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Dnr 2020/1 640 UN

Uppföljning budget oktober 2020
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden
att lägga månadsuppföljningen oktober 2020 med godkännande till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningens budgetavvikelse för perioden januari till oktober är +2
390 tkr (september +2 452). 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 215 tkr (september -322 tkr). Högre kostnader än budgeterat väntas för ersättning
till 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.
Beslutsunderlag
Månadsuppföljning oktober 2020
Tjänsteskrivelse daterad den 9 november 2020
Bedömning
Utbildningsförvaltningens prognos för året uppgår till -215 tkr.
I oktober månad har korrigering av uppbokade löneökningar gjorts. Detta har lett till
att områdena har en mer positiv avvikelse i oktober jämfört med september. 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.
Den centrala stödfunktionen visar på en fortsatt positiv budgetavvikelse. Antalet
elever som valt annan huvudman har under september och oktober 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 under
oktober. Skolskjutskostnaderna ligger per oktober 1,9 mkr över budgeterad nivå.
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 oktober och
prognosen för helåret.
Dagens sammanträde
Förvaltningschef Roland Hybelius och controller Mattias Sundman redogör för ärendet. Diskussion sker kring den höga kostnaden för bland annat skolskjuts med taxi.
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Handläggare

Emma Berggren-Andersson
Utvecklingsledare

Till utbildningsnämnden

Månadsuppföljning oktober 2020
Förslag till beslut
att

lägga månadsuppföljningen oktober 2020 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningens budgetavvikelse för perioden januari till oktober är +2 390
tkr (september +2 452). 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 -215 tkr
(september -322 tkr). Högre kostnader än budgeterat väntas för ersättning till 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.
Beslutsunderlag
Månadsuppföljning oktober 2020
Tjänsteskrivelse daterad den 9 november 2020
Bedömning
Utbildningsförvaltningens prognos för året uppgår till -215 tkr.
I oktober månad har korrigering av uppbokade löneökningar gjorts. Detta har lett till
att områdena har en mer positiv avvikelse i oktober jämfört med september. Vidare
fortsätter det att vara ett lägre barn- och elevantal på flera enheter i och med Covid19, vilket innebär att vikarier inte tillsätts i samma utsträckning vid frånvaro.
Den centrala stödfunktionen visar på en fortsatt positiv budgetavvikelse. Antalet elever som valt annan huvudman har under september och oktober 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 under
oktober. Skolskjutskostnaderna ligger per oktober 1,9 mkr över budgeterad nivå.
Konsekvensanalys
Det är som tidigare vissa budgetposter som inte går att påverka särskilt mycket. Detta gäller bland annat särskolan, IT-budgeten, skolskjutsar och interkommunal er-sättning. I grunden är det bra kontroll på situationen gällande utfallet för oktober och prognosen för helåret.
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1 Förvaltningsberättelse
1.1 Händelser av väsentlig betydelse
Det mesta har börjat överskuggas av Covid-19 och anpassningar för detta. En inledande
dialog kring fritidsgårdsorganisationen framöver har påbörjats. Fortsatt arbete kring
Åkerboskolans nybygge.

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Ekonomisk sammanställning
Utbildningsförvaltningens budgetavvikelse för perioden januari till oktober är +2 390 tkr
(september +2 452). 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 -215 tkr (september -322
tkr). Högre kostnader än budgeterat väntas för ersättning till 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
Ett arbete pågår kring förutsättningar för kommande år. Annars är det tydligt att oro kring
Covid-19 övermörkar allt och vad som är extra viktigt blir tydligt. Ett ökat antal
frånvarande medarbetare har också insjuknat och visat symtom under denna månad.
Elevhälsoutbildningen fortsätter. Sunt arbetsliv har påbörjats i styrgruppen och cheferna i
UN går in i december (om Covid tillåter).

Förskoleverksamhet
Verksamheten fortgår som planerat. Utvecklingsprojekt som fortgår är SKUA. Rälla
förskola arbetar med tillitsbaserat pedagogiskt förhållningssätt. Utvecklingsarbete med
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kvalitetsarbetet pågår på en del enheter.

Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem
Oktober har varit en relativt lugn månad på enheterna och de
kompetensutvecklingsinsatser som startat har fortsatt, både centralt och på enheterna. På
en del enheter har arbetet med överlämning till förskoleklass och fritidshem startat.

Bibliotek och kulturskola
Biblioteket är inne i en intensiv period med införande av meröppet i Borgholm. Vecka 40
var biblioteket stängt för planering.

Personaluppföljning
Effekterna av Covid-19 har varit stigande och är stigande vilket syns på fyllnadstiden.
Medarbetare täcker upp för varandra. Likaså den kraftiga ökningen av sjukfrånvaro.
Nedan följer personaluppföljning per september månad.

Arbetad
tid

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Antal
årsarbetare
2019

275

243

286

259

284

196

87

223

271

Antal
årsarbetare
2020

240

225

258

221

233

204

63

206

254
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Arbetad
tid

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Övertid
2019

100

81

118

115

310

104

5

75

150

Fyllnadstid
2019

282

299

529

411

595

197

77

262

240

89

92

114

83

57

75

18

68

112

187

277

328

268

317

165

52

193

382

Övertid
2020
Fyllnadstid
2020

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

sep

Sjukfrånvaro 2019

7,20

8,94

7,97

7,98

8,13

5,63

4,70

4,61

6,65

Sjukfrånvaro 2020

6,31

6,99

12,76

10,51

6,74

6,17

3,44

5,30

11,16

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

sep

Korttidssjukfrånvaro
2019

3,16

3,85

3,16

2,7

2,64

1,41

1,96

1,48

3,0

Korttidssjukfrånvaro
2020

2,43

2,86

7,57

5,74

2,69

3,31

1,78

2,22

6,38
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Ekonomisk analys
Utbildningsförvaltningens budgetavvikelse för perioden januari till oktober är +2 390 tkr
(se tabell nedan).
I oktober månad har korrigering av uppbokade löneökningar gjorts. Detta har lett till att
områdena har en mer positiv avvikelse i oktober jämfört med september. 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 och
155 tkr i september.
Den centrala stödfunktionen visar på en fortsatt positiv budgetavvikelse. Antalet elever
som valt annan huvudman har under september och oktober 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 under oktober.
Skolskjutskostnaderna ligger per oktober 1,9 mkr över budgeterad nivå.
Den positiva avvikelsen på central barnomsorg har ökat under september och oktober.
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 ökat sin negativa avvikelse under oktober. 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.
Den positiva avvikelsen för kulturområdet härleds till biblioteket. Inköpen har varit lägre
än budgeterad nivå vilket bidrar till den positiva avvikelsen.

Ekonomisk sammanställning
Årsbudget

Budget jan-okt

Utfall jan-okt

Avvikelse

Total
60

Central stödfunktion

67 475

56 118

54 977

1 141

61

Norra
rektorsområdet

22 282

18 676

18 276

399

62

Centrala
rektorsområdet

48 478

40 297

39 403

894

63

Södra
rektorsområdet

38 759

32 642

32 905

-263

65

Kulturområdet

10 323

8 549

8 331

218

69

Projekt

0

0

0

0

187 317

156 282

153 892

2 390

Summa

Prognos
Utbildningsförvaltningens prognos på helår uppgår till -215 tkr. Hänsyn till sänkta
arbetsgivaravgifter eller sjuklönekostnader för oktober 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 årets slut.
Hyreskostnad för A-huset har inte debiterats under året, vilket väntas under årets sista
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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 november till december.

Prognos sammanställning
Årsbudget

Årsprognos

Fg prognos

Budgetavvikelse

Total
60

Central stödfunktion

67 475

67 866

-375

-391

61

Norra
rektorsområdet

22 282

22 282

0

0

62

Centrala
rektorsområdet

48 478

47 906

649

572

63

Södra
rektorsområdet

38 759

39 324

-493

-565

65

Kulturområdet

10 323

10 190

-34

132

69

Projekt

0

-36

-6

36

187 317

187 532

-259

-215

Summa

Åtgärder
Dialog med chefer genomförd på Ledningsgrupp kring åtgärder för att bromsa upp
underskottet. Åtgärder ska genomföras.
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Budget 2021 - Förutsättningar inför budget 2021
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att överlämna informationen till utbildningsnämnden.
Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnsens rambudget består av en teknisk ram samt budget för politiska prioriteringar. Inför 2021 uppgår den tekniska ramen till 163 398 tkr efter avdrag.
Den tekniska ramen påverkas bland annat av antal barn och elever som har minskat mellan åren. Innan utbildningsnämnden får ta del av den tekniska ramen för
nämndens verksamheter dras 8,5 mkr av från den tekniska ramen för de kommunövergripande stödfunktionerna, overheadkostnader, som inte via avtal, faktura
eller internhyra finansieras av utbildningsnämndens budgetram. Avdraget görs för
kostnader på kommunstyrelsen som bedöms vara gemensamma, exempelvis för
personalavdelning, ekonomiavdelning, kommunledningskontor samt delar av fastighetsavdelningen. Motsvarande avdrag görs på socialnämndens tekniska ram
och baseras på antal anställda inom respektive verksamhetsform. Utbildningsnämndens del av IT-avdelningens kostnader finansieras istället genom kvartalsfakturor, kost och lokalvård finansieras via avtal med månadsfakturering och resterande av fastighetsavdelningens kostnader finansieras via internhyra.
Utbildningsnämndens rambudget 2020 var 187 317 tkr, inför budget 2021 uppgår
den preliminära budgetramen till 189 585 efter teknisk ram och olika poster för politiska prioriteringar, bland annat en effektivisering på 1 000 tkr. Budgetramen har då
ökat med 2 268 tkr men ska täcka nya satsningar på Chromebooks till elever motsvarande 450 tkr och minskade avgifter i kulturskolan motsvarande 130 tkr. Budgetramen 2021 ska också täcka årets pris- och löneökningar. Schablon för prisoch löneökningar 2021 har tidigare presenterats uppgå till ca 4,7 mkr vilket också
ska täckas av den nya rambudgeten. Faktiska pris- och löneökningar är nu mer
kända än tidigare och presenteras nedan.
Utbildningsförvaltningen och ekonomiavdelningen har analyserat förslag till budget
2021 i förhållande till fördelningen 2020 efter det att kommande års kostnader blivit
relativt kända. Många kostnader är inte kända då utbildningsnämnden har tillfälle
att äska till kommunfullmäktige vilket innebar att utbildningsnämnden hade behövt
äska högre belopp, exempelvis för ökade skolskjutskostnader. Det går tyvärr inte
att se hur stor del av den tekniska ramen som är tänkt att gå till skolskjuts eller
andra specifika kostnadsposter. Utifrån Koladas jämförelser är Borgholms kommuns skolskjutskostnader per elev dock betydligt högre än jämförbara kommuner.
Jämförelsen mellan åren görs för att kunna visa hur den faktiska budgeten till verksamheterna påverkas mellan åren oavsett teknisk ram och politiska prioriteringar.
Vissa poster förändras delvis utifrån att budget och kostnader har flyttats från och
till centralt men nedan presenteras olika kostnadsposter som påverkar vad som i
slutändan går ut till drift och personal på enheterna.
Justerandes sign
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Kategori
Budgetår 2020 Preliminärt budgetår 2021
Avskrivningar
9 321
9 365
Lokalvård
5 212
5 340
Måltider
11 670
11 852
Omlastning
387
398
Lokaler exkl. avskrivningar
7 378
7 503
Skolskjutsar
9 350
11 358
Interkom/Fristående/Tilläggsbelopp externt
17 842
17 875
IT-service
5 339
4 986
Intäkter - Centralt
7 216
8 559
Personalkostnader - Centralt
21 856
21 817
Drift - Centralt
2 162
1 883
Bibliotek inkl. personal
6 538
6 030
Kulturskola inkl. personal
3 192
3 330
Intäkter - Områden
9 554
8 385
Pedagogisk personal och drift - Områden
103 841
104 792
187 317
189 585

Differens
44
128
182
12
125
2 008
33
353
- 1 343
39
279
508
139
1 169
951

Med begreppet områden menas i denna tabell förvaltningens skolor och förskolor.
År 2020 var budgeten för drift på områden 3 111 tkr och budgeten för personal
100 730 tkr. Största delen av områdenas driftbudget går till läromedel. År 2021 har
inte budgeten på 104 792 tkr än fördelats mellan drift och personal. Budgeter till
områden 2021 är 951 tkr högre än för 2020 men ska då täcka ökade löner. Denna
ökning har budgeterats till 2,1 % vilket då kan beräknas uppgå till ca 2 100 tkr. Områdena behöver då effektivisera med mellanskillnaden 1 150 tkr.
För att få ut så mycket resurser till skolor och förskolor som möjligt har förvaltningen gjort vad som kunnat göras för att minska centrala kostnader samt föreslagit en
minskning av budgeten till biblioteket motsvarande 508 tkr. Många kostnader
centralt är resurser ute på enheterna som exempelvis skolledare, elevhälsa, gemensamma läromedel eller elevdatorer. Minskning av personalkostnader centralt
innebär därför mindre stöd eller personal på enheterna. Många kostnader går inte
att påverka mycket som exempelvis kostnader för skolskjuts och interkommunal ersättning. Utbildningsförvaltningen och ekonomiavdelningen har dock kunnat hitta
möjligheter att skjuta på avskrivningar, minska budgetposter för kompetensutveckling och hittat andra effektiviseringar för att kunna få ut så mycket resurser som
möjligt till områdena.
Syftet med analysen är att visa ungefär vilken minskning av budget i förhållande till
kostnader skolledarna har fått för att organisera förskolor, fritidshem och skola.
Samtidigt ska de behålla befintlig organisation och andra politiska prioriteringar.
2021 får de inte heller minska kvalitet eller ändra struktur på enheterna eftersom
detta är en politisk prioritering som ingår i utbildningsnämndens rambudget.

Justerandes sign
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En problematik som skolledarna har vid budgetanpassningar är att många åtgärder
får effekt först vid höstterminens start och då räknas ge effekt fem av tolv månader.
En anledning till detta är att det tar tid med uppsägningar på grund av förhandlingar
utifrån bland annat LAS. Skolledaren måste tillsammans med personalavdelning,
skyddsombud och berörda enhetschefer organisera detta inom kommunen utifrån
bland annat behörighet och avtalsområde. Förändringen ska sedan samverkas innan uppsägningstiden börjar gälla. En annan anledning är att det finns svårigheter i
att göra en ny skolorganisation inom pågående läsår. Konsekvensen av att besparingar inte får helårseffekt under innevarande budgetår är att det blir fler tjänster
som behöver avslutas. Större delen av en sådan anpassning hamnar på kommande budgetår.
Anpassningarna bedöms vara svåra att genomföra utan att påverka kvalitet eller
struktur på enheterna eftersom de minskade elevantalet är utspritt och inte ger
möjlighet till minskade antal undervisningsgrupper. Viktoriaskolan är den skola som
bedöms kunna minska en klass till följd av minskade elevantal medan resterande
skolor inte har den möjligheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 10 november 2020
Dagens sammanträde
Administrativchef Kim Jakobsson och förvaltningschef Roland Hybelius redogör för
ärendet. Underlaget har tagits fram gemensamt av utbildningsförvaltningen, tf. ekonomichef Linda Kjellin och controller Mattias Sundman för att beskriva förutsättningarna inför budget 2021.
Beslut skickas till
Utbildningsnämnden
______________

Justerandes sign
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2020-11-10

2020/2 640

Ert datum

Er beteckning

1 (3)

Handläggare

Kim Jakobsson
Administrativ chef

Till utbildningsnämnden

Budget 2021 med övergripande analys
Förslag till beslut
att

lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
Utbildningsnämnsens rambudget består av en teknisk ram samt budget för politiska
prioriteringar. Inför 2021 uppgår den tekniska ramen till 163 398 tkr efter avdrag.
Den tekniska ramen påverkas bland annat av antal barn och elever som har minskat
mellan åren. Innan utbildningsnämnden får ta del av den tekniska ramen för nämndens verksamheter dras 8,5 mkr av från den tekniska ramen för de kommunövergripande stödfunktionerna, overheadkostnader, som inte via avtal, faktura eller internhyra finansieras av utbildningsnämndens budgetram. Avdraget görs för kostnader
på kommunstyrelsen som bedöms vara gemensamma, exempelvis för personalavdelning, ekonomiavdelning, kommunledningskontor samt delar av fastighetsavdelningen. Motsvarande avdrag görs på socialnämndens tekniska ram och baseras på
antal anställda inom respektive verksamhetsform. Utbildningsnämndens del av ITavdelningens kostnader finansieras istället genom kvartalsfakturor, kost och lokalvård finansieras via avtal med månadsfakturering och resterande av fastighetsavdelningens kostnader finansieras via internhyra.
Utbildningsnämndens rambudget 2020 var 187 317 tkr, inför budget 2021 uppgår
den preliminära budgetramen till 189 585 efter teknisk ram och olika poster för politiska prioriteringar, bland annat en effektivisering på 1 000 tkr. Budgetramen har då
ökat med 2 268 tkr men ska täcka nya satsningar på Chromebooks till elever motsvarande 450 tkr och minskade avgifter i kulturskolan motsvarande 130 tkr. Budgetramen 2021 ska också täcka årets pris- och löneökningar. Schablon för pris- och
löneökningar 2021 har tidigare presenterats uppgå till ca 4,7 mkr vilket också ska
täckas av den nya rambudgeten. Faktiska pris- och löneökningar är nu mer kända
än tidigare och presenteras nedan.
Utbildningsförvaltningen och ekonomiavdelningen har analyserat förslag till budget
2021 i förhållande till fördelningen 2020 efter det att kommande års kostnader blivit
relativt kända. Många kostnader är inte kända då utbildningsnämnden har tillfälle att
äska till kommunfullmäktige vilket innebar att utbildningsnämnden hade behövt äska
högre belopp, exempelvis för ökade skolskjutskostnader. Det går tyvärr inte att se
hur stor del av den tekniska ramen som är tänkt att gå till skolskjuts eller andra specifika kostnadsposter. Utifrån Koladas jämförelser är Borgholms kommuns skolskjutskostnader per elev dock betydligt högre än jämförbara kommuner.
Postadress

Box 500[
38701 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

kim.jakobsson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Jämförelsen mellan åren görs för att kunna visa hur den faktiska budgeten till verksamheterna påverkas mellan åren oavsett teknisk ram och politiska prioriteringar.
Vissa poster förändras delvis utifrån att budget och kostnader har flyttats från och till
centralt men nedan presenteras olika kostnadsposter som påverkar vad som i
slutändan går ut till drift och personal på enheterna.
Kategori
Budgetår 2020 Preliminärt budgetår 2021
Avskrivningar
9 321
9 365
Lokalvård
5 212
5 340
Måltider
11 670
11 852
Omlastning
387
398
Lokaler exkl. avskrivningar
7 378
7 503
Skolskjutsar
9 350
11 358
Interkom/Fristående/Tilläggsbelopp externt
17 842
17 875
IT-service
5 339
4 986
Intäkter - Centralt
7 216
8 559
Personalkostnader - Centralt
21 856
21 817
Drift - Centralt
2 162
1 883
Bibliotek inkl. personal
6 538
6 030
Kulturskola inkl. personal
3 192
3 330
Intäkter - Områden
9 554
8 385
Pedagogisk personal och drift - Områden
103 841
104 792
187 317
189 585

Differens
44
128
182
12
125
2 008
33
353
- 1 343
39
279
508
139
1 169
951

Med begreppet områden menas i denna tabell förvaltningens skolor och förskolor.
År 2020 var budgeten för drift på områden 3 111 tkr och budgeten för personal
100 730 tkr. Största delen av områdenas driftbudget går till läromedel. År 2021 har
inte budgeten på 104 792 tkr än fördelats mellan drift och personal. Budgeter till områden 2021 är 951 tkr högre än för 2020 men ska då täcka ökade löner. Denna ökning har budgeterats till 2,1 % vilket då kan beräknas uppgå till ca 2 100 tkr. Områdena behöver då effektivisera med mellanskillnaden 1 150 tkr.
För att få ut så mycket resurser till skolor och förskolor som möjligt har förvaltningen
gjort vad som kunnat göras för att minska centrala kostnader samt föreslagit en
minskning av budgeten till biblioteket motsvarande 508 tkr. Många kostnader
centralt är resurser ute på enheterna som exempelvis skolledare, elevhälsa, gemensamma läromedel eller elevdatorer. Minskning av personalkostnader centralt innebär därför mindre stöd eller personal på enheterna. Många kostnader går inte att påverka mycket som exempelvis kostnader för skolskjuts och interkommunal ersättning. Utbildningsförvaltningen och ekonomiavdelningen har dock kunnat hitta möjligheter att skjuta på avskrivningar, minska budgetposter för kompetensutveckling och
hittat andra effektiviseringar för att kunna få ut så mycket resurser som möjligt till
områdena.
Syftet med analysen är att visa ungefär vilken minskning av budget i förhållande till
kostnader skolledarna har fått för att organisera förskolor, fritidshem och skola.
Samtidigt ska de behålla befintlig organisation och andra politiska prioriteringar.
2021 får de inte heller minska kvalitet eller ändra struktur på enheterna eftersom
detta är en politisk prioritering som ingår i utbildningsnämndens rambudget.
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En problematik som skolledarna har vid budgetanpassningar är att många åtgärder
får effekt först vid höstterminens start och då räknas ge effekt fem av tolv månader.
En anledning till detta är att det tar tid med uppsägningar på grund av förhandlingar
utifrån bland annat LAS. Skolledaren måste tillsammans med personalavdelning,
skyddsombud och berörda enhetschefer organisera detta inom kommunen utifrån
bland annat behörighet och avtalsområde. Förändringen ska sedan samverkas innan uppsägningstiden börjar gälla. En annan anledning är att det finns svårigheter i
att göra en ny skolorganisation inom pågående läsår. Konsekvensen av att besparingar inte får helårseffekt under innevarande budgetår är att det blir fler tjänster
som behöver avslutas. Större delen av en sådan anpassning hamnar på kommande
budgetår.
Anpassningarna bedöms vara svåra att genomföra utan att påverka kvalitet eller
struktur på enheterna eftersom de minskade elevantalet är utspritt och inte ger möjlighet till minskade antal undervisningsgrupper. Viktoriaskolan är den skola som bedöms kunna minska en klass till följd av minskade elevantal medan resterande skolor inte har den möjligheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 10 november 2020

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Roland Hybelius
Utbildningschef

Kim Jakobsson
Administrativ chef
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Dnr 2020/164 630 UN

Utbyggnad vid Runstens förskola
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden
att begära 300 tkr i investeringsmedel 2021 för utbyggnad av Runstens förskola
med ny entré och angöring mot förskolans innergård för att möjliggöra ett säkert mottagande av fler barn.
Ärendebeskrivning
Barnantalet på Runstens förskola ökar vilket är glada nyheter för Borgholms kommun som inom hela kommunen haft minskande barn- och elevantal. Det är svårt
att uppskatta hur många barn som kommer att födas i området samt välja förskola
och skola i Borgholms kommun. Utbildningsförvaltningen får dock indikationer om
att fler barn är på väg och att det finns intresse av att välja Borgholms kommun.
På förskolans våning 2, i anslutning till bibliotekets lokal, bedrivs förskola för barn
som är 4 till 5 år gamla. Under vårterminen 2021 kommer förskolan bli så full att
även barn som är 3 år behöver delta i verksamheten på våning 2 för att förskolan
ska kunna ta emot de barn som vill börja på förskolan. Det är strategiskt viktigt för
Borgholms kommun att inte neka plats på förskolan om vi vill ha kvar barnen i vår
kommun när de kommer upp i skolålder och genom hela grundskolan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 10 november 2020
Bedömning
För att kunna flytta upp barn som är 3 år gamla på våning 2 behövs vissa verksamhetsanpassningar av lokalerna. En dörr kommer att installeras i väggen mellan biblioteket och förskolans lokaler för att verksamheterna ska kunna samutnyttja lokalerna. Trappan kommer att anpassas med barnräcke och grindar för att bli säker för
barnen. Dessa mindre insatser kan genomföras inom fastighetsavdelningens och
utbildningsförvaltningens gemensamma budget för verksamhetsanpassningar.
En större anpassning som krävs är en säker väg för barnen på våning 2 att ta sig
till förskolans innergård samt för att barnen inte ska behöva gå i trappan med ytterkläder. Av denna anledning har fastighetsavdelningen och utbildningsförvaltningen
kommit fram till att det behövs byggas en entré med angöring ut mot förskolans
baksida. I entrén kommer barnen då att kunna ha sina ytterkläder utan att utrymningsväg blockeras. Det har tidigare funnits en trappa mot innergården på det stället som har tagits bort. Där har dörren ersatts med ett större fönster.
En tillfällig lösning i väntan på entré är att sätta upp byggstängsel utanför befintlig
entré mot parkeringen på framsidan. Detta byggstängsel behöver gå hela vägen till
grinden mellan förskolan och gymnastikhallen för att barnen inte ska kunna springa
ut i trafiken. Denna lösning begränsar dock tillgängligheten för biblioteksbesökare
och då vårdnadshavare ska hämta och lämna barn.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bedömningen är att föreslagen entré och angöring mot förskolans innergård behövs för att möjliggöra ett säkert mottagande av fler barn på förskolan.
Konsekvensanalys
Konsekvensen av utbyggnaden blir att förskolan kan ta emot de barn som vill gå på
förskolan och i förlängningen behålla fler elever inom kommunens grundskolor. Fastighetsavdelningen och utbildningsförvaltningen uppskattar kostnaden för utbyggnaden till maximalt 300 tkr.
Dagens sammanträde
Administrativchef Kim Jakobsson redogör för ärendet.
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Datum

Beteckning

2020-11-10

2020/164 630

Ert datum

Er beteckning

1 (2)

Handläggare

Kim Jakobsson
Administrativ chef

Till utbildningsnämnden

Utbyggnad Runsten
Förslag till beslut
att

äska 300 tkr i investeringsmedel 2021 för utbyggnad av Runstens förskola
med ny entré och angöring mot förskolans innergård för att möjliggöra ett säkert mottagande av fler barn

Ärendebeskrivning
Barnantalet på Runstens förskola ökar vilket är glada nyheter för Borgholms kommun som inom hela kommunen haft minskande barn- och elevantal. Det är svårt att
uppskatta hur många barn som kommer att födas i området samt välja förskola och
skola i Borgholms kommun. Utbildningsförvaltningen får dock indikationer om att fler
barn är på väg och att det finns intresse av att välja Borgholms kommun.
På förskolans våning 2, i anslutning till bibliotekets lokal, bedrivs förskola för barn
som är 4 till 5 år gamla. Under vårterminen 2021 kommer förskolan bli så full att
även barn som är 3 år behöver delta i verksamheten på våning 2 för att förskolan
ska kunna ta emot de barn som vill börja på förskolan. Det är strategiskt viktigt för
Borgholms kommun att inte neka plats på förskolan om vi vill ha kvar barnen i vår
kommun när de kommer upp i skolålder och genom hela grundskolan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 10 november 2020
Bedömning
För att kunna flytta upp barn som är 3 år gamla på våning 2 behövs vissa verksamhetsanpassningar av lokalerna. En dörr kommer att installeras i väggen mellan biblioteket och förskolans lokaler för att verksamheterna ska kunna samutnyttja lokalerna. Trappan kommer att anpassas med barnräcke och grindar för att bli säker för
barnen. Dessa mindre insatser kan genomföras inom fastighetsavdelningens och utbildningsförvaltningens gemensamma budget för verksamhetsanpassningar.
En större anpassning som krävs är en säker väg för barnen på våning 2 att ta sig till
förskolans innergård samt för att barnen inte ska behöva gå i trappan med ytterkläder. Av denna anledning har fastighetsavdelningen och utbildningsförvaltningen
kommit fram till att det behövs byggas en entré med angöring ut mot förskolans baksida. I entrén kommer barnen då att kunna ha sina ytterkläder utan att utrymningsväg blockeras. Det har tidigare funnits en trappa mot innergården på det stället som
har tagits bort. Där har dörren ersatts med ett större fönster.

Postadress

Box 500
38701 Borgholm

Telefon

Telefax

e-mail / www

kim.jakobsson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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En tillfällig lösning i väntan på entré är att sätta upp byggstängsel utanför befintlig
entré mot parkeringen på framsidan. Detta byggstängsel behöver gå hela vägen till
grinden mellan förskolan och gymnastikhallen för att barnen inte ska kunna springa
ut i trafiken. Denna lösning begränsar dock tillgängligheten för biblioteksbesökare
och då vårdnadshavare ska hämta och lämna barn.
Bedömningen är att föreslagen entré och angöring mot förskolans innergård behövs
för att möjliggöra ett säkert mottagande av fler barn på förskolan.
Konsekvensanalys
Konsekvensen av utbyggnaden blir att förskolan kan ta emot de barn som vill gå på
förskolan och i förlängningen behålla fler elever inom kommunens grundskolor. Fastighetsavdelningen och utbildningsförvaltningen uppskattar kostnaden för utbyggnaden till maximalt 300 tkr.
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Roland Hybelius
Utbildningschef
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Fastighetsavdelningen

Kim Jakobsson
Administrativ chef
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Datum

Beteckning

2020-10-18

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 13 oktober - 17 november 2020.
Beslutsunderlag
Sammanställning av delegeringsbeslut daterad den 18 oktober 2020
Tjänsteskrivelse daterad den 18 november 2020
Arbetsutskottets protokoll daterat den 11 november 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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Handlingar
Utskriftsdatum:

Utskriven av:

2020-11-18

Diarieenhet:

Utbildningsnämnden

Datum:

2020-10-13 - 2020-11-17

Riktning:

Upprättade

Status:

Aktuella

Dokumenttyp:

DELEGERINGSBESLUT

Anne-Charlott Petersson

Notering:
Sekretess:
Id

Visas ej
I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2020.806

U

Beslut - Tillstyrks Avtal om intekommunal
ersättning

2020-10-16

Roland Hybelius
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till
fristående 2020
2020.813

U

Upprättad plan mot diskriminering och
kränkande behandling enligt delegeringspunkt
1.13

2020-10-21

Helena Johansson Stegert
RÄLLA SKOLA

Likabehandlingsplan läsår 2020/2021 RällaGärdslösa skola samt Rälla förskola

DELEGERINGSBESLUT

Beslut om mottagande i grundsärskola.
Enligt delegeringsordning punkt delegations
punkt 7.1

Roland Hybelius

2020-10-23

***Sekretess***

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/69

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

2020.826

U

Beslut om mottagande i grundsärskola år 2020.
Enligt delegeringsordning UN delegations punkt
7.1
2020.827

U

Beslut om mottagande i grundsärskola.
Enligt delegeringsordning punkt delegations
punkt 7.1

2020-10-27

Roland Hybelius
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/69

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Beslut om mottagande i grundsärskola år 2020.
Enligt delegeringsordning UN delegations punkt
7.1
2020.858
2020-10-27

U

Beslut -Tillstyrks. Ansökan om skolskjuts vid
särskilda skäl

Kim Jakobsson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN
Sidan 1 av 3

Id

I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp
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Ärendemening
UN 2020/138

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl
2020.868

U

Beslut - Avslås Ansökan om skolskjuts vid
växelvis boende

2020-10-27

Kim Jakobsson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/142

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende
2020.869

U

Beslut - Avslås Ansökan om skolskjuts vid
växelvis boende

2020-10-27

Kim Jakobsson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/143

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende
2020.870

U

Beslut - Avslås Ansökan om skolskjuts vid
växelvis boende

2020-10-27

Kim Jakobsson
UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/144

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende
2020.864

U

Avtal om interkommunal ersättning för elev från
annan kommun.

Roland Hybelius

2020-10-27

Mörbylånga kommun

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till
fristående 2020
2020.860

U

2020-10-29

Inskickat yttrande i mål nr 4667-20

Roland Hybelius

Förvaltningesrätten i Växjö

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/132

DELEGERINGSBESLUT
Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl

2020.865

U

Beslut - Tillstyrks Avtal om interkommunal
ersättning

Roland Hybelius

2020-11-02

Kalmar Waldorfskola Förskola

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till
fristående 2020
2020.877

U

Beslut - Tillstyrks Avtal om interkommunal
ersättning

Roland Hybelius

2020-11-05

Mörbylånga kommun Glömminge

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till
fristående 2020
2020.878

U

Beslut - Tillstyrks Avtal om interkommunal
ersättning

Roland Hybelius
Sidan 2 av 3

Id

I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp
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Ärendemening
2020-11-05

Mörbylånga kommun Glömminge

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till
fristående 2020
2020.879

U

Beslut - Tillstyrks Avtal om interkommunal
ersättning

Roland Hybelius

2020-11-05

Mörbylånga Glömminge

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till
fristående 2020
2020.880

U

Beslut - Tillstyrks Ansökan om interkommunal
ersättning

Roland Hybelius

2020-11-05

Mörbylånga kommun Glömminge

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till
fristående 2020
2020.876

U

Avtal om interkommunal ersättning för elev från
annan kommun.

Roland Hybelius

2020-11-09

Mörbylånga kommun

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till
fristående 2020
2020.895

U

Avtal om interkommunal ersättning för elev från
annan kommun

Roland Hybelius

2020-11-10

Mörbylånga kommun

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till
fristående 2020
2020.896

U

Beslut - Tillstyrks Avtal om interkommunal
ersättning

Roland Hybelius

2020-11-12

Kalmar kommun Funkabo

UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9

***Sekretess***

DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till
fristående 2020

Sidan 3 av 3
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 94

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-11-11

94

Dnr 2020/54 640 UN

Skolorganisationsutredning
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden
att föreslå kommunfullmäktige att flytta årskurs 6 till låg- och mellanstadieskolorna inför läsåret 2022/23.
att

uppdra till utbildningsförvaltningen att tillsammans med fastighetsavdelningen
göra en inventering samt att ta fram en lokalförsörjningsplan i sin helhet för
Gärdslösa skola och förskola.

att

föreslå kommunfullmäktige att i budget 2022 anslå medel för genomförandet
av flytt av årskurs 6 till låg- och mellanstadieskolor. Investeringsmedel för utbyggnad av Gärdslösa skola samt driftskostnader 2 200 tkr för ökad undervisningskostnad på skolorna i kommunen och 100 tkr för ökad skolskjutskostnad .

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden beslutade 2019-10-23 § 95 att uppdra till utbildningsförvaltningen att utreda och återkomma till nämnden i mars 2020 med ett förslag till plan
på hur vi ska bemöta de utmaningar som framgår i verksamhetsplanen.
Uppdragstiden har sedan förlängts på grund av tillsättning av ny förvaltningschef.
Dessutom på rådande läge och senare processer så föreslås eventuell förändring
träda i kraft först läsåret 22/23 om den ska genomföras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 11 september 2020.
Arbetsutskottets beslut den 16 september 2020 § 80.
Bedömning
Utbildningsnämndens verksamheter har i dag en organisation som är anpassad till
andra förutsättningar än de som föreligger i dagsläget. Barn- och elevantalet har
minskat över en längre period och prognosen är att minskningen kommer fortsätta.
Med ett relativt lågt och minskande barn- och elevantal samt en organisation som
är anpassad till fler barn och elever går stor andel av resurser till kostnader som inte är av pedagogisk karaktär. Då vi nu ser att barn- och elevantalen kommer fortsätta minska kommer vi ha svårt att undvika mer undervisning i B-form. Forskningen visar att B-form har negativ påverkan på elevernas studieresultat. Fortsätter vi
med denna utveckling riskerar vi att försämra vår måluppfyllelse vilket kan bli synligt inom några år.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-11-11

94

Inför budgetår 2020 infördes en ny budgetmodell i Borgholms kommun. En teknisk
ram skapas för respektive förvaltning inom kommunen utifrån vad verksamheterna
borde kosta med kommunens förutsättningar baserat på antalet invånare inom
specifika åldersintervall. År 2021-2024 innebär detta att den totala tekniska ramen
minskar med ca - 1 mkr och ska täcka ca 17 mkr i pris- och löneökning om inte åtgärder genomförs. Utöver den tekniska ramen tilldelas förvaltningarna även budget
för politiska prioriteringar. Föreslagna prioriteringar för planperioden 2020-2024 visar en minskning motsvarande - 15 mkr.
Utifrån pedagogisk kvalitet och ett barnperspektiv är det av flera skäl att föredra en
sammanhållen stadieindelning om inte konsekvenserna av detta på andra sätt
skulle leda till en minskad kvalitet. Genom att flytta årskurs 6 till låg- och mellanstadieskolorna ökar undervisningskostnaderna och risken för ökad undervisning i Bform. För att genomföra den flytten behövs kompletterande åtgärder. Därav hör förslag 1 och 2 i utredningen ihop. Om det även beslutas att flytta mellanstadiet från
Gärdslösa skola till Rälla skola behöver Borgholms kommun inte bygga ut Gärdslösa skola. Inte heller ökar undervisningskostnaden samt risken för undervisning i Bform i samma utsträckning. Utbildningsförvaltningen förordar att årskurs 6 inte flyttas ut till låg- och mellanstadieskolorna om inte beslut fattas om att mellanstadiet
på Gärdslösa skola samtidigt flyttas till Rälla skola.
Dagens sammanträde
Mötet lyfter behovet av att göra en inventering av Gärdslösa skola och förskola gällande lokaler. Verksamheterna bör ha lokaler som är lämpliga och anpassade utifrån
den verksamhet som bedrivs.
Beslut skickas till
Utbildningsnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 80

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-09-16

80

Dnr 2020/54 640 UN

Skolorganisations utredning
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden
att

föreslå kommunfullmäktige att flytta årskurs 6 till låg- och mellanstadieskolorna inför läsåret 2022/23.

att

föreslå kommunfullmäktige att anslå medel för genomförandet av flytt av årskurs 6 till låg- och mellanstadieskolor. 2 500 tkr för utbyggnad av Gärdslösa
skola samt driftskostnader 2 200 tkr för ökad undervisningskostnad och 100
tkr för ökad skolskjutskostnad .

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden beslutade 2019-10-23 § 95 att uppdra till utbildningsförvaltningen att utreda och återkomma till nämnden i mars 2020 med ett förslag till plan
på hur vi ska bemöta de utmaningar som framgår i verksamhetsplanen.
Uppdragstiden har sedan förlängts på grund av tillsättning av ny förvaltningschef.
Dessutom på rådande läge och senare processer så föreslås eventuell förändring
träda i kraft först läsåret 22/23 om den ska genomföras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 11 september 2020
Skolorganisation för ökad måluppfyllelse UN 2020/54-604
Översyn av skolorganisationen i Borgholms kommun dnr 2015/50-008 UN h.id
2017.676
Tryggheten i åk 6 på Slottsskolan dnr 2019/32-604 UN h.id 2019.103
Kostnadsberäkning; Återför årskurs 6 till mellanstadiet dnr 2018/96-109 KS h.id
2019.4351
Tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2020
Bedömning
Utbildningsnämndens verksamheter har i dag en organisation som är anpassad till
andra förutsättningar än de som föreligger i dagsläget. Barn- och elevantalet har
minskat över en längre period och prognosen är att minskningen kommer fortsätta.
Med ett relativt lågt och minskande barn- och elevantal samt en organisation som
är anpassad till fler barn och elever går stor andel av resurser till kostnader som inte är av pedagogisk karaktär. Då vi nu ser att barn- och elevantalen kommer fortsätta minska kommer vi ha svårt att undvika mer undervisning i B-form. Forskningen visar att B-form har negativ påverkan på elevernas studieresultat. Fortsätter vi
med denna utveckling riskerar vi att försämra vår måluppfyllelse vilket kan bli synligt inom några år.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-09-16

80

Inför budgetår 2020 infördes en ny budgetmodell i Borgholms kommun. En teknisk
ram skapas för respektive förvaltning inom kommunen utifrån vad verksamheterna
borde kosta med kommunens förutsättningar baserat på antalet invånare inom
specifika åldersintervall. År 2021-2024 innebär detta att den totala tekniska ramen
minskar med ca - 1 mkr och ska täcka ca 17 mkr i pris- och löneökning om inte åtgärder genomförs. Utöver den tekniska ramen tilldelas förvaltningarna även budget
för politiska prioriteringar. Föreslagna prioriteringar för planperioden 2020-2024 visar en minskning motsvarande - 15 mkr.
Utifrån pedagogisk kvalitet och ett barnperspektiv är det av flera skäl att föredra en
sammanhållen stadieindelning om inte konsekvenserna av detta på andra sätt
skulle leda till en minskad kvalitet. Genom att flytta årskurs 6 till låg- och mellanstadieskolorna ökar undervisningskostnaderna och risken för ökad undervisning i Bform. För att genomföra den flytten behövs kompletterande åtgärder. Därav hör förslag 1 och 2 i utredningen ihop. Om det även beslutas att flytta mellanstadiet från
Gärdslösa skola till Rälla skola behöver Borgholms kommun inte bygga ut Gärdslösa skola. Inte heller ökar undervisningskostnaden samt risken för undervisning i Bform i samma utsträckning. Utbildningsförvaltningen förordar att årskurs 6 inte flyttas ut till låg- och mellanstadieskolorna om inte beslut fattas om att mellanstadiet
på Gärdslösa skola samtidigt flyttas till Rälla skola.
Konsekvensanalys
Omfattande konsekvensanalyser utifrån olika perspektiv har beskrivits i bifogade
beslutsunderlag.
Dagens sammanträde
Mötet diskuterar att en flytt av årskurs 6 tillbaka till låg- och mellanstadieskolorna
medför kostnader för kommunstyreslen och utbildningsnämnden vilket bör synligöras. Se sid 18 i utredningen Skolorganisation för ökad måluppfyllelse punkt 2.1.4
kostnadsberäkning.
Skickas till
Utbildningsnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

1 (2)

2020-09-11
Ert datum

Er beteckning

Handläggare

Roland Hybelius
Utbildningschef

Till utbildningsnämnden

Utredning av skolorganisation gällande årskurs 6 hemvist
Förslag till beslut
att

flytta mellanstadiet på Gärdslösa skola till Rälla skola samt äska 1 988 tkr för
att flytta årskurs 6 till låg- och mellanstadieskolorna inför läsåret 2022/23

samt
att

föreslå kommunfullmäktige att årskurs 6 inte flyttas ut till låg- och mellanstadieskolorna om inte beslut fattas om att mellanstadiet på Gärdslösa skola samtidigt flyttas till Rälla skola.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden beslutade 2019-10-23 § 95 att uppdra till utbildningsförvaltningen att utreda och återkomma till nämnden i mars 2020 med ett förslag till plan
på hur vi ska bemöta de utmaningar som framgår i verksamhetsplanen.
Uppdragstiden har sedan förlängts på grund av tillsättning av ny förvaltningschef.
Dessutom på rådande läge och senare processer så föreslås eventuell förändring
träda i kraft först läsåret 22/23 om den ska genomföras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 11 september 2020
Skolorganisation för ökad måluppfyllelse UN 2020/54-604
Översyn av skolorganisationen i Borgholms kommun dnr 2015/50-008 UN h.id
2017.676
Tryggheten i åk 6 på Slottsskolan dnr 2019/32-604 UN h.id 2019.103
Kostnadsberäkning; Återför årskurs 6 till mellanstadiet dnr 2018/96-109 KS h.id
2019.4351
Tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2020

32
2 (2)

Bedömning
Utbildningsnämndens verksamheter har i dag en organisation som är anpassad till
andra förutsättningar än de som föreligger i dagsläget. Barn- och elevantalet har
minskat över en längre period och prognosen är att minskningen kommer fortsätta.
Med ett relativt lågt och minskande barn- och elevantal samt en organisation som är
anpassad till fler barn och elever går stor andel av resurser till kostnader som inte är
av pedagogisk karaktär. Då vi nu ser att barn- och elevantalen kommer fortsätta
minska kommer vi ha svårt att undvika mer undervisning i B-form. Forskningen visar
att B-form har negativ påverkan på elevernas studieresultat. Fortsätter vi med denna
utveckling riskerar vi att försämra vår måluppfyllelse vilket kan bli synligt inom några
år.
Inför budgetår 2020 infördes en ny budgetmodell i Borgholms kommun. En teknisk
ram skapas för respektive förvaltning inom kommunen utifrån vad verksamheterna
borde kosta med kommunens förutsättningar baserat på antalet invånare inom specifika åldersintervall. År 2021-2024 innebär detta att den totala tekniska ramen minskar med ca - 1 mkr och ska täcka ca 17 mkr i pris- och löneökning om inte åtgärder
genomförs. Utöver den tekniska ramen tilldelas förvaltningarna även budget för politiska prioriteringar. Föreslagna prioriteringar för planperioden 2020-2024 visar en
minskning motsvarande - 15 mkr.
Utifrån pedagogisk kvalitet och ett barnperspektiv är det av flera skäl att föredra en
sammanhållen stadieindelning om inte konsekvenserna av detta på andra sätt skulle
leda till en minskad kvalitet. Genom att flytta årskurs 6 till låg- och mellanstadieskolorna ökar undervisningskostnaderna och risken för ökad undervisning i B-form. För
att genomföra den flytten behövs kompletterande åtgärder. Därav hör förslag 1 och
2 i utredningen ihop. Om det även beslutas att flytta mellanstadiet från Gärdslösa
skola till Rälla skola behöver Borgholms kommun inte bygga ut Gärdslösa skola. Inte heller ökar undervisningskostnaden samt risken för undervisning i B-form i samma utsträckning. Utbildningsförvaltningen förordar att årskurs 6 inte flyttas ut till lågoch mellanstadieskolorna om inte beslut fattas om att mellanstadiet på Gärdslösa
skola samtidigt flyttas till Rälla skola.
Konsekvensanalys
Omfattande konsekvensanalyser utifrån olika perspektiv har beskrivits i bifogade beslutsunderlag.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Roland Hybelius
Utbildningschef

Roland Hybelius
Utbildningschef

Emma Berggren
Utvecklingsledare

Izabelle Sjöbäck
Controller

Skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 96

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-11-11

96

Dnr 2020/162 006 UN

Sammanträdesdagar för Utbildningsnämnden 2021
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden
att
godkänna förslagna datum och fastställa sammanträdestiderna för år 2021.
Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden ska besluta om sammanträdesdagar och tid för nämndens
sammanträden under år 2021.
Beslutsunderlag
Sammanträdesdagar 2021 daterad den 6 november 2020.
Tjänsteskrivelse daterad den 6 november 2020.
Dagens sammanträde
Arbetsutskottets ledamöter har inget att invända emot förslaget på datum för nämndens möte under år 2021.
Beslut skickas till
Utbildningsnämndens ledamöter och ersättare
Utbildningsförvaltningen
Kommunsekreterare
Controller Mattias Sundman
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Datum

Beteckning

2020-11-06

2020/162 006

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare

Till utbildningsnämnden

Sammanträdesdagar för utbildningsnämnden 2021
Förslag till beslut
att

godkänna föreslagna datum och fastställa sammanträdestiderna för år 2021.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden ska besluta om sammanträdesdagar och tid för nämndens
sammanträden under år 2021.
Beslutsunderlag
Sammanträdesdagar 2021 daterad den 6 november 2020
Tjänsteskrivelse daterad den 6 november 2020

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Roland Hybelius
Förvaltningschef

Anne-Charlott Petersson
Förvaltningssekreterare

Beslutet skickas till
Utbildningsnämndens ledamöter och ersättare
Utbildningsförvaltningen
Kommunsekreterare
Controller Mattias Sundman
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SKRIVELSE

Handläggare

1 (1)

Datum

Beteckning

2020-11-06

2020/162-006

Ert datum

Er beteckning

Anne-Charlott Petersson

Förvaltningssekreterare

Sammanträdesdagar för Utbildningsnämnden 2021.
Arbetsutskottet

Nämnden

Januari

13

27

Februari

10

3/3

Mars

17

31

April

14

28

Maj

12

26

Juni

09

23

Augusti

11

25

September

15

29

Oktober

13

27

November

10

24

December

8

20

Sammanträdesdagar/tider onsdagar AU kl. 13.00 UN kl.13.00
Justering av protokoll sker på tisdagen veckan efter sammanträdet om inget
annat anges under sammanträdet.
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
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§ 97

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-11-11

97

Dnr 2020/3 600 UN

Kalendarium Utbildningsnämnden 2020
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att
lägga till uppdraget från § 94 under pågående uppdrag. Gemensam lokalförsörjningsplan för Gärdslösa skola o förskola samt att redovisning sker i februari 2021.
Ärendebeskrivning
Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul.
Beslutsunderlag
Kalendarium november 2020.
Dagens sammanträde
Mötet går igenom kalendariet.
Beslut skickas till
Utbildningsnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020/3-600

Kalendarium för utbildningsnämnden Borgholm
November 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
November
AU: 11
UN: 25
December
AU: 7
UN: 16

Ärenden
Skolorganisationen - återför åk 6 till låg- och
mellanstadieskolor dnr 2020/54.

Årshjul
Fastställa mötestider för kommande år

Plan bibliotek/skolbibliotek (Eva F 15 min)
Verksamhetsplan för kommande år inkl.
internkontrollplan för kommande år

Kvalitetsredovisning - meritvärde och betyg
för åk 6 o åk 9.
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.

Redovisning av långsiktig barn- och
elevutveckling
Enheternas arbetsmiljö
Fastställande av attestlista
Elevfrånvaro statistik Juli-dec
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
Taxor till nästa år för beslut i KF

Mars
AU:
UN:
April
AU:
UN:
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
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Dnr 2020/3-600

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
Elevfrånvaro statistik Jan-Juni
Verksamhetsplan för kommande år inkl.
internkontrollplan för kommande år
Rapport från utvärdering av
verksamhetsplan fritidsgårdarna.
Redovisning av skolpliktsbevakning

Oktober
AU:
UN:

Pågående utredningsuppdrag
Beakta inköp av lådlastcyklar till förskolor
Lokalförsörjningsplan för Gärdslösa skola o förskola § 94
UNAU
Bjuda in SKUA-handledare till nämnden att informera om
sitt arbete ute i verksamheten
Bjuda in elevråd till nämnden dnr 2020/63
Avvakta besök på Åkerboskolan och att bjuda in elevrådet
Åkerboskolan.

Satsningar och effektiviseringar inför
kommande budgetår.

Status
I budgetprocess 2022
Redovisning februari 2021
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§ 98

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-11-11

98

Dnr 2020/5 600 UN

Information av ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet
Dagens sammanträde
Inga besked från Diskrimineringsombudsmannen eller Barn- och elevombudet.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

40

Sammanträdesprotokoll
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Fråga från ledamot Eva Wahlgren (C)
Se över hygienrutiner står det att det gäller alla Uns verksamheter. Hur påverkar det
lokalvården? Städas det mer? Desinfekteras alla blanka ytor? Hur ofta? Merkostnad?
Svar
Se över hygienrutiner i verksamheterna.
Lokalvården rengör kontaktytor varje dag.
När vi planerade beställa utökad lokalvård svarade lokalchefen att hon bedömde att det inte
behövdes så vi gjorde inte det.
Det viktiga var att ytorna rengörs varje dag och att lokalvården gr det på ett effektivt sätt.
Olika ytor desinfekteras av våra vår egen personal vid behov utifrån lokala bedömningar.
I övrigt så har verksamheten olika lokala rutiner där exempelvis en lärare spritar elevernas
händer då de går in i matsalen.
Vi behöver alla se över våra hygienrutiner igen för att identifiera och hantera risker för
smittspridning.
Det kan gälla rutiner som verksamheterna har slutat med efter sommaren eller att det kan
behövas nya rutiner då man exempelvis kan använda lokalerna på andra sätt än föregående
läsår.
Kim Jakobsson
Administrativ chef, Utbildningsförvaltningen

