsatt stor kreativitet och samarbetsvilja vilket gagnar många av våra
barn och elever. Även personalklubben får glädje av Kulturskolans förmågor. En
breddning av verksamhet och uppdrag som stimulerar.
Biblioteket är inne i en fas där man förbereder meröppet. Huvudbiblioteket har haft stängt
vecka 40 för planering och olika tekniska arbeten i lokalerna.

Personaluppföljning
Effekterna av Covid-19 har varit lugna i den period som redovisas. Vilket syns då
kurvorna i de olika diagrammen följer förväntad utveckling. Kommande månader kan bli
annorlunda.
Nedan följer personaluppföljning per augusti månad.

Arbetad
tid

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Antal
årsarbetare
2019

275

243

286

259

284

196

87

223

Antal

240

225

258

221

233

204

63

206
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Arbetad
tid

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

årsarbetare
2020

Arbetad
tid

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Övertid
2019

100

81

118

115

310

104

5

75

Fyllnadstid
2019

282

299

529

411

595

197

77

262

Övertid
2020

89

92

114

83

57

75

18

68

Fyllnadstid
2020

187

277

328

268

317

165

52

193

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sjukfrånvaro 2019

7,20

8,94

7,97

7,98

8,13

5,63

4,70

4,61

Sjukfrånvaro 2020

6,31

6,99

12,76

10,51

6,74

6,17

3,44

5,30

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

Uppföljning september
Borgholms Kommun
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Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Korttidssjukfrånvaro
2019

3,16

3,85

3,16

2,7

2,64

1,41

1,96

1,48

Korttidssjukfrånvaro
2020

2,43

2,86

7,57

5,74

2,69

3,31

1,78

2,22

Ekonomisk analys
Utbildningsförvaltningens budgetavvikelse för perioden januari till september är +2
452 tkr (se tabell nedan).
I september månad har korrigering av uppbokade löneökningar gjorts. Detta har lett till
att områdena har en mer positiv avvikelse i september jämfört med augusti. Vidare
fortsätter det att vara ett lägre barn- och elevantal på flera enheter i och med Covid-19,
vilket innebär att vikarier inte tillsätts i samma utsträckning vid frånvaro.
Ett nytt sätt att ersätta sjuklönekostnaderna har implementerats i augusti, resultatet av
detta är att utbildningsförvaltningen ersatts med 28 tkr för sjuklönekostnader i augusti,
vilket är en betydligt lägre ersättning än tidigare månader under pandemin.
Den centrala stödfunktionen visar på en fortsatt positiv budgetavvikelse. Antalet elever
som valt annan huvudman har under september visat sig vara fler än tidigare förutspått.
Den högre bidragsramen för likvärdig skola fortsätter att påverka avvikelsen positivt och
den negativa avvikelsen på IT har reducerats något under september.
Skolskjutskostnaderna ligger per september 1,5 mkr över budgeterad nivå.
Den positiva avvikelsen på central barnomsorg har ökat under september. Utvecklingen
härleds till att personal inte tas in i budgeterad nivå då barnantalet är lägre. Avvikelsen på
Viktoriaskolan har minskat under perioden, detta då periodkurvan för personalbudgeten
har varit felaktig under året och kommer resultera i att budgetavvikelsen går från negativ
till positiv under hösten.
Södra området har minskat sin negativa avvikelse under september. Förutom skillnaderna
i löneökningen arbetar området mycket med att planera sin bemanning utifrån barn- och
elevantal vilket resulterar i att vikarier inte behöver tas in fullt ut vid frånvaro av olika
slag. På grund av pandemin är barn- och elevantalet lägre än det brukar vara.
Även på kulturområdet har den positiva avvikelsen ökat, vilket främst härleds till
biblioteket. Fakturering har gjorts under perioden vilket har ökat intäkterna. Inköpen har
varit lägre än budgeterad nivå vilket också bidrar till den positiva avvikelsen.

Ekonomisk sammanställning
Årsbudget

Budget jan-sep

Utfall jan-sep

Avvikelse

Total
60

Central stödfunktion

67 475

50 489

49 265

1 224

61

Norra
rektorsområdet

22 282

16 874

16 473

401

62

Centrala
rektorsområdet

48 478

36 249

35 545

704

63

Södra
rektorsområdet

38 759

29 579

29 733

-154

65

Kulturområdet

10 323

7 822

7 541

281

69

Projekt

0

0

5

-5

Utbildningsnämnd
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Årsbudget

Budget jan-sep

Utfall jan-sep

Avvikelse

187 317

141 013

138 562

2 452

Summa

Prognos
Utbildningsförvaltningens prognos på helår uppgår till -322 tkr. Hänsyn till sänkta
arbetsgivaravgifter eller sjuklönekostnader för september månad har inte gjorts då
summan är okänd. Kostnaderna som uppstått i samband med branden på Åkerboskolan
väntas ersättas.
Centrala stödfunktionen förväntas ha en negativ budgetavvikelse vid året slut. Periodens
positiva avvikelse väntas reduceras på grund av högre kostnader än förväntat för
interkommunal ersättning samt ersättning till fristående huvudmän. Hyreskostnad för Ahuset har inte debiterats under året, vilket väntas under årets sista månader. Några större
fakturor saknas också under perioden vilka väntas längre fram. Ökat antal tilläggsbelopp
väntas ge högre kostnader under hösten än budgeterat och lägre intäkter på lotsen väntas
fortsätta att skapa negativ avvikelse. Skolskjutskostnaderna fortsätter att öka markant
vilket förvaltningen inte kan påverka. Hade dessa varit inom budgeterad ram hade
nämndens budget gått mot ett klart positivt resultat för året. Dessa kostnader kunde inte
förutses vid budgeteringen för 2020.
Prognosen för förvaltningens rektorsområden är baserad på den bemanning som
rektorerna har planerat under höstterminen. Vidare väntas budget för läromedel och
förbrukningsmaterial vara förbrukat när året är slut, mycket inköp av exempelvis
läromedel görs vanligtvis i slutet av året för att användas under vårterminen. Prognosen
innefattar även differensen mellan budgeterad löneökning och förväntad löneökning för
perioden oktober till december.

Prognos sammanställning
Årsbudget

Årsprognos

Fg.prognos

Budgetavvikelse

Total
60

Central stödfunktion

67 475

67 860

118

-385

61

Norra
rektorsområdet

22 282

22 291

33

-9

62

Centrala
rektorsområdet

48 478

47 849

562

629

63

Södra
rektorsområdet

38 759

39 271

-641

-512

65

Kulturområdet

10 323

10 364

-72

-41

69

Projekt

0

5

0

-5

187 317

187 640

0

-322

Summa

Åtgärder
Det är som tidigare vissa budget poster som inte går att påverka särskilt mycket. Detta
gäller bland annat Särskolan, IT-budgeten, skolskjutsar och interkommunal ersättning. I
grunden är det bra kontroll på situationen gällande utfallet för september och prognosen
för helåret.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2020-10-13

2020/57 600

Ert datum

Er beteckning

1 (2)

Handläggare

Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare

Till utbildningsnämnden

Skolpliktsbevakning mars 2020
Förslag till beslut
att

lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utifrån rutiner för skolpliktbevakning så har kontroll genomförts genom att stämma
av folkbokföringsregistret mot förvaltningens klasslistor och listor med barn hos annan huvudman med syfte att kunna identifiera barn och elever med skolplikt som inte deltar i undervisning. De barn som inte finns i verksamhet följs sedan upp genom
kontakter med skattemyndighet och vårdnadshavare.
Frånvarostatistik redovisas per läsår genom att hämta ut statistik från kommunens
system där frånvaro inrapporteras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 13 oktober 2020
Rutin för skolpliktsbevakning
Rutin vid elevs frånvaro i grundskolan
Bedömning
Vid skolpliktsbevakningen framkom att de elever som har skolplikt och är folkbokförda i Borgholms kommun deltar i undervisning.
Statistik över frånvaro
Läsår

Antal elever
med mer än
15% frånvaro

Antal elever
totalt

Frånvaro över
15% i procent

15/16

64

893

7%

16/17

72

872

8%

17/18

105

824

13%

18/19

112

827

15%

19/20 mars

95

866

11%

23
2 (2)

20/21 okt

198

831

24%

Antal elever med frånvaro högre är 50 % var en elev läsåret 15/16, 3 elever läsåret
16/17, 2 elever läsåret 17/18, 4 elever läsåret 18/19 och 4 elever läsåret 19/20. Vid
mätning i oktober 2020 så hade förvaltningen 2 elever med frånvaro högre än 50%. I
spåren av Coronaepidemin ser vi en ökning av sjukfrånvaron då försiktighet vid förkylningssymptom gäller.
Vid införandet av vår nya lärplattform InfoMentor så övergick frånvarorapportering
via sms till att registreras i InfoMentor.
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kim Jakobsson
Administrativ chef

Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare
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Rutiner för skolpliktsbevakning
Inledning
Detta dokument fastslår utbildningsförvaltningens rutiner för skolpliktsbevakning av skolpliktiga elever.

Skolpliktsbevakning
Enligt 9 kap 17 § ska en elev i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och
sameskolan delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte
har giltigt skäl att utebli. Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin
skolplikt.
Enligt 7 kap 21 § i skollagen ska hemkommunen se till att skolpliktiga barn som inte går i dess
förskoleklass, grundskola eller grundsärskola på något annat sätt får föreskriven utbildning.
Huvudmannen ska enligt 7 kap 22 § se till att eleverna i huvudmannens förskoleklass, grundskola och
grundsärskola fullgör sin skolgång.
Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har
gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske får hemkommunen enligt 7 kap 23 § förelägga
elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Ett föreläggande får förenas med vite.
Utbildningsförvaltningen i Borgholms kommun genomför kontroll av samtliga skolpliktsskyldiga barn och
elever folkbokförda i Borgholms kommun två gånger per år. Dessa kontroller genomförs av
förvaltningssekreterare en gång i mars månad och en gång i september månad.
Kontrollen genomförs genom att stämma av folkbokföringsregistret mot förvaltningens klasslistor och
listor med barn hos annan huvudman med syfte att kunna identifiera barn och elever med skolplikt som
inte deltar i undervisning. Om förvaltningen identifierar ett skolpliktigt barn som inte deltar i
undervisning diskuteras barnet med administratören på den skola där eleven skulle ha gått för att
kontrollera att skolan inte har missat att registrera barnet som elev.
Om skolpliktsbevaktningen visar att en vårdnadshavare inte ser till att ett barn fullgör sin skolplikt
informerar förvaltningssekreteraren förvaltningschefen, som i sin tur kontaktar vårdnadshavaren för att
informera om dennes ansvar gällande skolplikt. Om skolplikten ändå inte fullgörs, och detta beror på att
elevens vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra, lyfter förvaltningschefen ärendet till
utbildningsnämnden för ett eventuellt beslut om föreläggande som kan vara förenat med vite.
När en ny elev, som kommer från en annan huvudman, börjar på en skola ska skoladministratören på
den mottagande skolan alltid informera förvaltningssekreteraren om att eleven har börjat.
Förvaltningssekreteraren kontrollerar då elevens folkbokföringsadress för en eventuell fakturering till
hemkommunen om inte eleven är folkbokförd i Borgholms kommun.
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När en elev slutar på en skola i Borgholms kommun, för att börja hos annan huvudman, ska
skoladministratören på den avlämnande skolan alltid informera förvaltningssekreteraren om att eleven
har slutat. Förvaltningssekreteraren kontrollerar då elevens folkbokföring för en eventuell debitering till
elevens nya huvudman. Kontroll av elever hos annan huvudman är också en viktig del i processen för
förvaltningens ekonomiska uppföljning.
Gällande elever som är inskrivna i skola men inte deltar i undervisningen ska detta rapporteras från
respektive skola till förvaltningschef. Skolorna använder sig av en rutin för hantering av frånvaro där en
handlingsplan i form av en åtgärdstrappa träder i kraft gällande elever med frånvaro över 15 procent.
Om åtgärderna från denna inte har önskad effekt kontaktar skolan socialförvaltningen och upprättar en
orosanmälan. Skolan informerar då även förvaltningschefen som lyfter ärendet till utbildningsnämnden
för eventuella åtgärder.
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Rutin vid elevs frånvaro i grundskolan
Rutinen är framtagen i samverkan mellan utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

Inledning
”Skolan bör ha rutiner för när elever är ogiltigt frånvarande. Rutinerna bör vara kända för
såväl lärare som elever och deras vårdnadshavare. Om en elev är frånvarande från en eller
flera lektioner har elevens vårdnadshavare rätt att få veta detta redan samma dag.”
(Skolverket)
Ansvaret för att hjälpa elever med hög frånvaro tillbaka till skolan är delat mellan
vårdnadshavare och skola. Vårdnadshavares ansvar är att se till att barnet kommer till
skolan. I grundskolan är detta ansvar lagstadgat (Skollagen 7 kapitlet). Skolans ansvar är att
ordna skolmiljön på ett sätt som ger eleven bästa möjliga inlärningsmöjligheter.
I arbetet med att hjälpa frånvarande elever tillbaka till undervisningen är det viktigt




att upptäcka frånvaron tidigt och att agera med kraft
att ha ett nära samarbete med vårdnadshavare
att ha en nära samverkan med socialtjänsten

Process för frånvarorapportering
Skolorna i Borgholms kommun har en välfungerande gemensam rutin för hur frånvaro skall
anmälas av vårdnadshavare och hur frånvaro skall registreras på skolorna samt vem som har
ansvar för att det sker.
 Undervisande lärare registrerar in frånvaro (inklusive sena ankomster) snarast i
InfoMentor.
 Vikarierande lärare ska informeras om lokala rutiner angående frånvarohantering.
Ansvarig för detta är arbetslagsledaren.

Uppföljning av frånvaron vid varje elevhälsomöte
Det är viktigt att ha regelbunden uppföljning av frånvaron för att upptäcka den i ett tidigt
skede och snabbt komma igång med insatser. Därför är följande rutiner viktiga.
 Skolan ska ha en rutin för att varje månad ta fram frånvarostatistik och göra en
sammanställning av frånvaron för senaste månaden och från läsårets början.
 En stående punkt på dagordningen vid varje elevhälsomöte bör vara – Har vi någon
frånvaro som vi behöver oroa oss för? (Se varningssignaler nästa stycke).

Varningssignaler
Ogiltig frånvaro uppmärksammas direkt, men även hög frånvaro som ger konsekvenser för
eleven och undervisningen observeras. Vid varningssignaler är skolan skyldig att agera:

27







En elevs frånvaro börjar bilda mönster, t.ex. förmiddagar, eftermiddagar, hela dagar.
En elev är frånvarande utan att vara sjukanmäld eller ledig.
En elev blir borta ovanligt länge i samband med sjukdom.
En elev är ofta sjuk, men sjukdomsbilden är diffus.
En elev kommer ofta för sent eller vill gå hem under skoldagen.

Om eleven varit borta från skolan utan giltig anledning tar mentor/klasslärare samma dag
kontakt med vårdnadshavare i syfte att få reda på anledningen till frånvaron.
Alla åtgärder i ärendet skall kontinuerligt dokumenteras skriftligt. Arbetet med en elevs
frånvaro kan pågå under lång tid och bestå av omfattande utredningsmaterial. Det ska finnas
en tydlig rutin för hur arbetets alla delar dokumenteras.

Stödprocess för elevers närvaro i skolan
- enligt Skolverkets allmänna råd ”Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma,
utreda och åtgärda frånvaro i skolan” (2012)

Steg 1

Frånvaro
Vid ogiltig frånvaro

Steg 2

Vid upprepad frånvaro
(gäller även giltig
frånvaro)

Steg 3

När frånvaron uppnår 15
% från första
frånvarotillfället eller
tydliga mönster i elevens
frånvaro
uppmärksammas (gäller
även giltig frånvaro)

Steg 4

Uppföljning

Åtgärder
Sms och/eller telefonkontakt med
vårdnadshavaren samt samtal med
eleven. Ta reda på orsaken till
frånvaron och visa omtanke om
eleven.
Mentor kontaktar vårdnadshavare
för att stämma av anledningen till
frånvaron. Syftet med kontakten är
att komma överens om strategier för
att öka närvaron. Rektor informeras.
En bedömning görs av rektor om det
finns behov av att kalla till ett möte
med mentor, vårdnadshavare och
elev.
Rektor lyfter frånvaron på ett
elevhälsomöte. En bedömning görs
om det finns behov av någon form
av utredning (pedagogisk, social,
psykologisk och/eller medicinsk).
Vårdnadshavare och elev kallas till
möte med berörd personal från
skolan och eventuellt elevhälsan för
planering av åtgärder. Tid bokas för
uppföljning.
Insatta åtgärder följs upp med
berörda i ärendet. Bedömning görs
om vidare externa kontakter, såsom
förebyggande teamet, ska erbjudas.
Om eleven är ett uppdrag hos
elevhälsan deltar även berörd
profession.

Ansvar
Mentor
Ämneslärare

Mentor
Rektor

Rektor
Mentor
Elevhälsan

Rektor
Mentor
Elevhälsan
Förebyggande
teamet
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Steg 5

Anmälan
Bifogat orosanmälan
önskar man information
om vilka anpassningar
och åtgärder som skolan
redan har vidtagit i
ärendet.

Om önskat resultat inte uppnås efter
vidtagna åtgärder bjuder skolan in
vårdnadshavare och eventuellt elev
till ett samtal med personal från
socialtjänsten där orosanmälan
lämnas enligt hänvisning till
socialtjänstlagen. Skolledaren
informerar då även huvudmannen
om ärendet.

Rektor

Mentor ansvarar för att regelbundet följa upp elevens närvaro under pågående insatser.
Varje mentor samtalar med eleverna om frånvaron varje vecka.
Rektor ska se till att skolan kontinuerligt anstränger sig för att eleven ska komma till skolan.
Detta ska fortsätta även efter anmälan till socialtjänsten. Vid behov ska eleven erbjudas stöd
för att återgången till skolarbetet ska bli så bra som möjligt.
Vårdnadshavarna ska göra allt vad de kan för att barnet ska fullgöra sin skolplikt.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2020-10-14

2020/4 002

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare

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 september - 13 oktober 2020.
Beslutsunderlag
Sammanställning av delegeringsbeslut daterad den 14 oktober 2020
Tjänsteskrivelse daterad den 14 oktober 2020
Arbetsutskottets protokoll daterat den 12 oktober 2020

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Roland Hybelius
Förvaltningschef

Postadress

Telefon

Box 500[
38701 Borgholm

85114

Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare

Telefax

e-mail / www

Anne-Charlott.Petersson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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2020.715

U

Beslut - Tillstyrks. Avtal om interkommunal
ersättning

Roland Hybelius

2020-09-25

Kalmar kommun Vasaskolan

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till
fristående 2020
2020.785

U

Upprättad plan mot diskriminering och
kränkande behandling enligt delegeringspunkt
1.13

2020-10-01

2020.788
2020-10-06

Göran Eliasson
SLOTTSSKOLAN

U

Likabehandlingsplan läsår 2020/2021

DELEGERINGSBESLUT

Yttrande 4351-20 inskickat 2020-10-06

Roland Hybelius

Förvaltningsrätten i Växjö

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/119

DELEGERINGSBESLUT
Ansökan om skolskjuts vid särskild skäl

Sidan 1 av 1
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN

§ 160

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2015-09-22

152-180

Dnr 2015/207-619 KS

Redovisning av elevers val av skola; utredning och handlingsplan.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-06-23 lyftes fråga om en plan för
att minska antalet barn som väljer att gå i grundskola i andra kommuner.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2015-08-11 § 249 till utbildningsförvaltningen
att till kommunstyrelsen snarast redovisa hur många elever som under senaste femårsperioden valt grundskolor i andra kommuner. Av redovisningen ska framgå antal elever, totalt och fördelat på till vilka skolor samt
anledningen till skolvalet om den är känd.

Till dagens sammanträde redovisar utbildningsförvaltningen att för år 2015/
2016 har 42 elever valt att gå i andra skolor; 11 på Ölands Friskola, 29 i Mörbylångas kommunala skolor (28 på Gårdbyskolan och 1 på Skansenskolan)
och 2 på specialskolor i Kalmar.
Vid sammanträdet redogör Monica Enberg (S) i egenskap av utbildningsnämndens ordförande, för redovisningen och vilka åtgärder som vidtagits för
att göra Gärdslösa skola attraktivare.

Yrkande
Inger Sundbom (S) yrkar att kommunstyrelsen ger utbildningsnämnden ett utredningsuppdrag.
Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till utbildningsnämnden
att

- utreda varför eleverna lämnar kommunens skolor.
- utvärdera beslutet att låta 6:orna gå i Slottskolan samt även fråga
eleverna i åk 5 hur de känner inför detta och åk 7 hur de trivs i skolan.
- utifrån utredningen och utvärdering ta fram en handlingsplan för att
mildra elevtappet till grannkommunerna.

Utredningen och handlingsplanen ska återrapporteras till kommunstyrelsen.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Antal elever i annan kommun
Skola

Ölands friskola
Kalmar Waldorf
Mörbylånga
Regnbågen Kalmar
Täby
Kalmar Wasa
Aneby Oasen
Torslunda skola
Jönköping
Specialskola
Solhaga Kalmar
Skansenskolan

Läsår 2015/2016

Läsår 2014/2015

11
28

Läsår 2013/2014

Läsår 2012/2013

Läsår 2011/2012

23
1
29

23
4
22

23
5
2
1

1

1
1

2
1
1

1
1
1

1
1
2

42

58

1
1

53

35

18
5
4
1
1
1
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Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
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Helena.Svensson, 0485-88110
helena.svensson@borgholm.se

Utredning kring varför eleverna lämnar
kommunens skolor
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-22 § 160 bland annat att ge
utbildningsnämnden i uppdrag att utreda varför eleverna lämnar
kommunens skolor samt utifrån utredningen och utvärderingen ta fram en
handlingsplan för att mildra elevtappet till grannkommunerna.
Utbildningsnämnden beslutade 2015-10-29 att uppdra till förvaltningen att
utföra uppdraget från kommunstyrelsen.
Utbildningsförvaltningen har under vårterminen 2017 i ledningsgruppen
diskuterat uppdraget, delat med sig om sina erfarenheter till varandra kring
varför vårdnadshavare och elever valt skolor i annan kommun samt planerat
enkätundersökning och intervjuer av vårdnadshavare som valt att placera
sina barn i annan kommun. Ledningsgruppen har även gått igenom en äldre
undersökning som genomförts av Slottsskolan genom intervju med ett antal
elever som valt annan skola inför årskurs 7.
Utbildningsförvaltningen har skickat ut blanketter till 20 vårdnadshavare som
är folkbokförda i Borgholms kommun vars barn går i Mörbylånga kommun.
Enkäterna har gått ut via mail och totalt svarade 8 vårdnadshavare på
enkäten. Frågorna som ställdes var följande:
1. Varför valde du en skola i en annan kommun?
2. När valde du att ditt barn skulle gå i skola i en annan kommun?
3. Vad skulle ha fått dig att låta ditt barn stanna kvar i Borgholms
kommun?
4. Vilken är ditt barns nuvarande skola?
Av dessa har 7 valt att deras barn skulle gå i skola i en annan kommun för
mer än 2 år sedan och 1 valt för ett till två år sedan. 7 av vårdnadshavarna
har barn i Gårdby skola medan 1 vårdnadshavare har barn i Glömminge
skola. Motsvarande undersökning kunde inte göras för vårdnadshavare med
barn på Ölands friskola då friskolan inte kunde tillhandaha mailadresser.
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Rektorn i södra rektorsområdet, Helena Stegert, har genomfört intervjuer
med vårdnadshavare till femåringar som inför höstterminen 2017 aviserat
att de ska gå i skola i annan kommun.
De elever som har gått årskurs 6 på Slottskolan och valt att gå årskurs 7 på
skola i en annan kommun har i en äldre undersökning uppgett att de satt sig
i kö redan på mellanstadiet eller tidigare. Anledningarna har varit att de
bland annat upplevde en hård miljö eller dåligt rykte kring Slottsskolan eller
att de valt friskola för att de erbjuder alternativa arbetsmetodet eller
exempelvis konståkning på skoltid och närhet till ishall mm. Slottskolan har
utifrån genom åren inkomna synpunkter valt att från och med höstterminen
2017 organisera så att årskurs 6 har en egen del av skolan för att öka
tryggheten för eleverna. Elevhälsan och förebyggande teamet har prioriterat
Slottskolan och årskurs 6. Utbildningsförvaltningen har arbetat med och
förbättrat övergångarna mellan årskurs 5 och årskurs 6 samt anordnat
gemensamma bedömningskonferenser mellan Slottskolan och avlämnande
skolor.
Inför höstterminen 2017 har Slottskolan förlorat 2 elever mellan årskurs 6
och årskurs 7. Dessa elever har valt Ölands friskola och inga elever har valt
friskolorna i Kalmar kommun.
Av ledningsgruppens diskussioner samt enkäterna och intervjuerna med
vårdnadshavare framkom i stora drag följande anledningar:
Geografisk anledning
En del vårdnadshavare arbetar i Kalmar eller väljer skola i annan kommun
för att den ligger närmare.
Uppfattad kvalitet
En del vårdnadshavarna har en bild av att Mörbylånga kommun är mer
professionella än Borgholms kommun.
Årskurs 6 på Slottskolan
En del vårdnadshavare vill att deras barn ska gå årskurs 6 på
mellanstadieskola.
Goda erfarenheter från Gårdby skola
En del vårdnadshavare, barnets syskon eller kompisar till barnet går eller
har gått på Gårdby skola med goda erfarenheter från skolgången.
Föreningar mellan Runsten och Gårdby
En del vårdnadshavare tog upp att det är naturligt att välja Gårdby skola för
att Runsten och Gårdby sammanförs genom fritids- och idrottsaktiviteter.
Nedläggning av Runstens skola
En del vårdnadshavare tog upp nedläggningen av Runstens skola som
anledning och att de anser att det sköttes på ett dåligt sätt.
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Utifrån dessa anledningar till varför eleverna lämnar kommunens skolor har
följande handlingsplan upprättats:
Anledning

Åtgärd
Utbildningsnämnden annordnar
skolskjuts för eleverna vilket även
Mörbylånga kommun gör. Alternativet
är att kommunfullmäktige på nytt
Geografisk anledning
öppna Runstens skola.
Utbildningsförvaltningen kan bli bättre
på att marknadsföra sina goda
resultat i upplevd trygghet,
meritvärden och behörighet redan då
barnen går i förskolan.
Uppfattad kvalitet
Ett antal vårdnadshavare skulle
eventuellt välja skolorna i Borgholms
kommun om vi återförde årskurs 6 till
mellanstadieskolorna.
Årskurs 6 på Slottskolan
Utbildningsförvaltningen kan bli bättre
på att marknadsföra Gärdslösa skola
redan då barnen går i förskolan.
Goda erfarenheter från Gårdby skola
Skapa förutsättningar för
gemensamma fritids- och
idrottsaktiviteter mellan Runsten och
Gärdslösa. är att
Föreningar mellan Runsten och Gårdby Alternativet
kommunfullmäktige på nytt öppna
Runstens skola.
Nedläggning av Runstens skola

Jan-Erik Carlsson
Utvecklingsledare
Kim Jakobsson
Stabschef

Beslut ska skickas till
Kommunstyrelsen
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Utbildningsnämnden

Kommunstyrelsen/Kultur och fritid
Kommunfullmäktige

Helena Svensson
Utbildningschef
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Helena Svensson, 0485-88110
helena.svensson@borgholm.se

Redovisning av elevers val av skola;
utredning och handlingsplan
Förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta
att

godkänna rapporterna som utbildningsförvaltningen tagit fram i
ärendet

att

godkänna den föreslagna handlingsplanen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-22 § 160 att ge utbildningsnämnden i
uppdrag att
- Utreda varför eleverna lämnar kommunens skolor.
- Utvärdera beslutet att låta 6:orna gå i Slottsskolan samt även fråga
eleverna i årskurs 5 hur de känner inför detta och åk 7 hur de trivs i
skolan.
- Utifrån utredningen och utvärderingen ta fram en handlingsplan för
att mildra elevtappet till grannkommunerna.
Utbildningsnämnden beslutade 2015-10-29 att uppdra till förvaltningen att
utföra uppdraget från kommunstyrelsen. På grund av byte av ordförande i
utbildningsnämnden och byte av förvaltningschef har utredningen försenats,
men påbörjades under vårterminen 2017.
De tre punkterna ovan redovisas i två separata utredningar, en avseende
varför elever lämnar kommunens skolor samt förslag till handlingsplan och
en avseende utvärderingen av beslutet att låta åk 6 gå på Slottsskolan.

Beslutsunderlag
Översyn av skolorganisationen i Borgholms kommun - Utredning och
utvärdering kring placering av årskurs 6, 2017-08-11, dnr 2018/50-008,
reviderad 2017-08-16
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Elevers val av skola – rapport om varför elever väljer skola i annan
huvudmans regi samt förslag till handlingsplan, 2017-08-11, dnr 2015/45619, reviderad 2017-08-16

Konsekvensanalys
Konsekvenserna av beslutet beskrivs i utredningarna.

Helena Svensson
Utbildningschef

Beslut ska skickas till
Kommunstyrelsen
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Elevers val av skola
Varför lämnar elever Borgholms kommuns
skolor?

Uppdragsgivare: Kommunstyrelsen
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Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-22 § 160 bland annat att ge
utbildningsnämnden i uppdrag att utreda varför eleverna lämnar
kommunens skolor samt utifrån utredningen och utvärderingen ta fram en
handlingsplan för att mildra elevtappet till grannkommunerna.
Utbildningsnämnden beslutade 2015-10-29 att uppdra till förvaltningen att
utföra uppdraget från kommunstyrelsen. På grund av personalbyten både i
nämnd och förvaltningsledning har utredningen kommit till stånd först nu.
Anledningen till att vårdnadshavare väljer annan skola till sina barn är till
största delen att skolan i annan kommun ligger närmre geografiskt och att
skolan i Runsten lades ner 2013.
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1 Bakgrund
Borgholms kommun har ca 100 elever som går i grundskolan i annan
huvudmans regi. Det utgör 10% av elevunderlaget och gör att kommunen
tvingas betala stora summor i interkommunal ersättning och ersättning till
fristående skolor. Av denna anledning vill kommunstyrelsen göra en
undersökning av anledningen till att vårdnadshavare väljer annan skola till
sina barn samt ta fram en handlingsplan för hur Borgholms kommun kan
minska andelen elever som går till annan huvudman.
Av de elever som väljer annan huvudman går flertalet i Mörbylånga
kommun eller på Ölands friskola i Färjestaden. Några elever går också i
Kalmar kommun.
År 2013 genomförde utbildningsförvaltningen i Borgholms kommun en
större besparing vilket fick till följd av att Runstens skola och en del av
Köpings skola lades ner. I samband med detta flyttades också årskurs 6 till
Slottsskolan från alla skolor förutom Åkerboskolan.

2 Metod
Utbildningsförvaltningen har under vårterminen 2017 i ledningsgruppen
diskuterat uppdraget, delat med sig om sina erfarenheter till varandra kring
varför vårdnadshavare och elever valt skolor i annan kommun samt planerat
enkätundersökning och intervjuer av vårdnadshavare som valt att placera
sina barn i annan kommun. Ledningsgruppen har även gått igenom en äldre
undersökning som genomförts av Slottsskolan genom intervju med ett antal
elever som valt annan skola inför årskurs 7.
Utbildningsförvaltningen har skickat ut enkäter till 20 vårdnadshavare som
är folkbokförda i Borgholms kommun vars barn går i Mörbylånga kommun.
Enkäterna har gått ut via mail och totalt svarade 8 vårdnadshavare på
enkäten. Motsvarande undersökning kunde inte göras för vårdnadshavare
med barn på Ölands friskola då friskolan inte kunde tillhandaha
mailadresser.
Rektorn i södra rektorsområdet, Helena Stegert, har genomfört intervjuer
med vårdnadshavare till femåringar som inför höstterminen 2017 aviserat
att de ska gå i skola i annan kommun.
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3 Resultat
Utifrån enkäten till vårdnadshavare med barn i Mörbylånga kommun (8 svar
av 20), intervjuer med vårdnadshavare på Runstens förskola med barn
födda 2011 samt en äldre undersökning på Slottsskolan kommer vi fram till
följande resultat.
Frågorna som ställdes var följande:
1. Varför valde du en skola i en annan kommun?
2. När valde du att ditt barn skulle gå i skola i en annan kommun?
3. Vad skulle ha fått dig att låta ditt barn stanna kvar i Borgholms
kommun?
4. Vilken är ditt barns nuvarande skola?
Av de 8 enkätsvaren har 7 valt att deras barn skulle gå i skola i en annan
kommun för mer än 2 år sedan och 1 valt för ett till två år sedan. 7 av
vårdnadshavarna har barn i Gårdby skola medan 1 vårdnadshavare har
barn i Glömminge skola. De 7 vårdnadshavare som intervjuandes har valt
Gårdby skola till sina barn.
Följande anledningar lyfts fram. De två översta anges av flest.
Geografi
En del vårdnadshavare arbetar i Kalmar eller väljer skola i annan kommun
för att den ligger närmare.
Nedläggning av Runstens skola
En del vårdnadshavare tog upp nedläggningen av Runstens skola som
anledning och att de anser att det sköttes på ett dåligt sätt.
Kvalitet
Några vårdnadshavare har en bild av att Mörbylånga kommun är mer
professionella än Borgholms kommun.
Årskurs 6 på Slottskolan
Några vårdnadshavare vill att deras barn ska gå årskurs 6 på
mellanstadieskola.
Goda erfarenheter från Gårdby skola
En del vårdnadshavare, barnets syskon eller kompisar till barnet går eller
har gått på Gårdby skola med goda erfarenheter från skolgången.
Föreningar mellan Runsten och Gårdby
Någon vårdnadshavare tog upp att det är naturligt att välja Gårdby skola för
att Runsten och Gårdby sammanförs genom fritids- och idrottsaktiviteter,
vilket gör att barnen har sina kompisar i Gårdby.
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De elever som har gått årskurs 6 på Slottskolan och valt att gå årskurs 7 på
skola i en annan kommun har i en äldre undersökning uppgett att de satt sig
i kö redan på mellanstadiet eller tidigare. Anledningarna har varit att de
bland annat upplevde en hård miljö eller dåligt rykte kring Slottsskolan eller
att de valt friskola för att de erbjuder alternativa arbetsmetodet eller
exempelvis konståkning på skoltid och närhet till ishall mm. Till hösten 2017
är det endast två elever som lämnar Slottsskolan för Ölands friskola mellan
åk 6 och 7.

4 Förslag till handlingsplan
Marknadsföring
Borgholms kommun har många goda kvalitéer i sin skolverksamhet. Vi bör
göra olika marknadsföringsinsatser av dessa. Informationsmaterial till
vårdnadshavarna inför val av skola i till förskoleklassen ska tas fram.
Satsning på och marknadsföring av kulturskolans aktiviteter ska ingå i
materialet.
En beskrivning av Borgholms skolors styrkor tas fram. Där ingår bland annat
elevernas kunskapsresultat, andel behöriga lärare, klasstorlek, satsning på
specialpedagogik, ute och innemiljö, värdegrund mm. Den beskrivningen
kan sedan användas som ett gemensamt marknadsföringsmaterial i flera
sammanhang.

Skolskjuts – Skolval
Erbjuda fria skolskjutsar inom kommunen oavsett skolval. Det innebär också
att vårdnadshavarna ska göra ett aktivt val av skola inför starten av
förskoleklass.
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5 Slutsatser och rekommendationer
Det är svårt att påverka geografi och föreningsliv över kommungränsen
varför vi bör satsa på:


Ta fram ett marknadsföringsmaterial som beskriver Borgholms
skolors styrkor.



Erbjuda fria skolskjutsar och ett aktivt skolval.

Kim Jakobsson
Stabschef

Elevers val av skola

Jan-Erik Carlsson
Utvecklingsledare
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDEN

§ 88

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-08-29

79-94

Dnr 2015/45-008 UN

Beslut - Redovisning av Elevers val av skola
Sammanfattning
Utvecklingsledare Jan Erik Carlsson samt stabschef Kim Jakobsson redogör
för ärendet. Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-22 § 160 att ge utbildningsnämnden i uppdrag att
-

Utreda varför eleverna lämnar kommunens skolor.

-

Utvärdera beslutet att låta 6:orna gå i Slottsskolan samt även fråga eleverna i årskurs 5 hur de känner inför detta och åk 7 hur de trivs i skolan.

-

Utifrån utredningen och utvärderingen ta fram en handlingsplan för att
mildra elevtappet till grannkommunerna.

Utbildningsnämnden beslutade 2015-10-29 att uppdra till förvaltningen att utföra uppdraget från kommunstyrelsen. På grund av byte av ordförande i utbildningsnämnden och byte av förvaltningschef har utredningen försenats,
men påbörjades under vårterminen 2017.
De tre punkterna ovan redovisas i två separata utredningar, en avseende
varför elever lämnar kommunens skolor samt förslag till handlingsplan och en
avseende utvärderingen av beslutet att låta åk 6 gå på Slottsskolan.
Jan Erik Carlsson framförde att i frågan varför elever väljer andra kommuner
så finns det inte några entydiga svar, mycket handlar om geografi och syskon
som går på t.ex. Gårdbyskolan.
Ledamöter ställer frågor som besvaras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 10 augusti 2017
Elevers val av skola, utredning och handlingsplan, daterad 11 augusti 2017
reviderad den 16 augusti 2017.
Arbetsutskottets förslag till beslut den 15 augusti 2017 § 86
Arbetsutskottet föreslår nämnden
att

godkänna rapporterna som utbildningsförvaltningen tagit fram i ärendet.

att

godkänna den föreslagna handlingsplanen med ändring, borttagande
av utredningsalternativet Gärdlösa/Runsten.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-08-29

79-94

att

godkänna utredning som utbildningsförvaltningen tagit fram i ärendet
samt överlämna till kommunstyrelsen.

att

godkänna den föreslagna handlingsplanen, reviderad den 16 augusti
2017.

Beslut expedieras till Kommunstyrelsen.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

§ 190

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-10-24

172-193

Dnr 2015/207-619 KS

Redovisning av elevers val av skola; utredning och handlingsplan.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-06-23 lyftes fråga om en plan för
att minska antalet barn som väljer att gå i grundskola i andra kommuner.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2015-08-11 § 249 till utbildningsförvaltningen
att till kommunstyrelsen snarast redovisa hur många elever som under senaste femårsperioden valt grundskolor i andra kommuner. Av redovisningen ska framgå antal elever, totalt och fördelat på till vilka skolor samt
anledningen till skolvalet om den är känd.
Till kommunstyrelsen sammanträde 2015-09-22 redovisade utbildningsförvaltningen att för år 2015/ 2016 har 42 elever valt att gå i andra skolor; 11 på
Ölands Friskola, 29 i Mörbylångas kommunala skolor (28 på Gårdbyskolan
och 1 på Skansenskolan) och 2 på specialskolor i Kalmar.
Vid sammanträdet redogjorde dåvarande nämndsordförande Monica Enberg
(S) för redovisningen och vilka åtgärder som vidtagits för att göra Gärdslösa
skola attraktivare.
Kommunstyrelsen uppdrog 2015-09-22 § 160 till utbildningsnämnden
att - utreda varför eleverna lämnar kommunens skolor.
- utvärdera beslutet att låta 6:orna gå i Slottskolan samt även fråga
eleverna i åk 5 hur de känner inför detta och åk 7 hur de trivs i skolan.
- utifrån utredningen och utvärdering ta fram en handlingsplan för att
mildra elevtappet till grannkommunerna.
Utredningen och handlingsplanen ska återrapporteras till kommunstyrelsen.
Utbildningsnämnden godkände 2017-09-29 § 88 genomförd utredning och
överlämnar densamma till kommunstyrelsen.
Av rapporten framgår att anledningen till att vårdnadshavare väljer annan
skola till sina barn är till största delen att skolan i annan kommun ligger närmare geografiskt och att skolan i Runstens lades ner 2013.
I rapporten presenteras:
- bakgrund.
- metod.
- resultat
- förslag till handlingsplan.
- slutsatser och rekommendationer.
Det noteras att handlingsplanen har godkänts av utbildningsnämnden, däremot finns ingen rekommendation om vidare politiskt hantering av förslagen i
handlingsplanen.
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar 2017-10-10 § 352 redovisningen till kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för redovisningen och rekommenderar utbildningsnämnden att arbeta utifrån sin antagna handlingsplan.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020/3-600

Kalendarium för utbildningsnämnden Borgholm
Oktoberber 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
Oktober
AU: 12
UN: 21

Ärenden
Elever hos annan huvudman dnr 2020/15 § 5
UN.
Medborgarförslag Inköp av lådlastcyklar till
förskolor (KF 200615 § 112, KS dnr 2020/92008) UN dnr 2020/92-008

November
AU: 11
UN: 25

Verksamhetsplan för kommande år inkl.
internkontrollplan för kommande år (eller
december)
Bjuda in elevrådet Åkerboskolan

December
AU: 7
UN: 16

Kvalitetsredovisning genom Kolada.
Fastställande av elevpeng för kommande år

Januari 2021
AU:
UN:

Redovisning - Intervjuer med
vårdnadshavare 5-åringar dnr 2020/15

Februari
AU:
UN:

KF beslut 2020-04-20 § 70 Uppföljning av
beslutet 60 minuters regel.

Mars
AU:
UN:

April
AU:
UN:

Årshjul
Verksamhetsplan för kommande år inkl.
internkontrollplan för kommande år
Rapport från utvärdering av
verksamhetsplan fritidsgårdarna.
Redovisning av skolpliktsbevakning och
elevfrånvaro
Fastställa mötestider för kommande år

Redovisning av långsiktig barn- och
elevutveckling
Enheternas arbetsmiljö
Fastställande av attestlista
Årsbokslut föregående år inkl. uppföljning av
internkontroll
Uppföljning anmälan om kränkning från
föregående år
Redovisning av Patientsäkerhetsberättelse
för föregående år
Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete
från föregående år.
Satsningar och effektiviseringar inför
kommande budgetår
Redovisning av skolpliktsbevakning och
elevfrånvaro
Taxor till nästa år för beslut i KF

51
Dnr 2020/3-600
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

Augusti
AU:
UN:

Satsningar och effektiviseringar inför
kommande budgetår.
Avstämning och analys avseende
sjukfrånvaron
Uppföljning studie- och yrkesvägledning.

September
AU:
UN:

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

Pågående utredningsuppdrag

Status

Bjuda in SKUA-handledare till nämnden att informera om
sitt arbete ute i verksamheten
Bjuda in elevråd till nämnden dnr 2020/63

Satsningar och effektiviseringar inför
kommande budgetår.

