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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-12-07 108   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 108 Dnr 2020/170 610 UN 
 
Information skolbiblioteksplan 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  bjuda in Eva Forsell, skolbibliotekarie till utbildningsnämndens möte den 16 

december för att informera om samverkan mellan skolbibliotek och sko-
la.  

______________
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Plan för samverkan mellan skolbibliotek och 
skola 
Läsåret 2020-2021 
 
Planen ämnar säkerställa elevernas rätt till skolbibliotek utifrån 2 kapitlet 36 § i Skollagen 
”Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek” samt garantera elevernas rätt till en 
likvärdig undervisning oavsett skola i kommunen. 
 
”Skolbibliotekens material är ett värdefullt komplement till läromedel och i undervisningen. 
Erfarenheten visar att elevernas förmåga att läsa, skriva, lösa problem och utnyttja 
informationsteknik förbättras när bibliotekarier och lärare samarbetar” (Unescos 
folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest 2006). 
 

Skolbibliotekarien som läsfrämjare 
Inom ramen för det läsfrämjande arbetet ingår de fyra läsprojekten som eleverna i 
förskoleklass, årskurs två, årskurs fem och årskurs åtta är berättigade till enligt kommunens 
Kulturgaranti. Det syftar också till bokprat, gruppläsning och elevernas rätt till bibliotekstid 
varannan vecka där de möter skolbibliotekarien. Det läsfrämjande arbetet ska bedrivas 
utifrån den rätt alla elever har till litteratur anpassad efter de egna förutsättningarna, det 
gäller såväl litteratur på olika språk, som böcker anpassade efter olika sätt att läsa. De 
långsiktigt inarbetade elev- och lärarrelationerna möjliggör för skolbibliotekarien att kunna 
hitta rätt bok till rätt elev och tillfälle. 
 

Skolbibliotekarien som pedagogisk resurs 
Skolbibliotekarien ska vara ett stöd för hela skolans personal när det kommer till val av 
litteratur, texter och källor som eleverna möter i undervisningen. Skolbibliotekarien ska 
också vara en medpedagog i undervisning där källkritik och informationssökning ingår. 
Samverkan ska ske i planering och genomförande av lektionsinnehåll. Vid fortbildningar, 
studiedagar och projekt som omfattar skolans personal, till exempel Läslyftet, ska 
skolbibliotekarien delta. 
  
Barn- och skolbiblioteksansvarig bjuder in till pedagogiska träffar för att, till exempel, 
utveckla och utvärdera läsprojekten, utbyta erfarenheter, inspirera med ny litteratur och nya 
arbetssätt kopplade till informationssökning och källkritik. Skolbibliotekarien jobbar aktivt 
för ett långsiktigt samarbete på skolorna för att kvalitén ska kunna upprätthållas och 
bibehållas.  
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Skolbibliotekarien som förmedlare 
Förmedlare är de vuxna personer som finns i barnens närhet och som kan vara en viktig 
faktor för att barnen ska gå från läskunniga till läsare. Detta gäller såväl lärare som föräldrar 
och andra vuxna i barnens liv. Skolbibliotekarien ska delta på föräldramöten för att 
informera om biblioteket och vikten av läsning, men kan också inspirera skolans personal 
med metoder, barnbokstrender och boktips inför det läsfrämjande arbetet.  
 

Inriktning 
Genom skolbiblioteket visar skolan att mötet med böcker och texter är viktigt och genom 
samverkan med skolbibliotekarien kan innehållet i undervisningen vidgas. Skolbiblioteket ska 
ses som en pedagogisk resurs för lärande genom alla årskurser. Aktiviteterna är obligatoriska 
på en miniminivå och är skolbibliotekariens, lärarens och rektorns gemensamma ansvar att 
se till så att de genomförs. Planen introduceras på låg- och mellanstadiet av 
skolbibliotekarien på en arbetsplatsträff i början på terminen efter inbjudan från rektor 
medan det på högstadiet sker efter inbjudan i ämneslagen.  
 

Förskola 
Läsfrämjande: Skolbibliotekarien bjuder in till Sagoklubb för alla femåringar. 
Förmedlare: Skolbibliotekarien bjuds in av rektor för att delta på minst ett föräldramöte per 
verksamhetsområde. 
Pedagogisk resurs: Barn- och Skolbibliotekarien bjuder in till inspirationsträffar på 
biblioteket. 
 

Förskoleklass 
Läsfrämjande: Lässurr – Ett kreativt läsprojekt med efterföljande författarbesök som 
initieras av skolbibliotekarien. Bokprat, gruppläsning eller andra aktiviteter 
Förmedlare: Skolbibliotekarien bjuds in till föräldramöte av rektor för att informera om 
biblioteket. 
Pedagogisk resurs: Lärare och skolbibliotekarie planerar och genomför gemensamt 
arbetsområde inom informationssökning och källkritik.  
Barn- och Skolbibliotekarien bjuder in till inspirationsträffar på biblioteket. 
 

Årskurs 1 
Läsfrämjande: Bokprat, gruppläsning eller andra aktiviteter 
Förmedlare: - 
Pedagogisk resurs: Lärare och skolbibliotekarie planerar och genomför gemensamt 
arbetsområden inom informationssökning och källkritik.  
Barn- och Skolbibliotekarien bjuder in till inspirationsträffar på biblioteket. 
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Årskurs 2 
Läsfrämjande: Lässurr – Ett kreativt läsprojekt med efterföljande författarbesök som 
initieras av skolbibliotekarien. Bokprat, gruppläsning eller andra aktiviteter 
Förmedlare: - 
Pedagogisk resurs: Lärare och skolbibliotekarie planerar och genomför gemensamt 
arbetsområden inom informationssökning och källkritik.  
Barn- och Skolbibliotekarien bjuder in till inspirationsträffar på biblioteket. 
 

Årskurs 3 
Läsfrämjande: Bokprat, gruppläsning eller andra aktiviteter 
Förmedlare: - 
Pedagogisk resurs: Lärare och skolbibliotekarie planerar och genomför gemensamt 
arbetsområden inom informationssökning och källkritik.  
Barn- och Skolbibliotekarien in till inspirationsträffar på biblioteket. 
 

Årskurs 4 
Läsfrämjande: Bokprat, gruppläsning eller andra aktiviteter 
Förmedlare: Skolbibliotekarien bjuds in till föräldramöte av rektor för att informera om 
biblioteket. 
Pedagogisk resurs: Lärare och skolbibliotekarie planerar och genomför gemensamt 
arbetsområden inom informationssökning och källkritik. 
 

Årskurs 5 
Läsfrämjande: Läsfåk – Ett läsprojekt med efterföljande författarbesök som initieras av 
skolbibliotekarien. Bokprat, gruppläsning eller andra aktiviteter 
Förmedlare: - 
Pedagogisk resurs: Lärare och skolbibliotekarie planerar och genomför gemensamt 
arbetsområden inom informationssökning och källkritik. 
 

Årskurs 6 
Läsfrämjande: Bokprat, gruppläsning eller andra aktiviteter 
Förmedlare: Skolbibliotekarien bjuds in till föräldramöte av rektor för att informera om 
biblioteket. (Gäller Slottsskolan) 
Pedagogisk resurs: Lärare och skolbibliotekarie planerar och genomför gemensamt 
arbetsområden inom informationssökning och källkritik. 
 

Årskurs 7 
Läsfrämjande: Bokprat, gruppläsning eller andra aktiviteter 
Förmedlare: Skolbibliotekarien bjuds in till föräldramöte av rektor för att informera om 
biblioteket (gäller Åkerboskolan). 
Pedagogisk resurs: Lärare och skolbibliotekarie planerar och genomför gemensamt 
arbetsområden inom informationssökning och källkritik. 
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Årskurs 8 
Läsfrämjande: Läsfåk – Ett läsprojekt med efterföljande författarbesök som initieras av 
skolbibliotekarien. Bokprat, gruppläsning eller andra aktiviteter 
Förmedlare: - 
Pedagogisk resurs: Lärare och skolbibliotekarie planerar och genomför gemensamt 
arbetsområden inom informationssökning och källkritik. 
 

Årskurs 9 
Läsfrämjande: Bokprat, gruppläsning eller andra aktiviteter 
Förmedlare: - 
Pedagogisk resurs: Lärare och skolbibliotekarie planerar och genomför gemensamt 
arbetsområden inom informationssökning och källkritik. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-12-07 103   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 103 Dnr 2020/1 640 UN 
 
Uppföljning budget november 2020 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden 
att  lägga månadsuppföljningen november 2020 med godkännande till handling-

arna.  

Ärendebeskrivning 
Utbildningsförvaltningens budgetavvikelse för perioden januari till november är +2 
382 tkr (oktoberber +2 390). En fortsatt bidragande orsak till denna avvikelse är de 
bidrag och ersättningar som erhållits under året. Vidare har korrigering av uppbo-
kad löneökning påverkat avvikelsen för månaden. Prognosen för året uppgår till + 
244 tkr (oktober -215 tkr). Högre kostnader än budgeterat väntas för ersättning till 
skolskjutsar, central administration och särskolan. Vidare saknas ett flertal större 
fakturor vilka kommer att reducera den positiva avvikelsen ytterligare under årets 
sista månad. Antagandet om att budget för läromedel och förbrukningsmaterial 
kommer att användas ligger också till grund för förvaltningens prognos på helår. 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning november 2020 
Tjänsteskrivelse daterad den 4 december 2020 

Bedömning 
Utbildningsförvaltningens prognos för året uppgår till + 244 tkr.  

I november månad har korrigering av uppbokade löneökningar gjorts. Detta har lett 
till att områdena har en mer positiv avvikelse i november jämfört med oktober. Vi-
dare 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 augusti, 155 tkr i sep-
tember och 280 tkr för oktober. 

Den centrala stödfunktionen visar på en fortsatt positiv budgetavvikelse. Den högre 
bidragsramen för likvärdig skola fortsätter att påverka avvikelsen positivt och den 
negativa avvikelsen på IT har reducerats under november. Skolskjutskostnaderna 
ligger per november 2,2 mkr över budgeterad nivå. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-12-07 103   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Konsekvensanalys 
Det är som tidigare vissa budgetposter som inte går att påverka särskilt myc-
ket. Detta gäller bland annat särskolan, IT-budgeten, skolskjutsar och inter-
kommunal ersättning. I grunden är det bra kontroll på situationen gällande ut-
fallet för november och prognosen för helåret. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Roland Hybelius och controller Mattias Sundman redogör för må-
nadsuppföljningen för november 2020.  Löneöversyn för 2020 är klar. Budgetarbetet 
för 2021 har tagit mycket tid i anspråk.   

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (2) 
2020-12-04 2020/1 
     

 
Handläggare 
Anne-Charlott Petersson 
Förvaltningssekreterare 

Ert datum Er beteckning 
  

 

Till utbildningsnämnden 
 

 
Månadsuppföljning oktober 2020 

Förslag till beslut  
 
att  lägga månadsuppföljningen november 2020 med godkännande till handlingar-

na.  

Ärendebeskrivning 
Utbildningsförvaltningens budgetavvikelse för perioden januari till november är +2 
382 tkr (oktoberber +2 390). 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 + 244 
tkr (oktober -215 tkr). Högre kostnader än budgeterat väntas för ersättning till skol-
skjutsar, central administration och särskolan. Vidare saknas ett flertal större faktu-
ror vilka kommer att reducera den positiva avvikelsen ytterligare under årets sista 
månad. Antagandet om att budget för läromedel och förbrukningsmaterial kommer 
att användas ligger också till grund för förvaltningens prognos på helår. 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning november 2020 
Tjänsteskrivelse daterad den 4 december 2020 

Bedömning 
Utbildningsförvaltningens prognos för året uppgår till + 244 tkr.  
I november månad har korrigering av uppbokade löneökningar gjorts. Detta har lett 
till att områdena har en mer positiv avvikelse i november jämfört med oktober. Vida-
re fortsätter det att vara ett lägre barn- och elevantal på flera enheter i och med Co-
vid-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 augusti, 155 tkr i sep-
tember och 280 tkr för oktober. 
Den centrala stödfunktionen visar på en fortsatt positiv budgetavvikelse. Den högre 
bidragsramen för likvärdig skola fortsätter att påverka avvikelsen positivt och den 
negativa avvikelsen på IT har reducerats under november. Skolskjutskostnaderna 
ligger per november 2,2 mkr över budgeterad nivå. 
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    2 (2)

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

 

Roland Hybelius Anne-Charlott Petersson 
Utbildningschef Förvaltningssekreterare
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Uppföljning november 
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Utbildningsnämnd 

Uppföljning november 
 
 
Nov 2020 
UN: 2020/1   
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Utbildningsnämnd 
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
www.borgholm.se 

Uppföljning november 
Borgholms kommun  3 

1 Förvaltningsberättelse 

1.1 Händelser av väsentlig betydelse 
Covid-19 påverkar verksamheten mycket och mer och mer. Ny fritidsgårdsorganisation är 
samverkad och sjösätts 210101. Löneöversynen har kunnat slutföras. Medarbetarenkäten 
har publicerats. 

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Ekonomisk sammanställning 
Utbildningsförvaltningens budgetavvikelse för perioden januari till november är +2 
382 tkr (oktober +2 390). 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 +244 tkr (oktober -215 
tkr). Högre kostnader än budgeterat väntas för ersättning till skolskjutsar, central 
administration och särskolan. Vidare saknas ett flertal större fakturor vilka kommer att 
reducera den positiva avvikelsen ytterligare under årets sista månad. 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 

Fortsatt och slutförande av arbete pågår kring budget och 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. Ett fåtal av dessa är smittade av Covid-19. Verksamheterna 
är mer ansträngda och stöd försöker ges utifrån aktuella lägen. 

Elevhälsoutbildningen fortsätter. Sunt arbetsliv har påbörjats i styrgruppen och cheferna i 
UN går digitalt in i utbildningen i december. Resultatet från medarbetarenkäten har 
kommit och arbetet påbörjats både på huvudmannanivå och på enheterna. 

Även arbetet med heltid som norm inför 2021 är i full gång och lönesättande samtal har 
genomförts. 
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Utbildningsnämnd 
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
www.borgholm.se 

Uppföljning november 
Borgholms kommun  4 

Förskoleverksamhet 

Covid-19 har påverkat verksamheten denna månad. Det har också varit mer barn 
frånvarande och likaså medarbetare på vissa enheter. Arbetet med heltid som norm är 
också en del i förskolornas planering för 2021. Utvecklingsprojekt som fortgår är SKUA. 
Utvecklingsarbete med kvalitetsarbetet pågår på en del enheter. Lönesamtal har också 
genomförts för medarbetarna. 

Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem 

Covid-19 har påverkat verksamheten denna månad. Det har också varit mer elever 
frånvarande och likaså medarbetare på vissa enheter. Mot slutet av månaden har 
pandemin påverkat mer och mer. 

Arbetet med heltid som norm är också en del i skolornas planering för 2021. Lönesamtal 
har också genomförts för medarbetarna. Likaså arbetet utifrån resultatet på 
medarbetarenkäten. 

Bibliotek och kulturskola 

Biblioteket är inne i en intensiv period med införande av meröppet i Borgholm. Den 9/11 
har vi infört Stängda bibliotekslokaler - men fortsatt service pga Covid-19.Digital 
omställning sker även i mötesformer med mera. 

Likaså har kulturskolan mer digital verksamhet och anpassar sin verksamhet utifrån 
Covid-19. Pandemin påverkar även denna del på många sätt och säkerheten sätts i första 
hand på både bibliotek och kulturskola. 

Inköp och avtalstrohet 

Personaluppföljning 
Effekterna av Covid-19 fortsätter att öka vilket syns på fyllnadstiden. Medarbetare täcker 
uppför varandra. En större oro i verksamheterna finns. Sjukfrånvaron påverkas också av 
att man vid minsta symtom ska vara hemma. Sjukfrånvaron är fortfarande hög men har 
under oktober gått ner något. 

Nedan följer personaluppföljning per oktober månad. 
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Utbildningsnämnd 
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
www.borgholm.se 

Uppföljning november 
Borgholms kommun  5 

Arbetad 
tid Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt 

Antal 
årsarbetare 
2019 275 243 286 259 284 196 87 223 271 290 

Antal 
årsarbetare 
2020 240 225 258 221 233 204 63 206 254 243 

  

 
  

Arbetad 
tid Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt 

Övertid 
2019 100 81 118 115 310 104 5 75 150 120 

Fyllnadstid 
2019 282 299 529 411 595 197 77 262 240 218 

Övertid 
2020 89 92 114 83 57 75 18 68 112 107 

Fyllnadstid 
2020 187 277 328 268 317 165 52 193 382 310 
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Utbildningsnämnd 
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
www.borgholm.se 

Uppföljning november 
Borgholms kommun  6 

 
  

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug sep Okt 

Sjukfrånvaro 2019 7,20 8,94 7,97 7,98 8,13 5,63 4,70 4,61 6,65 8,16 

Sjukfrånvaro 2020 6,31 6,99 12,76 10,51 6,74 6,17 3,44 5,30 11,16 9,66 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug sep Okt 

Korttidssjukfrånvaro 
2019 3,16 3,85 3,16 2,7 2,64 1,41 1,96 1,48 3,0 3,48 

Korttidssjukfrånvaro 
2020 2,43 2,86 7,57 5,74 2,69 3,31 1,78 2,22 6,38 4,68 

Ekonomisk analys 
Utbildningsförvaltningens budgetavvikelse för perioden januari till november är +2 
382 tkr (se tabell nedan). 

I november månad har korrigering av uppbokade löneökningar gjorts. Detta har lett till att 
områdena har en mer positiv avvikelse i november jämfört med oktober. 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 augusti, 155 tkr i september 
och 280 tkr för oktober. 

Den centrala stödfunktionen visar på en fortsatt positiv budgetavvikelse. Den högre 
bidragsramen för likvärdig skola fortsätter att påverka avvikelsen positivt och den 
negativa avvikelsen på IT har ökat under november. Skolskjutskostnaderna ligger per 
november 2,2 mkr över budgeterad nivå. 

Den positiva avvikelsen på central barnomsorg har ökat under november. Utvecklingen 
härleds till att personal inte tas in i budgeterad nivå då barnantalet är lägre. Avvikelsen på 
Viktoriaskolan har minskat under perioden, detta då antalet tjänster har minskat under 
hösten och kommer resultera i att budgetavvikelsen går från negativ till positiv. 

Södra området har ökat sin negativa avvikelse under november. 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 
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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-nov Utfall jan-nov Avvikelse 

 Total     

60 Central stödfunktion 67 475 61 792 60 741 1 051 

61 Norra 
rektorsområdet 22 282 20 476 20 098 378 

62 Centrala 
rektorsområdet 48 478 44 341 43 254 1 086 

63 Södra 
rektorsområdet 38 759 35 703 36 050 -347 

65 Kulturområdet 10 323 9 434 9 222 212 

69 Projekt 0 0 -1 1 

 Summa 187 317 171 745 169 364 2 382 

Prognos 
Utbildningsförvaltningens prognos på helår uppgår till +244 tkr (oktober - 215 tkr). 
Hänsyn till sänkta arbetsgivaravgifter eller sjuklönekostnader för november och december 
månad har inte gjorts då summan är okänd. Kostnaderna 1 782 tkr som uppstått i 
samband med branden på Åkerboskolan väntas ersättas. 

Centrala stödfunktionen förväntas ha en budget i balans. Hyreskostnad för A-huset har 
inte debiterats under året, vilket väntas under årets sista månad. Några större fakturor 
saknas också under perioden vilka väntas längre fram. Lägre intäkter på lotsen väntas 
fortsätta att skapa negativ avvikelse. Skolskjutskostnaderna fortsätter att öka markant -
2,3 mkr 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. 

Prognos sammanställning 

   Årsbudget Årsprognos Fg. prognos Budgetavvikelse 

 Total     

60 Central stödfunktion 67 475 67 294 -372 181 

61 Norra 
rektorsområdet 22 282 22 282 7 0 

62 Centrala 
rektorsområdet 48 478 47 717 585 761 

63 Södra 
rektorsområdet 38 759 39 506 -542 -747 

65 Kulturområdet 10 323 10 274 137 48 

69 Projekt 0 0 36 0 

 Summa 187 317 187 073 -149 244 
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Åtgärder 
Dialog med chefer har genomförts på Ledningsgrupp kring åtgärder för att undvika ett 
budgetunderskott. Vi tror att detta ska kunna räcka för budget i balans. Men flera delar är 
ovissa på grund av Covid-19 och de anpassningar vi behöver göra på olika sätt.
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-12-07 104   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 104 Dnr 2020/156 640 UN 
 
Verksamhetsplan med budget 2021 samt plan 2022 - 2024  

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden 
att  godkänna förslaget till verksamhetsplan med budget 2021 samt plan 2022-

2024 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsplanen beskriver utbildningsnämndens verksamhet och mål samt bud-
get för 2021. Budgetramen för nämndens verksamheter 2021 uppgår till 189 585 
tkr. 

Enligt skollagen ska budgeten fördelas med hänsyn till olika skolors förutsättningar. 
När den nya elevpengen togs fram inför 2018 års budget beslutade utbildnings-
nämnden om en modell där 10 procent av budgeten till grundskolan och 5 procent 
av budgeten till förskolan ska fördelas utifrån socioekonomiska faktorer. Dessa fak-
torer viktas sedan så att 30 procent av den budgeten riktas mot andelen nyanlända 
barn/elever på området och 70 procent riktas mot andelen elever vars föräldrar har 
en lägre utbildningsbakgrund. 

Underlag för den socioekonomiska fördelningen är statistik som beställs från SCB 
och baseras på de barn/elever som finns i verksamheterna den 15 september varje 
år. Fördelningen görs sedan enligt modellen som beskrivs ovan, som utbildnings-
nämnden beslutade 2017-12-19 § 136, DNR 2017/28-640 UN.  

En betydande förändring utifrån att budgeten ska fördelas med hänsyn till olika 
skolors förutsättningar är storleken för tilläggsbelopp har ökats i förslaget. Vilka 
elever som genererar tilläggsbelopp har tagits fram av elevhälsopersonal och ad-
ministrativ chef. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan med budget 2021 samt plan 2022-2024 
Tjänsteskrivelse daterad den 4 december 2020 

Konsekvensanalys 
Varje enhetschef har utifrån beslutad budgetram till utbildningsnämnden och 
föreslagen budgetfördelning inom nämndens verksamhet tagit fram konse-
kvensanalyser för effektiviseringar till ny budget inför 2021. Områdena be-
hövde inför 2021, i förhållande till budget 2020, effektivisera verksamheterna 
med motsvarande ca 1 000 tkr efter omräkning av statsbidrag. Till detta till-
kommer bibliotekets besparing på ca 600 tkr. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-12-07 104   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Förändringar som prioriteras på flera enheter är följande effektiviseringar: 

Minska budget för vikarier. Görs genom att täcka upp för varandra vid frånvaro inom 
befintlig personalgrupp. 

Minskad personaltäthet på enheterna. Förändring av arbetssätt. Visstidsanställning-
ar kan avslutas. 

Minskad budget till kompetensutveckling. Kompetensutveckling kommer att bedrivas 
utifrån den ram som nu finns, vilken är mindre. 

Biblioteksverksamheten anpassar inköp av böcker och tidsskrifter till länssnitt men 
ligger fortsatt över länssnitt. De inför även nya arbetsätt i och med införandet av 
Meröppet vilket totalt sätt minskar kostnaderna för verksamheten. 

Dagens sammanträde 
Emma Berggren-Andersson, utvecklingsledare redogör för kommande IT-budget. 
En förändring är inköp av Chromebooks i större utsträckning till personal istället för 
bärbara datorer. Förvaltningen arbetar för att få en likvärdighet ute i verksamheter-
na.  Roland Hybelius, förvaltningschef och Emma Berggren-Andersson fortsätter 
med att beskriva den nya styrmodellen i kommunen och dess verksamheter. Kom-
munfullmäktiges mål går att koppla till läroplanen.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
______________
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (2) 
2020-12-04 2020/156 640 
     

 
Handläggare 
Kim Jakobsson 
Administrativ chef 

Ert datum Er beteckning 
  

        
    

Till utbildningsnämnden 
 

 
Verksamhetsplan 2021 

Förslag till beslut  
 
att  godkänna förslaget till verksamhetsplan med budget 2021 samt plan 2022-

2024 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsplanen beskriver utbildningsnämndens verksamhet och mål samt bud-
get för 2021. Budgetramen för nämndens verksamheter 2021 uppgår till 189 585 tkr. 

Enligt skollagen ska budgeten fördelas med hänsyn till olika skolors förutsättningar. 
När den nya elevpengen togs fram inför 2018 års budget beslutade utbildnings-
nämnden om en modell där 10 procent av budgeten till grundskolan och 5 procent 
av budgeten till förskolan ska fördelas utifrån socioekonomiska faktorer. Dessa fak-
torer viktas sedan så att 30 procent av den budgeten riktas mot andelen nyanlända 
barn/elever på området och 70 procent riktas mot andelen elever vars föräldrar har 
en lägre utbildningsbakgrund. 

Underlag för den socioekonomiska fördelningen är statistik som beställs från SCB 
och baseras på de barn/elever som finns i verksamheterna den 15 september varje 
år. Fördelningen görs sedan enligt modellen som beskrivs ovan, som utbildnings-
nämnden beslutade 2017-12-19 § 136, DNR 2017/28-640 UN.  

En betydande förändring utifrån att budgeten ska fördelas med hänsyn till olika sko-
lors förutsättningar är storleken för tilläggsbelopp har ökats i förslaget. Vilka elever 
som genererar tilläggsbelopp har tagits fram av elevhälsopersonal och administrativ 
chef. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 4 december 2020 
Verksamhetsplan med budget 2021 samt plan 2022-2024 

Konsekvensanalys 
Varje enhetschef har utifrån beslutad budgetram till utbildningsnämnden och föresla-
gen budgetfördelning inom nämndens verksamhet tagit fram konsekvensanalyser för 
effektiviseringar till ny budget inför 2021. Områdena behövde inför 2021, i förhållande 
till budget 2020, effektivisera verksamheterna med motsvarande ca 1 000 tkr efter 
omräkning av statsbidrag. Till detta tillkommer bibliotekets besparing på ca 600 tkr. 

Förändringar som prioriteras på flera enheter är följande effektiviseringar: 

Minska budget för vikarier. Görs genom att täcka upp för varandra vid frånvaro inom 
befintlig personalgrupp. 
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    2 (2)

Minskad personaltäthet på enheterna. Förändring av arbetssätt. Visstidsanställningar 
kan avslutas. 

Minskad budget till kompetensutveckling. Kompetensutveckling kommer att bedrivas 
utifrån den ram som nu finns, vilken är mindre. 

Biblioteksverksamheten anpassar inköp av böcker och tidsskrifter till länssnitt men 
ligger fortsatt över länssnitt. De inför även nya arbetsätt i och med införandet av 
Meröppet vilket totalt sätt minskar kostnaderna för verksamheten. 

 

 
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 
Roland Hybelius Kim Jakobsson 
Utbildningschef Administrativ chef 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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1 Kommunens verksamheter 

1.1 Utbildningsnämnden i korthet 
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola/barnomsorg (1 – 5 år), förskole-
klass (6 år), skolbarnomsorg, grundskola (årskurs 1 – 9), grundsärskola, fritids-
gårdar, kulturskola samt bibliotek. 

Rambudget 2020 187 317 tkr 

Rambudget 2021 189 585 tkr 

Ordförande Benny Wennberg (C) 

Förvaltningschef Roland Hybelius 

  

1.2 Utbildningsnämndens förändringar mellan åren 
Inför budgetår 2021 prioriteras även tidigare satsningar i form av skolskjuts, in-
terkommunal ersättning, två skolor F-5, två förskolor, att behålla struktur och kva-
litet, utökning av tjänst till kulturskolan, pedagogiska måltider, kulturgaranti, 
barnomsorg på ob samt öppen förskola. 
Inför år 2021 kommer förvaltningens IT-kostnad att minska då en ny fördel-
ningsmodell används. Fortsatt uppbyggnad av förvaltningens resursenhet priorite-
ras med 250 tkr inför 2021. Även en prioritering för att utveckla digitaliseringen 
inom förvaltningen samt medel för att täcka det intäktsbortfall som minskade kul-
turskoleavgifter kommer innebära. 

  Budget 
2020 

Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 

      

Minskade kostnader för IT  -1 297 -1 297 -1 297 -1 297 

Skolskjuts (tilläggsbudget 
2020) 1 500 1 542 1 542 1 542 1 542 

Interkommunal ersättning 
(tilläggsbudget 2020) 2 500 2 571 2 571 2 571 2 571 

Två skolor (prio 2020) 7 750 14 001 14 001 14 001 14 001 

Två förskolor (prio 2020) 3 500 4 924 4 924 4 924 4 924 

Uppstart av resursenhet -
 ökade driftkostnader  250    

Behålla struktur och kvali-
tet (prio 2020 kompensa-
tion för lägre ram) 

8 500 2 192 2 192 2 192 2 192 

Digitalisering  450 450 450 450 

Utökning tjänst kultursko-
lan (prio 2020) 420 432 432 432 432 

Pedagogiska måltider (prio 
2020) 380 580 580 580 580 

Kulturgaranti (prio 2020) 200 200 200 200 200 
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  Budget 
2020 

Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Barnomsorg på OB (prio 
2020) 765 792 792 792 792 

Öppen förskola (prio 2020) 400 420 420 420 420 

Minskade kulturskoleavgif-
ter  130 260 260 260 

Effektivisering  -1 000 -2 000 -2 000 -3 000 

Effektivisering och upp-
sägning av moduler -3 500     

Kulturskola 350     

Utbildningsnämnden 22 765 26 187 25 067 25 067 24 067 

  

1.3 Verksamhet 

Förskoleverksamhet och fritidshem 
För barn i åldern 1-5 år erbjuds förskola eller pedagogisk omsorg i form av dag-
barnvårdare. Barnomsorg är kopplat till vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller 
studier, men även barn till arbetssökande och föräldralediga erbjuds barnomsorg 
15 timmar/vecka. 
Borgholms kommuns förskolor och antal barn 15 september 2020: 

Område Förskola Antal inskrivna 
barn 2019 

Antal inskrivna 
barn 2020 

Norra området Sandhorvan, Böda 14 16 

 Solvändan, Löttorp 19 24 

 Kråkbacken, Södvik 24 22 

Centrala området Skogsbrynet, Borgholm 56 54 

 Rödhaken, Borgholm 28 28 

Södra området Hasselbacken, Köpingsvik 24 28 

 Björkviken, Köpingsvik 30 22 

 Gärdslösa förskola 42 45 

 Runstens förskola 28 35 

 Rälla förskola 38 37 

 Summa 303 311 

  

Grundskola inklusive förskoleklass och särskola 
Från och med höstterminen 2018 gäller skolplikt för barn som under året fyller 6 
år. Barn ska normalt börja fullgöra sin skolplikt i förskoleklassen som är organisa-
toriskt kopplad till grundskolan. 
Borgholms kommuns grundskolor och antal elever 15 september 2020: 
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Område Skola Antal elever 
2019 

Antal elever 
2020 

Norra området Åkerboskolan, årskurs F-9 169 158 

Centrala området Viktoriaskolan, årskurs F-5 189 170 

 Slottsskolan, årskurs 6-9 282 280 

Södra området Köpings skola, årskurs F-5 94 93 

 Gärdslösa skola, årskurs 
F-5 78 68 

 Rälla skola, årskurs F-5 56 58 

 Summa 868 827 

Grundsärskola är en alternativ skolform till grundskolan. Ett beslut om mottagan-
de i grundsärskolan ska föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psy-
kologisk, medicinsk och social bedömning. Samråd med barnets vårdnadshavare 
ska ske när utredningen genomförs. 
Särskolan är organiserad i grundsärskola och träningsskola. 

Fritidsgårdar 
Verksamheterna på fritidsgårdarna vänder sig till ungdomar mellan 12 och 18 år. 
Fritidsgårdarna erbjuder en plats för socialt umgänge, men också för mer struktu-
rerade aktiviteter under ungdomarnas fritid. I Borgholms kommun finns det tre 
fritidsgårdar; Slottsgården i Borgholm, Blå Gården i Rälla samt Går'n i Löttorp. 
Från och med 1 januari 2021 är fritidsgårdarna organiserade under en gemensam 
chef i en gemensam organisation. 

Kulturskola 
Undervisningen på Borgholms kulturskola består i huvudsak av instrumentalun-
dervisning, dans, drama och skapande verksamhet. Verksamheten är delvis av-
giftsfinansierad. Barn och ungdomar har i första hand tillgång till kulturskolans 
undervisning men även vuxna kan få del av den i mån av plats. Kulturskolan har 
verksamhet på flera orter i kommunen och har egna lokaler i Kronomagasinet i 
Borgholm. 

Bibliotek 
Biblioteket är organiserat med ett huvudbibliotek i Borgholm samt tre biblioteks-
filialer i Löttorp, Rälla och Runsten. Samtliga grundskolor i kommunen har skol-
bibliotek som bemannas av skolbibliotekarier. På biblioteket finns möjlighet att 
läsa dagstidningar och tidskrifter, låna böcker, tidskrifter, Tv-spel, musik, ljud-
böcker och hyra DVD. Här finns en stor samling med litteratur om Öland och 
möjlighet att studera och släktforska samt använda datorer, scanna, faxa och kopi-
era. Biblioteket ordnar också en mängd olika aktiviteter för både barn och vuxna. 
Biblioteket arbetar med att införa meröppet för att öka tillgängligheten. 
Biblioteket ger också möjlighet till digital utlåning och streaming av film. 
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1.4 Budget 
  
  
Inför budget 2021 har medel kopplat till förvaltningen lokaler, så som hyra och 
lokalvård, flyttats från förvaltningens områden till den centrala stödfunktionen. 
Även medel för livsmedel, såväl måltider som budget för separata livsmedel har 
flyttats till den centrala stödfunktionen. 

Budget fv 

   Budget 2020 Budget 2021 Diff 2020-2021 

 Total    

60 Central stödfunktion 67 475 91 500 24 025 

61 Norra rektorsområ-
det 22 282 15 859 -6 423 

62 Centrala rektorsom-
rådet 48 478 38 025 -10 454 

63 Södra rektorsområ-
det 38 759 32 937 -5 822 

65 Kulturområdet 10 323 11 264 942 

 Summa 187 317 189 585 2 268 

1.5 Verksamhetsinvesteringar 

Investeringsbudget 2021 

   Budget 2021 

6 Utbildningsnämnd  

2006 Inv Slottsskolan 60 

2007 Inv Rälla skola 60 

2008 Inv Viktoriaskolan 60 

2009 Personalutrymme Viktoriask 80 

2010 Inv Åkerboskolan 80 

2011 Verksamhetsanpassning 60 

 Summa 400 

1.6 Styrmodell 
En styrmodell beskriver hur kommunen och dess verksamheter leds och styrs. 
Syftet med en styrmodell är att ange den politiska viljeinriktningen, att skatte-
pengarna hanteras på bästa tänkbara sätt, att visionen och målen uppnås samt att 
god ekonomisk hushållning säkerställs. Det ska finnas ett samband mellan de re-
surser som används, den verksamhet som bedrivs och de resultat som önskas upp-
nås. 
Styrmodellens syfte är att bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från 
visionen "Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till nå-
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got som vi är stolta över. Nu och för framtiden." till det dagliga arbetet i verksam-
heterna. Organisationer styrs inte bara av modeller och dokument utan påverkas 
även av organisationskultur, värderingar och attityder. För att styrmodellen ska få 
önskad effekt är det viktigt att kommunens gemensamma kärnvärden; välkomnan-
de, utvecklande och tillsammans genomsyrar verksamheterna. 
Ett arbete har pågått med att besluta nya mål som utgår i från Agenda 2030. 
Kommunfullmäktigemål kompletteras med mätetal och aktiviteter. Respektive 
nämnd följer upp och redovisar hur de arbetar för att uppfylla av kommunfullmäk-
tige uppsatta mål. 

 

Kommunfullmäktigemål: 3 God Hälsa och välbefinnande 

Beskrivning 

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 
 
God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin 
fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas 
av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimen-
sioner och människor i alla åldrar. 
 
Under de senaste decennierna har stora framsteg gjorts för att förbättra männi-
skors hälsa globalt, till exempel så har barndödligheten minskat med 50% sedan 
1990. Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv 
vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för 
människors grundläggande rättigheter till välbefinnande. 

Mätetal Källa Periodici-
tet 

Målvärde 

Andel elever i årskurs 5 och 9 som är trygga i skolan, 
positiva svar (%) 

 
Egen/verk-
samhets-
system 

År  

Andel vårdnadshavare i förskolan som upplever att 
deras barn är trygga (%) 

 
Egen/verk-
samhets-
system 

År  

Andel elever som är trygga i Kulturskolan, positiva 
svar (%) 

 
Egen/verk-
samhets-
system 

År  

Andel trygga besökare på fritidsgårdarna (%) 
 

Egen/verk-
samhets-
system 

År  
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Mätetal Källa Periodici-
tet 

Målvärde 

Antal kränkningar i förskolan ska minska jämfört med 
föregående år. 

 
Egen/verk-
samhets-
system 

År  

Antal kränkningar i grundskolan ska minska jämfört 
med föregående år. 

 
Egen/verk-
samhets-
system 

År  

Ökad samsyn kring barn- och elevhälsa inom utbild-
ningsförvaltningen 

 
Egen/verk-
samhets-
system 

År  

Genom införande av meröppet ska kommunens bibli-
otek uppfattas som mer tillgängligt för invånare. 

 
Egen/verk-
samhets-
system 

År  

 

Aktiviteter Startda-
tum 

Slutdatum 

Tillse att gemensamt frågeunderlag som är framtaget används i 
samtliga förskolor för att kunna mäta trygghet.  
 
 

2021-01-
01 

2021-04-
30 

Ta fram mätmetod för att kunna mäta andel trygga besökare på 
fritidsgårdarna.  
 
 

2021-01-
01 

2021-04-
30 

Kompetensutveckling inom barn- och elevhälsa samt utvärdering av 
Barn- och elevhälsoplan en gång per år.  
 
 

2021-01-
01 

2021-12-
31 

Tillsammans med bibliotekschef ta fram en mätmetod för indikatorn.  
 
 

2021-01-
01 

2021-04-
30 

Kommunfullmäktigemål: 4 God utbildning för alla 

Beskrivning 

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja 
livslångt lärande för alla. 
 
Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 
774 miljoner människor i världen inte kunna skriva och läsa, varav två tredjedelar 
är kvinnor. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är 
en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. 
 
Utbildningssystem världen över måste möta människors behov under hela livet – 
från förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning, samt alla människors 
lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhälls-
liv. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör 
det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle. 

30



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

Verksamhetsplan med budget 2021 samt plan 
2022-2024 

Borgholms kommun  
9 

Mätetal Källa Periodici-
tet 

Målvärde 

Modellberäknat meritvärde enligt SALSA 
 

Egen/verk-
samhets-
system 

År  

Elever i åk 9, meritvärde, hemkommun, genomsnitt 
(17 ämnen)  Kolada År  

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kom-
munala skolor,  andel (%)  Kolada År  

Andel elever behöriga till högskoleförberedande pro-
gram (%) 

 
Egen/verk-
samhets-
system 

År  

Andel elever i årskurs 3 som når godkänt i svenska 
och matematik (%) 

 
Egen/verk-
samhets-
system 

År  

Andelen elever som genomfört PRAO (%) 
 

Egen/verk-
samhets-
system 

År  

Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel 
av invånare 7-15 år, (%)  Kolada År  

 

Aktiviteter Startda-
tum 

Slutdatum 

Uppföljning, utvärdering och utveckling av Borgholms kommuns 
SYV-plan  
 
 

2021-01-
01 

2021-12-
31 

Kommunfullmäktigemål: 8 Anständiga arbetsvillkor och ekono-
misk tillväxt 

Beskrivning 

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produk-
tiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 
 
Idag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i osäkra anställningar, 
ofta med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäk-
ringar. Under de kommande 20 åren väntas dessutom den globala arbetskraften 
öka med 800 miljoner människor vilket kräver stora ansträngningar för att skapa 
nya jobb som också är hållbara för människa och miljö. 
 
Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv 
kraft för hela planeten. Vi måste skydda arbetstagarnas rättigheter och en gång för 
alla stoppa modernt slaveri, människohandel och barnarbete. Genom att skapa 
goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anstän-
diga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som hela inklude-
rar hela samhället. 
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Mätetal Källa Periodici-
tet 

Målvärde 

NMI (Nöjd medarbetarindex) ska öka jämfört med 
föregående år (%)  År  

Andel legitimerade lärare, samtliga kategorier (%) 
 

Egen/verk-
samhets-
system 

År  

Andel sjukfrånvaro ska minska jämfört med föregåen-
de tertial (%) 

 
Egen/verk-
samhets-
system 

År  

 

Aktiviteter Startda-
tum 

Slutdatum 

Alla verksamheter arbetar med handlingsplan utifrån medarbetaren-
kät  
 
 

2019-01-
01 

2020-12-
31 

Kommunfullmäktigemål: 12 Hållbar konsumtion och produktion 

Beskrivning 

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 
 
Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har 
inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår 
planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? 
Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck ge-
nom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. 
 
Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekono-
miska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som glo-
bala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. 
Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändig-
het för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. 

Mätetal Källa Periodici-
tet 

Målvärde 

Andel förskolor som har ett tydligt arbete med hållbar 
utveckling (%) 

 
Egen/verk-
samhets-
system 

Tertial  

Andel skolor som har ett tydligt arbete med hållbar 
utveckling (%) 

 
Egen/verk-
samhets-
system 

År  

 

Aktiviteter Startda-
tum 

Slutdatum 
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Aktiviteter Startda-
tum 

Slutdatum 

Skapa en tydlig mall för kvalitetsrapport på enhetsnivå  
 
 

2021-01-
01 

2021-04-
30 

Skapa en tydlig mall för kvalitetsrapport på enhetsnivå  
 
 

2021-01-
01 

2021-04-
30 

1.7 Utbildningsnämndens tankar om framtiden 
Kommunens elevantal i grundskolan har minskat under hela 2000-talet och pro-
gnosen är att det fortsätter minska om inte inflyttning sker. I SKRs befolknings-
prognos för kommunen uppskattar man en minskning på fem år från ca 500 till 
ca 466 barn i åldrarna 0-5 år. I åldersspannen 6-15 är framskrivningen på fem år 
en minskning på -38 elever. Minskningen gör att det i våra mindre skolor blir än-
nu svårare att skapa åldershomogena klasser och få ett tjänsteunderlag som gör det 
möjligt att rekrytera behörig personal. Det är också en svår ekonomisk utmaning 
att bedriva pedagogisk verksamhet på flertalet små enheter, gällande både skolor 
och förskolor, när barn- och elevantalet minskar. Utbildningsförvaltningens utma-
ning blir därmed att behålla en hög kvalitet på undervisningen och en hög andel 
behörig personal under framtida förutsättningar. Dock ser vi inte någon minskning 
i barn- och elevantal under 2021 vilket gör att prognoserna bör följas upp och sä-
kerställas. 
Förvaltningen behöver även fortsätta hantera kostnader som är svåra att påverka 
och förutse. En del av kommunens elever väljer annan huvudman vilket medför 
kostnader för interkommunal ersättning och minskat elevantal i våra egna verk-
samheter. Vidare kan vi se en växande efterfrågan kring skolskjuts på grund av 
särskilda skäl och växelvis boende vilket leder till kostnadsökning. Kostnader för 
läromedel ökar och kraven på undervisning har blivit större i form av exempelvis 
utökad timplan. Vi vet också att förändrade kursplaner för grundskolan gäller från 
och med 1 juli 2021 vilket innebär att nämnd och förvaltning behöver förhålla sig 
till förändringarna. 
Satsningar som planeras i en närmare framtid är att utveckla digitaliseringen mer 
och att utveckla vårt arbete med elever som har särskilda behov. Vi kan se en ök-
ning av elever som har särskilda behov. Av bland annat denna anledning har en 
barn- och elevhälsoplan tagits fram under 2020 och en kompetensutveckling för 
skolledare och elevhälsopersonal genomförs under 2020 samt inledningen av 
2021.   
En utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet har inletts och kommer att fort-
sätta under 2021. 
Kommunen står även inför nybyggnation av Åkerboskolan i Löttorp där skolan är 
en viktig del av samhället på norra Öland. Det är viktigt för verksamheten att få 
till en bra skola där lokalerna inte bara är anpassade för den undervisning persona-
len bedriver i dag, utan även för hur framtidens undervisning kommer att se ut. 
Vidare finns problematik kring lokalerna i Gärdslösa som behöver hanteras. 
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1.8 Intern styrning och kontroll 
Intern styrning och kontroll är ett stöd för att säkerställa att kommunens verksam-
het bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Det handlar om att arbete med 
uppsatta mål görs på det sätt som är tänkt för att minimera risken att kommunen 
skadas av oönskade händelser. Exempelvis genom att: 

 Arbetet sker mot uppsatta mål 
 Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 
 Minimera risker, säkra system och rutiner 
 Säkra att resurser används i enighet med tagna beslut 
 Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 
 Bevaka att fastställda styrdokument följs 

Område Pro-
cess 

Risk Risk-
värde 

Vidare 
hante-
ring 

Granskning 

Informa-
tionssä-
kerhet 

Säker 
kom-
muni-
kation 
med 
vård-
nads-
havare 

 Risken att 
exempelvis 
betyg, om-
dömen och 
åtgärdspro-
gram sprids. 
Systemet är 
nytt och det 
behövs sä-
kerställas att 
det används 
på ett korrekt 
och säkert 
sätt av både 
personal och 
vårdnadsha-
vare.  

Sanno-
likhet 
3. Tro-
lig 
Kon-
se-
kvens 
4. All-
varlig 

Gransk
ning 

Kartlägga möjligheter till säker 
inloggning och att systemet 
används. Kontrollera att syste-
met används för kommunikation 
med vårdnadshavare. 

Trygghet 

Rutiner 
vid 
elev-
frånva-
ro 

 Risken att 
frånvaro inte 
upptäcks i tid 
så att adekva-
ta åtgärder 
kan vidtas  

Sanno-
likhet 
4. San-
nolik 
Kon-
se-
kvens 
4. All-
varlig 

Gransk
ning 

Kontrollera att lärplattformen 
InfoMentor används för frånva-
rorapportering av vårdnadshava-
re och personal. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-12-07 107   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 107 Dnr 2020/171 640 UN 
 
Fastställande av Barn- och elevpeng 2021 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  då det inte fanns något beslutsunderlag så överlämnar arbetsutskottet 

ärendet utan beredning till utbildningsnämnden.   

Ärendebeskrivning 
Enligt skolförordningen, 14 kap § 1 ska bidrag till fristående huvudmän och inter-
kommunal ersättning fastställas per kalenderår och beslutas före kalenderårets 
början. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (1) 
2020-12-07 2020/171 640 
     

 
Handläggare 
Mattias Sundman 
Controller 

Ert datum Er beteckning 
  

Till Utbildningsnämnden 
 

 
Barn- och elevpeng 2021 

Förslag till beslut  
 
att  godkänna 2021 års barn- och elevpeng för interkommunal ersättning och bi-

drag till fristående huvudmän. 

Ärendebeskrivning 
Enligt skolförordningen, 14 kap § 1 ska bidrag till fristående huvudmän och inter-
kommunal ersättning fastställas per kalenderår och beslutas före kalenderårets bör-
jan. 

Bidrag till fristående huvudmän och beräkning av interkommunal ersättning beräk-
nas enligt likabehandlingsprincipen. Det innebär att beräkning görs efter samma 
grunder som kommunen tillämpar vid fördelningen av resurser till den egna verk-
samheten. Bidrag till fristående huvudmän består av ersättning för undervisning, 
läromedel, elev- och hälsovård, måltider, administration, moms och lokalkostnader. 
För interkommunal ersättning är beräkningen densamma dock exklusive moms. 

Beslutsunderlag 
Bidrag till andra huvudmän 2021 
Tjänsteskrivelse daterad den 7 december 2020 

Bedömning 
För att Borgholms kommun ska agera i enlighet med lagstiftningen måste denna er-
sättning fastställas. 

 

 
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 
Roland Hybelius Mattias Sundman 
Förvaltningschef Controller 
 
Beslutet skickas till 
Utbildningsförvaltningen 
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                                                 1 (6) 
Datum  Beteckning 
2020-12-07   2020/171 640 

 Prislista 2021 
 

  
  
     

 
Beräkning av bidrag till fristående huvudmän samt 
interkommunal ersättning 2021 

Bidrag till fristående huvudmän och beräkning av interkommunal ersättning 
beräknas enligt likabehandlingsprincipen. Det innebär att beräkning görs efter 
samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelningen av resurser till den 
egna verksamheten. Bidrag till fristående huvudmän består av ersättning för 
undervisning, läromedel, elev- och hälsovård, måltider, administration, moms 
och lokalkostnader. För interkommunal ersättning är beräkningen densamma 
men exklusive moms. 

 
Undervisning 
 
Här ingår samtliga kostnader för undervisande personal, eller personal i den 
pedagogiska verksamheten för förskola och fritidshem. Kostnader för 
arbetslivsorientering, kompetensutveckling för personal eller liknande 
kostander, samt kostnad för rektorer ingår också.  

 
Läromedel och utrustning 
 
Här ingår kostnader för läroböcker, litteratur, programvara för undervisning 
samt annat material förundervisning. Kostnader för utrustning i form av 
datorer, maskiner eller annan utrustning som används för undervisning ingår 
också. här ingår också kostnader för licenser eller andra IT-kostnader för 
personal och elever. Posten ska också innefatta kostnader för utflykter, 
studiebesök eller andra kulturaktiviterer. 

 
Elevvård och hälsovård 
 
Kostnader avser sådana kostnader som inte tillhandahålls av undervisande 
personal utan av kurator, skolpsykolog, skolsköterska, skolläkare med mera.  

Måltider 
 
Här ingår kostnader för personal, livsmedel, transporter samt 
förbrukningsmaterial och andra kostnader kopplade till administration eller 
liknande. 
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Lokaler 
 
Motsvarar genomsnittliga kostnader för lokaler per elev. Här ingår kostnader 
för hyra, driftskostnader som till exempel renhållning, vatten och avlopp eller 
värme, kapitalkostnader samt avskrivningar. 

 
Administration 
 
Kostnaden för administration beräknas med en schablon på 3 procent.
  

Moms 
 
Beräknas till 6 procent för fristående huvudmän. 

 
 
Intäkter 
 
Intäkter för barnomsorg finns i förskolan och för fritidshem. Dessa är 
beräknade enligt budgeterad nivå och sedan fördelade på antalet barn.  
Statsbidrag som till exempel maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder finns att 
söka inom förskolan och bidrar med viss finansiering för kommuner. De 
intäkter som budgeteras och kan sökas av andra kommuner räknas med för 
interkommunal ersättning. Om fristående huvudmän inte kan söka en särskild 
budgeterad intäkt så räknas den inte med. Intäktsnivån minskar 
ersättningsnivåerna från ovannämnda poster.  
 
 
Övrigt 
 
Tilläggsbelopp kan utges för elever som har ett omfattande behov av särskilt 
stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Särskild ansökan måste 
göras för tilläggsbelopp enligt rutiner som beskrivs i Borgholms kommuns 
regelverk för tilläggsbelopp. Detta ska göras skriftligt på Borgholms kommuns 
blankett Ansökan om tilläggsbelopp.  
 
Vill ni överklaga beslutet ska ni skriva till Förvaltningsrätten i Växjö, Box 42, 
351 03 Växjö och besvära er över beslutet. Skrivelsen ska dock skickas eller 
lämnas till Borgholms kommun. 
 
I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet 
som ni begär.  
Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till Borgholms kommun inom tre 
veckor från den dag då ni fick del av beslutet. 
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Interkommunal ersättning 2021  
  
Grundskola år 7-9 Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad 
Undervisning  66 914 33 457 5 576 
Läromedel 7 286 3 643 607 
Elevvård 5 000 2 500 417 
Måltider 8 071 4 035 673 
Lokaler 19 257 9 628 1 605 
Administration 3% 3 196 1 598 266 
Summa per elev     109 723               54 861                 9 144     
        
        
Grundskola år 4-6 Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad 
Undervisning  64 006 32 003 5 334 
Läromedel 6 286 3 143 524 
Elevvård 5 000 2 500 417 
Måltider 8 071 4 035 673 
Lokaler 19 257 9 628 1 605 
Administration 3% 3 079 1 539 257 
Summa per elev 105 698 52 849 8 808 
        
        
Grundskola år 1-3 Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad 
Undervisning  64 586 32 293 5 382 
Läromedel 5 786 2 893 482 
Elevvård 5 000 2 500 417 
Måltider 8 071 4 035 673 
Lokaler 19 257 9 628 1 605 
Administration 3% 3 081 1 540 257 
Summa per elev 105 780 52 890 8 815 
        
        
Förskoleklass Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad 
Undervisning  57 544 28 772 4 795 
Läromedel 5 286 2 643 441 
Måltider 7 523 3 761 627 
Lokaler 13 691 6 845 1 141 
Administration 3% 2 521 1 261 210 
Summa per elev 86 565 43 283 7 214 
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Interkommunal ersättning 2021 

  
Förskola Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad 
Undervisning  104 183 52 092 8 682 
Läromedel 4 299 2 150 358 
Måltider 13 386 6 693 1 115 
Lokaler 18 399 9 199 1 533 
Intäkter -        14 719 -                7 360 -                1 227 
Administration 3% 4 208 2 104 351 
Summa per elev 129 756 64 878 10 813 
        
        
Fritidshem Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad 
Undervisning  28 455 14 227 2 371 
Läromedel 4 149 2 074 346 
Måltider 1 942 971 162 
Lokaler 2 647 1 324 221 
Intäkter -   6 166 -   3 083 -     514 
Administration 3% 1 116 558 93 
Summa per elev 32 143 16 071 2 679 
        
        
Dagbarnvårdare Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad 
Undervisning  166 667 83 333 13 889 
Läromedel 1 333 667 111 
Administration 1% 1 680 840 140 
Summa per elev     169 680               84 840               14 140     
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Bidrag Fristående 2021     
        
Grundskola år 7-9 Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad 
Undervisning            66 914                      33 457                        5 576     
Läromedel              7 286                        3 643                            607     
Elevvård              5 000                        2 500                            417     
Måltider              8 071                        4 035                            673     
Lokaler           19 257                        9 628                        1 605     
Administration 3%              3 196                        1 598                            266     
Moms 6%              6 583                        3 292                            549     
Summa per elev    116 306               58 153                 9 692     
        
Grundskola år 4-6 Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad 
Undervisning            64 006                      32 003                        5 334     
Läromedel              6 286                        3 143                            524     
Elevvård              5 000                        2 500                            417     
Måltider              8 071                        4 035                            673     
Lokaler           19 257                        9 628                        1 605     
Administration 3%              3 079                        1 539                            257     
Moms 6%              6 342                        3 171                            528     
Summa per elev    112 039               56 020                 9 337     
        
Grundskola år 1-3 Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad 
Undervisning            64 586                      32 293                        5 382     
Läromedel              5 786                        2 893                            482     
Elevvård              5 000                        2 500                            417     
Måltider              8 071                        4 035                            673     
Lokaler           19 257                        9 628                        1 605     
Administration 3%              3 081                        1 540                            257     
Moms 6%              6 347                        3 173                            529     
Summa per elev    112 127               56 064                 9 344     
        
Förskoleklass Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad 
Undervisning            57 544                      28 772                        4 795     
Läromedel              5 286                        2 643                            441     
Måltider              7 523                        3 761                            627     
Lokaler           13 691                        6 845                        1 141     
Administration 3%              2 521                        1 261                            210     
Moms 6%              5 194                        2 597                            433     
Summa per elev      91 759               45 880                 7 647     
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    6 (6)

 Bidrag Fristående 2021 
   
Förskola Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad 
Undervisning          104 183                      52 092                        8 682     
Läromedel              4 299                        2 150                            358     
Måltider           13 386                        6 693                        1 115     
Lokaler           18 399                        9 199                        1 533     
Intäkter -           9 622     -                  4 811     -                     802     
Administration 3%              4 208                        2 104                            351     
Moms 6%              8 091                        4 046                            674     
Summa per elev    142 944               71 472               11 912     
        
Fritidshem Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad 
Undervisning            28 455                      14 227                        2 371     
Läromedel              4 149                        2 074                            346     
Måltider              1 942                            971                            162     
Lokaler              2 647                        1 324                            221     
Intäkter -           6 166     -                  3 083     -                     514     
Administration 3%              1 116                            558                              93     
Moms 6%              1 929                            964                            161     
Summa per elev      34 071               17 036                 2 839     
        
Dagbarnvårdare Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad 
Undervisning          166 667                      83 333                      13 889     
Läromedel              1 333                            667                            111     
Administration 1%              1 680                            840                            140     
Moms 6%           10 181                        5 090                            848     
Summa per elev    179 861               89 930               14 988     
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Datum  Beteckning 1 (1) 
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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 18 november – 9 december 
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Beslutsunderlag 
Sammanställning av delegeringsbeslut daterad den 9 december 2020 
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig
Datum Avsändare/Mottagare Avdelning
Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening
2020.944 U Avtal om interkommunal ersättning för elev från 

annan kommun
Roland Hybelius

2020-11-26 Kalmar kommun UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9-605 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT
Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till 
fristående 2020

2020.945 U Avtal om interkommunal ersättning för elev från 
annan kommun

Roland Hybelius

2020-11-26 Kalmar kommun UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9-605 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT
Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till 
fristående 2020

2020.946 U Avtal om interkommunal ersättning för elev från 
annan kommun

Roland Hybelius

2020-11-26 Kalmar kommun UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9-605 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till 
fristående 2020

2020.943 U Beslut - Ansökan om tilläggsbelopp gällande 
extra ordinärt stöd

Roland Hybelius

2020-12-04 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/96-605 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om tilläggsbelopp gällande 
extraordinärt stöd

2020.947 U Beslut - Avslag Ansökan om skolskjuts vid 
särskilda skäl

Kim Jakobsson

2020-12-04 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/166-623 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT
Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl

2020.948 U Beslut - Avslag. Ansökan om skolskjuts vid 
särskilda skäl

Kim Jakobsson

Utskriftsdatum: Utskriven av: Anne-Charlott Petersson2020-12-09

Handlingar

Diarieenhet: Utbildningsnämnden

2020-11-18 - 2020-12-07

Riktning:

Status: Aktuella

DELEGERINGSBESLUTDokumenttyp:

Datum:
Upprättade

Notering:

Visas ejSekretess:

Sidan  1 av 2
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig
Datum Avsändare/Mottagare Avdelning
Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening
2020-12-04 UTBILDNINGSFÖRVALTNI

NGEN
UN 2020/165-623 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl

2020.949 U Beslut - Avslag Ansökan om skolskjuts vid 
särskilda skäl

Anne-Charlott Petersson

2020-12-04 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/167-623 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT
Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl

2020.950 U Beslut - Tillstyrks. Avtal om interkommunal 
ersättning

Roland Hybelius

2020-12-04 Nordic International School Kalmar UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9-605 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT

Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till 
fristående 2020

2020.951 U Beslut - Tillstyrks Avtal om interkommunal 
ersättning

Roland Hybelius

2020-12-04 Nordic International School Kalmar UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9-605 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT
Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till 
fristående 2020

2020.952 U Beslut - Tillstyrks Avtal om interkommunal 
ersättning

Roland Hybelius

2020-12-04 Nordic International School Kalmar UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9-605 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT
Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till 
fristående 2020

2020.953 U Beslut - Tillstyrks Avtal om interkommunal 
ersättning

Roland Hybelius

2020-12-04 Nordic International School Kalmar UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2020/9-605 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT
Avtal om interkommunal ersättning och bidrag till 
fristående 2020

Sidan  2 av 2
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-12-07 105   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 105 Dnr 2020/174 610 UN 
 
SKA-plan 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  överlämna informationen till utbildningsnämnden.  

Ärendebeskrivning 

Bakgrunden till SKA-plan (SKA är en förkortning av systematiskt kvalitetsarbete) är 
det glapp i styrkedjan som har identifierats där enheternas systematiska kvalitets-
arbete inte tagits vara på till en aggregerad bild till huvudmannen. Det har lett till att 
det har varit svårt att fånga upp gemensamma utvecklingsområden. 

Under våren 2020 påbörjades ett planeringsarbete av utvecklingsledaren. Ett för-
slag på struktur togs fram. Under hösten 2020 startades en grupp av representan-
ter från huvudman samt några rektorer för att vidareutveckla förslaget på struktur. 
Några dialogmöten med samtliga chefer har också genomförts under hösten 2020. 
En struktur för SKA-plan samt kvalitetsrapport har utvecklats och ett årshjul har ta-
gits fram där huvudmannens och enheternas systematiska kvalitetsarbete tydligt 
dockas ihop. 

SKA-plan 2021 är huvudmannens plan som skrivs på budgetår. Verksamheterna 
kommer att skriva SKA-plan för läsår. SKA-planen innehåller en nulägesanalys 
som ligger till grund för de prioriterade utvecklingsområden som huvudmannen ser 
kommande år.  

Beslutsunderlag 
SKA-plan 2021 
Tjänsteskrivelse daterad den 4 december 2020 

Dagens sammanträde 
Utvecklingsledare Emma Berggren-Andersson redogör för ärendet. Bland annat så 
ordnas en utbildningsdag den 13 januari 2021 för personal som en del i förberedan-
de arbete inför förändringar i kursplan som gäller fr.o.m. höstterminen 2021. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (1) 
2020-12-04 2020/174 610 
     

 
Handläggare 
Emma Berggren-Andersson 
Utvecklingsledare 

Ert datum Er beteckning 
  

Till utbildningsnämnden 
 

 
SKA-plan 2021 

Förslag till beslut  
 
att  lägga informationen till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Bakgrunden till SKA-plan (SKA är en förkortning av systematiskt kvalitetsarbete) är 
det glapp i styrkedjan som har identifierats där enheternas systematiska kvalitetsar-
bete inte tagits vara på till en aggregerad bild till huvudmannen. Det har lett till att 
det har varit svårt att fånga upp gemensamma utvecklingsområden. 

Under våren 2020 påbörjades ett planeringsarbete av utvecklingsledaren. Ett för-
slag på struktur togs fram. Under hösten 2020 startades en grupp av representan-
ter från huvudman samt några rektorer för att vidareutveckla förslaget på struktur. 
Några dialogmöten med samtliga chefer har också genomförts under hösten 2020. 
En struktur för SKA-plan samt kvalitetsrapport har utvecklats och ett årshjul har ta-
gits fram där huvudmannens och enheternas systematiska kvalitetsarbete tydligt 
dockas ihop. 

SKA-plan 2021 är huvudmannens plan som skrivs på budgetår. Verksamheterna 
kommer att skriva SKA-plan för läsår. SKA-planen innehåller en nulägesanalys som 
ligger till grund för de prioriterade utvecklingsområden som huvudmannen ser kom-
mande år.  

Beslutsunderlag 
 
SKA-plan 2021 
Tjänsteskrivelse daterad den 4 december 2020 

 

 
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 
Roland Hybelius Emma Berggren-Andersson 
Utbildningschef Utvecklingsledare 
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SKA-plan 2021 
Borgholms kommun  3 

1 Inledning 
Utbildningsförvaltningen i Borgholms kommun har som uppgift att organisera 
verksamheter inom utbildning och kultur. Verksamheten består för närvarande av 
tio förskolor, familjedaghem, sex grundskolor, grundsärskola, skolbarnsomsorg, 
tre fritidsgårdar samt kulturskola och bibliotek. 
Utbildningsförvaltningen vision är Trygga barn växer här vilket genomsyrar vår 
ambition med verksamheten. Med detta menar vi ska ha trygga och utvecklande 
verksamheter, god arbetsmiljö för medarbetare, erbjuda god service och verka för 
en hållbar miljö. Över tid har Borgholms kommun haft bland de bättre resultaten i 
landet vad gäller elevers måluppfyllelse. Det finns en stark vilja att ge våra barn 
och elever bästa möjliga förutsättningar för att lyckas i sin utbildning. Detta ge-
nom engagerade medarbetare och chefer. 
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2 Beskrivning av nuläge 
Pandemin har i allra högsta grad påverkat våra verksamheter under året. Anpass-
ningar har behövt göras för att minimera smittorisk, men också för att säkerställa 
att våra barn och elever får den utbildning de har rätt till. Pandemin är fortfarande 
en stor del i vardagen och verksamheterna fortsätter med anpassningar för att 
minska smittorisk. 
Under 2020 har ett utvecklingsarbete kring barn- och elevhälsan genomförts. En 
barn- och elevhälsoplan upprättades under våren vilket resulterade i viss omstruk-
turering. Under hösten pågår en kompetensutveckling för personal och rektorer 
inom barn- och elevhälsan med målet att skapa en samsyn. Detta arbete har gene-
rerat ett fokus på barn- och elevhälsofrågan på enheterna. I övrigt är det för tidigt 
för att se några andra resultat. 
Ett annat utvecklingsområde har varit det systematiska kvalitetsarbetet. Utbild-
ningschef tillsammans med utvecklingsledare och en grupp rektorer har arbetat 
fram en struktur för att säkerställa kvalitetsflödet inom styrkedjan; enhet - rektor -
 huvudman - nämnd - fullmäktige. Allt utifrån de styrdokument som reglerar vår 
verksamhet. Vi är nu i ett läge att vi är redo att börja implementera dokumenten 
under kommande år. Ett utvecklingsområde inom det systematiska kvalitetsarbetet 
är att få styrkedjan att hänga ihop, att huvudmannen får en aggregerad bild över 
vilka utvecklingsområden som behöver prioriteras på huvudmannanivå. 
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3 Utvecklingsområden 

3.1 Huvudmannens prioriterade utvecklingsområden 
Nedan presenteras de utvecklingsområden som huvudmannen prioriterar under 
2021. 

Barn- och elevhälsan 
Ett utvecklingsbehov har identifierats kring barn- och elevhälsoarbetet sedan nå-
got år tillbaka. Detta ledde till att en ny barn- och elevhälsoplan togs fram under 
våren 2020. Planen ledde fram till några insatser: 

 En kompetensutveckling för rektorer och elevhälsopersonal med stöd av 
SPSM. Målet med kompetensutvecklingen är att skapa en samsyn i hela 
organisationen kring barn- och elevhälsa.  

 En ny organisering av barn- och elevhälsan.  
Nuläget inför 2021 är att den nya organisationen är igång. Kompetensutveckling-
en kommer att avslutas i början av 2021. Målet för utvecklingsområdet barn- och 
elevhälsa under 2021 är att vi i slutet av året kan se denna samsyn i verksamheter-
na. 
Under året planeras följande aktiviteter: 

 Reflektion och samtal tillsammans med rektorer kring implementering av 
arbetssätt på enheterna. Utifrån det här kommer fler aktiviteter tas fram 
tillsammans med rektorer med inriktning mot studiero. 

Systematiskt kvalitetsarbete 
Bakgrunden till utvecklingsområdet systematiskt kvalitetsarbete är det glapp i 
styrkedjan som har identifierats där enheternas systematiska kvalitetsarbete inte 
tagits vara på till en aggregerad bild till huvudman. Det har lett till att det har varit 
svårt att fånga upp gemensamma utvecklingsområden. 
Under våren 2020 påbörjades ett planeringsarbete av utvecklingsledaren. Ett för-
slag på struktur togs fram. Under hösten 2020 startades en grupp av representanter 
från huvudman samt några rektorer för att vidareutveckla förslaget på struktur. 
Några dialogmöten med samtliga chefer har också genomförts under hösten 2020. 
En struktur för SKA-plan samt kvalitetsrapport har utvecklats i Stratsys och ett 
årshjul har tagits fram där huvudmannens och enheternas systematiska kvalitets-
arbete tydligt dockas ihop. 
Målet under 2021 är att: 

 Samtliga chefer använder materialet som tagits fram i Stratsys.  
 Resultatdialog och kvalitetsdialoger genomförs enligt årshjul.  
 Inför budget 2022 ha en aggregerad bild av utbildningsförvaltningens ut-

vecklingsområden.  
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Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 
Borgholms kommun har två stycken utvecklare i språk- och kunskapsutvecklade 
arbetssätt, SKUA. SKUA-utvecklarna förmedlar kunskap om språk och kun-
skapsutvecklande arbetssätt till pedagoger genom kollegialt lärande i pedagogiska 
forum samt stöttar och tipsar pedagoger i arbetet framåt. SKUA-utvecklarna är 
ansvariga för att planera , genomföra samt utvärdera de kompetensutvecklingsin-
satser de ger på förskolorna. 
Under inledningen av 2021 kommer SKUA-utvecklarna att inventera vad kom-
munens förskolor behöver arbeta vidare med och därefter struktureras handled-
ning efter förskolornas behov. Rektorer håller även dialog med SKUA-utvecklare 
för att anpassa insatserna på de olika förskolorna efter behov. 
Under 2021 kommer även en inventering göras för en ny nulägesbild. Nulägesbil-
den blir ett viktigt underlag i det fortsatta utvecklingsarbetet. 

Förändringar i kursplaner 
Från och med 1 juli 2021 träder förändrade kurs- och ämnesplaner i kraft för 
grundskolan och grundsärskolan. För dessa verksamheter betyder det att ett arbete 
behöver göras för att implementera dessa förändringar. Huvudmannens uppdrag 
blir att stödja verksamheten i denna implementering. Huvudmannens mål med 
arbetet med förändringarna är att: 

 Alla undervisande lärare är förtrogna med de ändrade kurs- eller ämnes-
planer som är relevanta för just deras yrkesutövning. 

Målet kommer att utvärderas i slutet av 2021 genom en självskattning för undervi-
sande lärare som berörs av förändringarna. 
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4 Kommunfullmäktigemål 
Nedan presenteras de mätetal och aktiviteter som tagits fram för 2021. 
 

4.1 Kommunfullmäktigemål: 3 God Hälsa och välbefinnande 

Beskrivning 

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 
 
God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin 
fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas 
av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimen-
sioner och människor i alla åldrar. 
 
Under de senaste decennierna har stora framsteg gjorts för att förbättra männi-
skors hälsa globalt, till exempel så har barndödligheten minskat med 50% sedan 
1990. Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv 
vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för 
människors grundläggande rättigheter till välbefinnande. 

Mätetal Källa Periodici-
tet 

Målvärde 

Andel elever i årskurs 5 och 9 
som är trygga i skolan, positiva 
svar (%)  

 Egen/verksamhetssystem År  

Andel vårdnadshavare i försko-
lan som upplever att deras barn 
är trygga (%)  

 Egen/verksamhetssystem År  

Andel elever som är trygga i 
Kulturskolan, positiva svar (%)   Egen/verksamhetssystem År  

Andel trygga besökare på fri-
tidsgårdarna (%)   Egen/verksamhetssystem År  

Antal kränkningar i förskolan ska 
minska jämfört med föregående 
år.  

 Egen/verksamhetssystem År  

Antal kränkningar i grundskolan 
ska minska jämfört med föregå-
ende år.  

 Egen/verksamhetssystem År  

Ökad samsyn kring barn- och 
elevhälsa inom utbildningsför-
valtningen  

 Egen/verksamhetssystem År  

Genom införande av meröppet 
ska kommunens bibliotek upp-
fattas som mer tillgängligt för 
invånare.  

 Egen/verksamhetssystem År  
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Aktiviteter Startda-
tum 

Slutda-
tum 

Tillse att gemensamt frågeunderlag som är framtaget används i samtli-
ga förskolor för att kunna mäta trygghet.  
 
 

2021-01-
01 

2021-04-
30 

Ta fram mätmetod för att kunna mäta andel trygga besökare på fritids-
gårdarna.  
 
 

2021-01-
01 

2021-04-
30 

Kompetensutveckling inom barn- och elevhälsa samt utvärdering av 
Barn- och elevhälsoplan en gång per år.  
 
 

2021-01-
01 

2021-12-
31 

Tillsammans med bibliotekschef ta fram en mätmetod för indikatorn.  
 
 

2021-01-
01 

2021-04-
30 

4.2 Kommunfullmäktigemål: 4 God utbildning för alla 

Beskrivning 

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja 
livslångt lärande för alla. 
 
Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 
774 miljoner människor i världen inte kunna skriva och läsa, varav två tredjedelar 
är kvinnor. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är 
en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. 
 
Utbildningssystem världen över måste möta människors behov under hela livet – 
från förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning, samt alla människors 
lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhälls-
liv. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör 
det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle. 

Mätetal Källa Periodici-
tet 

Målvärde 

Modellberäknat meritvärde enligt 
SALSA   Egen/verksamhetssystem År  

Elever i åk 9, meritvärde, hem-
kommun, genomsnitt (17 äm-
nen)  

 Kolada År  

Elever i åk 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, kommunala sko-
lor,  andel (%)  

 Kolada År  

Andel elever behöriga till hög-
skoleförberedande program (%)   Egen/verksamhetssystem År  

Andel elever i årskurs 3 som når 
godkänt i svenska och matema-
tik (%)  

 Egen/verksamhetssystem År  

Andelen elever som genomfört 
PRAO (%)   Egen/verksamhetssystem År  
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Mätetal Källa Periodici-
tet 

Målvärde 

Elever som deltar i musik- eller 
kulturskola som andel av invå-
nare 7-15 år, (%)  

 Kolada År  

 

Aktiviteter Startda-
tum 

Slutda-
tum 

Uppföljning, utvärdering och utveckling av Borgholms kommuns SYV-
plan  
 
 

2021-01-
01 

2021-12-
31 

4.3 Kommunfullmäktigemål: 8 Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt 

Beskrivning 

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produk-
tiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 
 
Idag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i osäkra anställningar, 
ofta med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäk-
ringar. Under de kommande 20 åren väntas dessutom den globala arbetskraften 
öka med 800 miljoner människor vilket kräver stora ansträngningar för att skapa 
nya jobb som också är hållbara för människa och miljö. 
 
Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv 
kraft för hela planeten. Vi måste skydda arbetstagarnas rättigheter och en gång för 
alla stoppa modernt slaveri, människohandel och barnarbete. Genom att skapa 
goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anstän-
diga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som hela inklude-
rar hela samhället. 

Mätetal Källa Periodici-
tet 

Målvärde 

NMI (Nöjd medarbetarindex) ska 
öka jämfört med föregående år 
(%)  

 År  

Andel legitimerade lärare, samt-
liga kategorier (%)   Egen/verksamhetssystem År  

Andel sjukfrånvaro ska minska 
jämfört med föregående tertial 
(%)  

 Egen/verksamhetssystem År  

 

Aktiviteter Startda-
tum 

Slutda-
tum 

Alla verksamheter arbetar med handlingsplan utifrån medarbetarenkät  
 
 

2019-01-
01 

2020-12-
31 
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4.4 Kommunfullmäktigemål: 12 Hållbar konsumtion och pro-
duktion 

Beskrivning 

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 
 
Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har 
inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår 
planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? 
Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck ge-
nom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. 
 
Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekono-
miska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som glo-
bala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. 
Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändig-
het för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. 

Mätetal Källa Periodici-
tet 

Målvärde 

Andel förskolor som har ett 
tydligt arbete med hållbar ut-
veckling (%)  

 Egen/verksamhetssystem Tertial  

Andel skolor som har ett tydligt 
arbete med hållbar utveckling 
(%)  

 Egen/verksamhetssystem År  

 

Aktiviteter Startda-
tum 

Slutda-
tum 

Skapa en tydlig mall för kvalitetsrapport på enhetsnivå  
 
 

2021-01-
01 

2021-04-
30 

Skapa en tydlig mall för kvalitetsrapport på enhetsnivå  
 
 

2021-01-
01 

2021-04-
30 
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-12-07 106   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 106 Dnr 2019/175 008 UN 
 
Meröppet Borgholms bibliotek Dnr 2019/217 008 KS 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden 
att  begära 400 tkr i investeringsmedel 2021 för säkerhets och trygghetsskapan-

de åtgärder i samband med meröppets införande på biblioteket i Borgholm.  

Ärendebeskrivning 
Inför genomförandet av meröppet på Borgholms bibliotek behöver hyllor anpassas. 
Det behöver köpas in lägre hyllor som skapar en säker och trygg miljö för medbor-
garna då de besöker biblioteket på obemannade tider. Då behöver man kunna ha 
en överblick i lokalen. Planerandet av införandet av meröppet är tänkt till april 2021 
och därför behöver detta genomföras inför starten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 30 november 2020 

Bedömning 
Att skapa en säker miljö vid denna förändring är viktigt för våra medborgare. En 
ökad servicegrad som ställer krav på omställning då biblioteket är obemannat men 
tillgängligt vissa tider på dygnet. 

Konsekvensanalys 
Skulle inte det beslutas om dessa medel kommer de höga hyllorna att vara 
kvar tills vidare och en sämre trygghet för medborgarna infaller. Det för att 
översikten i lokalen är sämre och när inte personal finns på plats är det en 
nyuppkommen situation. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Roland Hybelius redogör för ärendet. Roland informerar att biblio-
tekschef Eva Savazzi tidigare har ansökt om investeringsmedel på1 600 tkr från Kul-
turrådet stadsbidraget Stärkta bibliotek i hela landet och beviljades 800 tkr. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
______________
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (1) 
2020-11-30 2019/175 
     

 
Handläggare 
Roland Hybelius 
Utbildningschef 

Ert datum Er beteckning 
  

 
Postadress Telefon Telefax e-mail / www 
    Box 500    roland.hybelius@borgholm.se 
38701 Borgholm   http://www.borgholm.se 

Till Utbildningsnämnden 
 
Meröppet biblioteket Borgholm 

Förslag till beslut  
 
att  begära 400 tkr i investeringsmedel 2021 för säkerhet och trygghetsskapande 

åtgärder i samband med meröppets införande på biblioteket i Borgholm.  

 

Ärendebeskrivning 
Inför genomförandet av meröppet på Borgholms bibliotek behöver hyllor anpassas. 
Det behöver köpas in lägre hyllor som skapar en säker och trygg miljö för medbor-
garna då de besöker biblioteket på obemannade tider. Då behöver man kunna ha 
en överblick i lokalen. Planerandet av införandet av meröppet är tänkt till april 2021 
och därför behöver detta genomföras inför starten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 30 november 2020 

 

Bedömning 
Att skapa en säker miljö vid denna förändring är viktigt för våra medborgare. En 
ökad servicegrad som ställer krav på omställning då biblioteket är obemannat men 
tillgängligt vissa tider på dygnet. 

Konsekvensanalys 
Skulle inte det beslutas om dessa medel kommer de höga hyllorna att vara kvar tills 
vidare och en sämre trygghet för medborgarna infaller. Det för att översikten i lokalen 
är sämre och när inte personal finns på plats är det en nyuppkommen situation. 

 
  
 
Chefens namn. Roland Hybelius 
Chefens titel. Utbildningschef 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-12-07 109   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 109 Dnr 2020/3 600 UN 
 
Kalendarium Utbildningsnämnden 2020 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  lägga in pågående utredningsuppdrag som ska redovisas i januari och feb-

ruari i kalendariet. 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul 

Beslutsunderlag 
Kalendarium december 2020 

Dagens sammanträde 
Mötet går igenom kommande redovisningsuppdrag och beslutar att de ska flyttas i 
kalendariet. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________

60



Dnr 2020/3-600 

Kalendarium för utbildningsnämnden Borgholm 
December 2020 

Stående punkter på dagordningen till AU 
 Uppföljning av budget 
 Information om ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 

Stående punkter på dagordningen till utbildningsnämnden 
 Uppföljning av budget 
 Anmälan om fattade delegationsbeslut 
 Frågor från nämndledamöter 
 Information från verksamheten 

Möte Ärenden Årshjul 
December  
AU: 7 
UN: 16 

Plan bibliotek/skolbibliotek (Eva F 15 min) 
 
Verksamhetsplan för kommande år (inkl. 
intern kontrollplan, konsekvensanalys) 

Fastställande av elevpeng för kommande år 
 

Januari 2021 
AU: 13 
UN: 27 

Redovisning - Intervjuer med 
vårdnadshavare 5-åringar Södra 
rektorsområdet dnr 2020/15. 
Rapport dataskydd 
Elevrådet på Åkerboskolan bjuds in att delta 
digital. 

Redovisning av långsiktig barn- och 
elevutveckling  
Enheternas arbetsmiljö 
Fastställande av attestlista 
Elevfrånvaro statistik Juli-dec 

Februari  
AU: 10 
UN: 3/3 

KF beslut 2020-04-20 § 70 Uppföljning av 
beslutet 60 minuters regel. 
SKUA-handledare bjuds in att delta digitalt 
och informera om sitt arbete ute i 
verksamheten. 
Redovisning Lokalförsörjningsplan för 
Gärdslösa skola o förskola (§ 94 UNAU) 

Årsbokslut föregående år inkl. uppföljning av 
internkontroll  
Uppföljning anmälan om kränkning från 
föregående år 
Redovisning av Patientsäkerhetsberättelse 
för föregående år 

Mars 
AU: 17 
UN: 31 

 Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete 
från föregående år.  
Satsningar och effektiviseringar inför 
kommande budgetår 
Redovisning av skolpliktsbevakning  

April 
AU: 14 
UN: 28 

 
 
 
 
 
 

Taxor till nästa år för beslut i KF 

Maj 
AU: 12 
UN: 26 

 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: 09 
UN: 23 

 Redovisning av barn- och elevutveckling 
Uppföljning av läsårets slutbetyg 
 
Satsningar och effektiviseringar inför 
kommande budgetår. 
 

Augusti  
AU: 11 
UN: 25 

 
 

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

September  
AU: 15 
UN: 29 

 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 

Oktober 
AU: 13 
UN: 27 

 Verksamhetsplan för kommande år inkl. 
internkontrollplan för kommande år 
Rapport från utvärdering av 
verksamhetsplan fritidsgårdarna. 
Redovisning av skolpliktsbevakning  

November 
AU: 10 
UN: 24 

 Fastställa mötestider för kommande år 

December 
AU: 8 
UN: 20 

 Kvalitetsredovisning - meritvärde och betyg 
för åk 6 o åk 9. 
Fastställande av elevpeng för kommande år 
 

 

 

Pågående utredningsuppdrag Status  
Beakta inköp av lådlastcyklar till förskolor I budgetprocess 2022 
Bjuda in elevråd till nämnden dnr 2020/63 
Viktoriaskolan datum? 

Bjuda in elevråden digital till 
nämndens möten.  
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-12-07 110   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 110 Dnr 2020/5 600 UN 
 
Information av ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevom-
budet 
 

Dagens sammanträde 
Ingen ny information att delge. 

______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-12-07 111   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 111 Dnr 2020/6 600 UN 
 
Information från verksamheten 
 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Roland Hybelius informerar: 

 Coronaläge 

 Rapport skolplikt elev hos annan huvudman 

o Vad har hemkommunen för åtagande, Roland har med sig frå-
geställning. 

______________
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