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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-14 38   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 38 Dnr 2021/1 640 UN 
 
Uppföljning budget mars 2021 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden 
att  lägga månadsuppföljningen mars 2021 med godkännande till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Utbildningsförvaltningens budgetavvikelse för jan - mars är 1 880 tkr. 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning mars 2021 
Tjänsteskrivelse daterad den 12 mars 2021 

Bedömning 
Utbildningsförvaltningens budgetavvikelse för de tre första månaderna är +1,9 mkr. 
En fortsatt bidragande orsak till denna avvikelse är att vikarier inte blir tillsatta vid 
frånvaro och att det finns vissa vakanta tjänster. Utbildningsförvaltningens årspro-
gnos är +0,9 mkr (februari +0,6 mkr). Denna prognos kommer att förändras då rek-
torerna ser över sina barn och elevantal inför hösten och gör anpassningar utifrån 
detta. Eventuella nya bidrag och ersättningar inkluderas inte i denna prognos. 

Konsekvensanalys 
Inga särskilda åtgärder planeras i nuläget förutom den goda ekonomiska hushåll-
ning som cheferna genomför. Det som kan påverka negativt är beslut som fattas av 
utomstående och som kan påverka vår ekonomi negativt. Likaså kan effekter utifrån 
pandemin påverka resultatet då mer stöd och insatser kan behövas göras. Vilket i 
så fall blir viktigt att peka på i bokslut. 

Dagens sammanträde 
Mattias Sundman, controller och Roland Hybelius, förvaltningschef redogör för 
ärendet. Mattias informerar att ekonomin generellt ligger bra till överallt inom verk-
samheterna. Roland informerar att korttids sjukfrånvaro ökat under mars och april. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (1) 
2021-04-12 2021/1 640 
     

 
Handläggare 
Roland Hybelius 
Utbildningschef 

Ert datum Er beteckning 
  

 

Till utbildningsnämnden 
 

 
Månadsuppföljning mars 2021 

Förslag till beslut  
 
att  lägga månadsuppföljningen mars 2021 med godkännande till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Utbildningsförvaltningens budgetavvikelse för jan - mars är 1 880 tkr 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning mars 2021 
Tjänsteskrivelse daterad den 12 mars 2021 

Bedömning 
Utbildningsförvaltningens budgetavvikelse för de tre första månaderna är +1,9 mkr. 
En fortsatt bidragande orsak till denna avvikelse är att vikarier inte blir tillsatta vid 
frånvaro och att det finns vissa vakanta tjänster. Utbildningsförvaltningens årspro-
gnos är +0,9 mkr (februari +0,6 mkr). Denna prognos kommer att förändras då rekto-
rerna ser över sina barn och elevantal inför hösten och gör anpassningar utifrån det-
ta. Eventuella nya bidrag och ersättningar inkluderas inte i denna prognos. 
    

Konsekvensanalys 
Inga särskilda åtgärder planeras i nuläget förutom den goda ekonomiska hushållning 
som cheferna genomför. Det som kan påverka negativt är beslut som fattas av utom-
stående och som kan påverka vår ekonomi negativt. Likaså kan effekter utifrån pan-
demin påverka resultatet då mer stöd och insatser kan behövas göras. Vilket i så fall 
blir viktigt att peka på i bokslut. 

 

Roland Hybelius 
Utbildningschef  
  

3



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

Uppföljning mars 
Borgholms kommun  1 

Utbildningsnämnd 

Uppföljning mars 
 

Mar 2021 

UN 2021/1 
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Utbildningsnämnd 
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
www.borgholm.se 

Uppföljning mars 
Borgholms kommun  2 

1 Förvaltningsberättelse 

1.1 Händelser av väsentlig betydelse 
Mars inleddes med en vecka distansundervisning för högstadieklasserna på Slottsskolan 
och Åkerboskolan samt stängda fritidsgårdar, kulturskola och begränsad service på 
biblioteken. Från den 8 mars var det åter närundervisning samt öppna fritidsgårdar och 
kulturskola. Resterande del av mars månad har även efter återgång till närundervisning 
präglats av pandemin. Smittan har ökat vilket i slutet av månaden ledde till beslut om 
distansundervisning för högstadieklasserna veckan efter påsklovet, distansundervisning 
för kulturskolan samt endast aktiviteter utomhus för fritidsgårdarna i inledningen av april 
månad. 

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningens budgetavvikelse för de tre första månaderna är +1,9 mkr 
(februari +1,6 mkr). En fortsatt bidragande orsak till denna avvikelse är att vikarier inte 
blir tillsatta vid frånvaro och att det finns vissa vakanta tjänster.  

Utbildningsförvaltningens årsprognos är +0,9 mkr (februari +0,6 mkr). Denna prognos 
kommer att förändras då rektorerna ser över sina barn och elevantal inför hösten och gör 
anpassningar utifrån detta. Eventuella nya bidrag och ersättningar inkluderas inte i denna 
prognos. 

Kommunens verksamheter 

Ekonomisk analys 

Analys av avvikelse för perioden 

Utbildningsförvaltningens budgetavvikelse för perioden januari till mars är +1 880 tkr (se 
tabell nedan). 

Det som fortsätter prägla året är ett lägre barn- och elevantal på vissa enheter i och med 
Covid-19, vilket innebär att vikarier inte tillsätts i samma utsträckning vid frånvaro. Alla 
vakanta tjänster är inte heller tillsatta utifrån budget. 

Ersättning för höga sjuklönekostnaderna från Försäkringskassan är inkluderat i 
uppföljningen 114 tkr i januari och 158 tkr i februari. 

Den centrala stödfunktionen har en positiv budgetavvikelse +694 tkr. Detta kan delvis 
förklaras av den vakanta tjänsten för elevhälsan och låga IT kostnader utifrån budgeterad 
nivå. 

Norra området visar på en positiv budgetavvikelse +141 tkr, främst på förskolorna till 
följd av högre intäkter och tjänster som inte använts fullt ut och att det har funnits 
svårigheter att hitta vikarier under rådande Coronapandemi. 

Även Centrala området +369 tkr påverkas av att vikarier inte tas in i budgeterad nivå då 
barnantalet är lägre. 

Södra området Rälla, Gärdslösa och Runsten visar en positiv budgetavvikelse +443 tkr 
vilket härleds till att vikarier inte tillsatts fullt ut på grund av lägre antal elever. Köping 
har en budget i balans +43 tkr. Detta sammantaget ger södra områdets budgetavvikelse 
+486 tkr. 
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Utbildningsnämnd 
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● 
www.borgholm.se 

Uppföljning mars 
Borgholms kommun  3 

Kulturskolan -90 tkr förklaras delvis av en lite högre bemanning på våren för att sedan 
minska inför höstterminen då en i personalen går i pension. Fritidsgårdsverksamheten 
som är ett nytt ansvar under kulturområdet har vakanta tjänster och budgetavvikelsen är 
+131 tkr. Biblioteket +150 tkr i budgetavvikelse har lägre inköp än budgeterad nivå för 
månaden. Detta sammantaget ger en total budgetavvikelse för kulturområdet +191 tkr. 

Analys av årsprognos 

Prognosen för helåret är +876 tkr (se tabellen nedan). 

 Prognosen inkluderar två månaders ersättning från Försäkringskassan för höga 
sjuklönekostnader +272 tkr. Detta kommer att påverka samtliga områden och den 
slutliga prognosen för året då kommande månader ersätts.  

 Vakanta tjänster utifrån budget skapar ett överskott för de tre första månaderna 
och delvis för årsprognosen. 

 Att inte vikarier sätts in vid frånvaro påverkar även utfallet för perioden och för 
årsprognosen. 

 Rektorerna ser över sina barn och elevantal inför hösten och gör anpassningar 
utifrån detta.    

Ekonomisk sammanställning 

   Årsbudget Budget jan-mar Utfall jan-mar Avvikelse jan-
mar 

Årsprognos 
avvikelse 

 Total      

6
0 

Central 
stödfunktion 89 778 22 598 21 904 694 266 

6
1 

Norra 
rektorsområdet 16 381 4 114 3 973 141 31 

6
2 

Centrala 
rektorsområdet 38 958 9 515 9 146 369 172 

6
3 

Södra 
rektorsområdet 33 203 8 258 7 773 486 375 

6
5 Kulturområdet 11 264 2 797 2 606 191 33 

6
9 Projekt 0 0 0 0 0 

 Summa 189 585 47 282 45 402 1 880 876 

Åtgärder och konsekvensanalys 
Inga särskilda åtgärder planeras i nuläget förutom den goda ekonomiska hushållning som 
cheferna genomför. Det som kan påverka ekonomin negativt är nya beslut och händelser. 
Vilket blir viktigt att belysa i årsredovisningen.
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-14 39   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 39 Dnr 2021/40 640 UN 
 
Avgifter och taxor 2022 (kulturskola och bibliotek samt barnomsorg) 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden 
att  föreslå kommunfullmäktige att godkänna 2022 års taxor enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 
Föreslagna taxor anger vad kommunens medborgare behöver betala för vissa utav 
utbildningsnämndens verksamheter. Taxorna beslutas i Kommunfullmäktige till-
sammans med övriga av Borgholms kommuns taxor. 

Beslutsunderlag 
Taxor 2022 Utbildningsnämnden 
Tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2021 

Bedömning 
Borgholms kommun tillämpar i dag maxtaxa för förskola och fritidshem som följer 
de nationellt beslutade nivåerna för maxtaxa. Utbildning i de obligatoriska skolfor-
merna ska enligt skollagen vara avgiftsfria. Övriga taxor är enligt förslaget oföränd-
rade gentemot taxorna för innevarande år förutom Kulturskolans avgifter som fö-
reslås att utgå. Kommunfullmäktige beslutade inför budgetår 2021 att Kulturskolans 
avgifter skulle halveras för att verksamheten ska bli avgiftsfri budgetår 2022. Änd-
ringen förutsätter därav kompensation inför nästa års budget. 

Konsekvensanalys 
Utbildningsnämndens taxor förblir oförändrade förutom gällande förskola och 
fritidshem som följer den nationella indexeringen för kommuner som tillämpar 
maxtaxa samt Kulturskolan där avgifterna utgår. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (1) 
2021-04-14 2021/40 640 
     

 
Handläggare 
Kim Jakobsson 
Administrativ chef 

Ert datum Er beteckning 
  

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

Till utbildningsnämnden 
 

 
Taxor 2022 

Förslag till beslut  
 
att  föreslå kommunfullmäktige att godkänna 2022 års taxor enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 
Föreslagna taxor anger vad kommunens medborgare behöver betala för vissa utav 
utbildningsnämndens verksamheter. Taxorna beslutas i Kommunfullmäktige till-
sammans med övriga av Borgholms kommuns taxor. 

Beslutsunderlag 
Taxor 2022 Utbildningsnämnden 
Tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2021 

Bedömning 
Borgholms kommun tillämpar i dag maxtaxa för förskola och fritidshem som följer de 
nationellt beslutade nivåerna för maxtaxa. Utbildning i de obligatoriska skolformerna 
ska enligt skollagen vara avgiftsfria. Övriga taxor är enligt förslaget oförändrade 
gentemot taxorna för innevarande år förutom Kulturskolans avgifter som föreslås att 
utgår. Kommunfullmäktige beslutade inför budgetår 2021 att Kulturskolans avgifter 
skulle halveras för att verksamheten ska bli avgiftfri budgetår 2022. Ändringen förut-
sätter därav kompensation inför nästa års budget. 

Konsekvensanalys 
Utbildningsnämndens taxor förblir oförändrade förutom gällande förskola och fritids-
hem som följer den nationella indexeringen för kommuner som tillämpar maxtaxa 
samt Kulturskolan där avgifterna utgår. 

 
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 
Roland Hybelius Kim Jakobsson 
Utbildningschef Administrativ chef 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige 
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se 

Taxor 2022 
Borgholms Kommun  1 

Utbildningsnämnden 

Taxor 2022 
 

2022 

UN 2021/40 
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Kommunfullmäktige 
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se 

Taxor 2022 
Borgholms Kommun  2 

Innehållsförteckning 
1 Taxor ..................................................................................................3 

1.1 Utbildningsnämnden ................................................................................3 
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Kommunfullmäktige 
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se 

Taxor 2022 
Borgholms Kommun  3 

1 Taxor 
De förändringar som har gjorts inom utbildningsnämndens taxor är slopandet av 
kulturskolavgift.  

1.1 Utbildningsnämnden 
  

Taxan / avgiften 
avser 

Taxa 2021 Taxa 2022 Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Barnomsorg 1-5 Maxbelopp/månad Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa 

Barn 1 3 % av 
inkomsten 

3 % av 
inkomsten -   kr 0% 

Barn 2 2 % av 
inkomsten 

2 % av 
inkomsten -   kr 0% 

Barn 3 1 % av 
inkomsten 

1 % av 
inkomsten -   kr 0% 

Barn 4 Ingen avgift Ingen avgift -   kr 0% 

Skolbarnomsorg 6-12 Maxbelopp/månad Beslutas i enlighet med Skolverkets maxtaxa 

Barn 1 2 % av 
inkomsten 

2 % av 
inkomsten -   kr 0% 

Barn 2 1 % av 
inkomsten 

1 % av 
inkomsten -   kr 0% 

Barn 3 1 % av 
inkomsten 

1 % av 
inkomsten -   kr 0% 

Barn 4 Ingen avgift Ingen avgift -   kr 0% 

Kulturskolans avgifter 

Gruppspel 200 kr/termin Utgår -200 kr -100% 

Enskild undervisning 

Barn 1 325 kr/termin Utgår -325 kr -100% 

Barn 2 200 kr/termin Utgår -200 kr -100% 

Barn 3 eller fler 100 kr/termin Utgår -100 kr -100% 

Hyror 

Lektionssalar 135 kr dag/kväll 135 kr dag/kväll -   kr 0% 

Hemkunskapslokaler 220 kr dag/kväll 220 kr dag/kväll -   kr 0% 

Träslöjdssalar 165 kr dag/kväll 165 kr dag/kväll -   kr 0% 

Textilslöjdssalar 165 kr dag/kväll 165 kr dag/kväll -   kr 0% 

Matsalar 165 kr dag/kväll 165 kr dag/kväll -   kr 0% 

Biblioteksverksamhetens taxor och föreningsservice 

Påminnelseavgift för 
försenade böcker* 

30 kr / 
påminnelse 

30 
kr/påminnelse -   kr 0% 

*Tas inte ut av barn och ungdomar mellan 6 och 18 år 

Ersättning för förstörda / förkomna medier 

Vuxenböcker 250 kr 250 kr -   kr 0% 

Barnböcker 150 kr 150 kr -   kr 0% 
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Kommunfullmäktige 
kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se 

Taxor 2022 
Borgholms Kommun  4 

Taxan / avgiften 
avser 

Taxa 2021 Taxa 2022 Förändring 
kronor 

Förändring 
procent 

Tidskrifter 50 kr 50 kr -   kr 0% 

CD-skiva 160 kr 160 kr -   kr 0% 

Film & musik på 
DVD, TV-spel, CD-
romspel 

Inköpspris Inköpspris -   kr 0% 

Gäller inte helt nya media, rariteter eller multimedia - vilka ersätts med annat belopp som fastställs 
av biblioteket 

Kopiering/utskrifter 

A4 (svartvit) 2 kr 2 kr -   kr 0% 

A3 (svartvit 4 kr 4 kr -   kr 0% 

A4 (färg) 4 kr 4 kr -   kr 0% 

A3 (färg) 8 kr 8 kr -   kr 0% 

Fax 

Inom Sverige 5 kr/sida 5 kr/sida -   kr 0% 

Utomlands 10 kr/sida 10 kr/sida -   kr 0% 

Mottagande av fax 5 kr 5 kr -   kr 0% 

Borgholms kommuns bildarkiv 

Biblioteket levererar endast i digitalt format på ett USB-minne. Endast bilder för enskilt bruk. För 
bilder för publicering och offentlig visning lämnas offert. 

Startavgift för en bild 
inklusive USB-minne 80 kr 80 kr -   kr 0% 

Avgift för följande 
bilder 20 kr 20 kr -   kr 0% 
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-14 40   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 40 Dnr 2021/39 619 UN 
 
Planerings- och utvecklingsdagar förskolor och fritidshem 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden 
att  utöka förskolornas och fritidshemmens planerings- och utvecklingsdagar till 

fyra per läsår. 

Ärendebeskrivning 
Då förskolan blev en del av utbildningen vid den reviderade läroplanen 2018 ökade 
kravet på undervisning, planering och förberedelsearbete i förskolan avsevärt. Det-
ta inleddes redan vid legitimationskravet 2011.  

När det gäller fritidshemmen så infördes även där ett legitimationskrav med start 
2018 med ambitionen om att öka fokus på undervisning och läroplan.   

I Borgholms kommun har inte förutsättningarna gällande dagarna ovan förändrats 
och anpassats till detta. Att skapa förutsättningar för mer strategiskt kontinuerligt 
arbete även inom förskola och fritidshem är av största vikt för vidareutveckling av 
dessa verksamheters undervisning så att det blir en helhet i utbildningen 0-19 år. 

Att då ha några fler dagar per år att fördela som heldagar, halvdagar eller kvarts-
dagar för att skapa dessa förutsättningar är önskvärt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 23 mars 2021 

Konsekvensanalys 
Ur ett barnperspektiv är de konsekvenser vi kan se enbart positiva då det ger 
möjligheter till en ännu bättre undervisning i dessa verksamheter. En an-
passning till de krav som ställs från staten även på dessa delar i utbildnings-
kedjan. 

För vårdnadshavarna innebär det ytterligare två dagar där omsorg behöver 
ges på annat sätt. Men i förhållande till omvärldens utveckling är det viktigt 
att även Borgholms kommun ger ökade förutsättningar för barnens och ele-
vernas lärande i förskola och fritidshem. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Roland Hybelius redogör för ärendet. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (1) 
2021-03-25  . 
     

 
Handläggare 
Roland Hybelius 
Utbildningschef 

Ert datum Er beteckning 
  

Till Utbildningsnämnden 
 
Planerings- och utvecklingsdagar förskolor och fritidshem 

Förslag till beslut  
 
att  utöka förskolornas och fritidshemmens planerings- och utvecklingsdagar till fy-

ra per läsår 

 

Ärendebeskrivning 
Då förskolan blev en del av utbildningen vid den reviderade läroplanen 2019 ökade 
kravet på undervisning, planering och förberedelsearbete i förskolan avsevärt. Detta 
inleddes redan vid legitimationskravet 2011.  

När det gäller fritidshemmen så infördes även där ett legitimationskrav med start 
2019 med ambitionen om att öka fokus på undervisning och läroplan.   

I Borgholms kommun har inte förutsättningarna gällande dagarna ovan förändrats 
och anpassats till detta. Att skapa förutsättningar för mer strategiskt kontinuerligt ar-
bete även inom förskola och fritidshem är av största vikt för vidareutveckling av des-
sa verksamheters undervisning så att det blir en helhet i utbildningen 0-19 år. 

Att då ha några fler dagar per år att fördela som heldagar, halvdagar eller kvartsda-
gar för att skapa dessa förutsättningar är önskvärt.  

Konsekvensanalys 
Ur ett barnperspektiv är de konsekvenser vi kan se enbart positiva då det ger möjlig-
heter till en ännu bättre undervisning i dessa verksamheter. En anpassning till de 
krav som ställs från staten även på dessa delar i utbildningskedjan. 

För vårdnadshavarna innebär det ytterligare två dagar där omsorg behöver ges på 
annat sätt. Men i förhållande till omvärldens utveckling är det viktigt att även Borg-
holms kommun ger ökade förutsättningar för barnens och elevernas lärande i försko-
la och fritidshem. 

 
  
 
Chefens namn. Roland Hybelius 
Chefens titel. Utbildningschef 
 
Beslutet skickas till 
Utbildningsnämnden
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-14 41   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 41 Dnr 2020/15 640 UN 
 
Elever hos annan huvudman - Vad påverkar vårdnadshavare att välja 
skolor utanför Borgholms kommun. (förskoleklass till årskurs nio) 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden 
att  godkänna rapporten som utbildningsförvaltningen tagit fram i ärendet. 

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 

att uppdra till förvaltningen att komplettera tjänsteskrivelsen med åtgärder som ge-
nomförs på Slottsskolan. 

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har i dagsläget elever som går i skolan i annan kommun. För 
att få ett underlag för att förstå varför vårdnadshavare har beslutat att deras barn in-
te ska fullgöra sin utbildning i Borgholms kommun, fick utbildningsförvaltningen i 
uppdrag att ringa upp och intervjua berörda vårdnadshavare. 

Intervjuer har genomförts med vårdnadshavare som valt att placera sina barn hos 
annan huvudman. 

Beslutsunderlag 
Utredning kring vad som påverkar att vårdnadshavare valt annan huvudman än 
Borgholms kommun. 

Frågeunderlag för intervju av vårdnadshavare till elever hos annan huvudman. 
Rektor Eva-Lena Lindster Norberg har genomfört intervjuerna med berörda föräld-
rar. 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 april 2021 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Roland Hybelius redogör för ärendet. Mötet framför att undersök-
ningen är genomförd på ett bra sätt och en bra sammanfattning att ta till sig, hur 
jobbar vi vidare? Vi behöver en handlingsplan för att marknadsföra våra skolor. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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Tjänsteskrivelse 
Datum  Beteckning 1 (1) 
2021-04-07 2020/15 640 
     

 
Handläggare 
Roland Hybelius 
Utbildningschef 

Ert datum Er beteckning 
  

Till Utbildningsnämnden 
 
Elever hos annan huvudman 2021-04-14 

Förslag till beslut  
att  godkänna rapport rapporten som utbildningsförvaltningen tagit fram i 

ärendet. 

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har i dagsläget elever som går i skolan i annan kommun. För att 
få ett underlag för att försöka förstå varför vårdnadshavare har beslutat att deras barn 
inte ska fullgöra sin utbildning i Borgholms kommun, fick utbildningsförvaltningen i 
uppdrag att ringa upp och intervjua berörda vårdnadshavare. 

Intervjuer har genomförts med vårdnadshavare som valt att placera sina barn hos 
annan huvudman. 

Beslutsunderlag 
Utredning kring vad som påverkar att vårdnadshavare valt annan huvudman än 
Borgholms kommun. 
Frågeunderlag för intervju av vårdnadshavare till elever hos annan huvudman. Rek-
tor Eva-Lena Lindster Norberg har genomfört intervjuerna med berörda föräldrar. 

Konsekvensanalys 
Utifrån ovan genomförda utredning arbetar förvaltningen vidare på följande sätt: 

 Gällande de geografiska skälen till val av annan skola försöker vi framhålla de 
goda resultat vi generellt har i vår kommun i åk 9.  

 En viktig kommunikation framöver är inför kommande skolval och att mark-
nadsföra högstadieskolan i Borgholm. I undersökningen framkommer ett 
missnöje med denna skola i denna grupp av vårdnadshavare vilket också 
kopplas till olika tidigare beslut kring organisationen. För att ge en mer rättvis 
bild av det numera aktuella läget och arbetet på skolan så blir en kommunika-
tion och dialog inför skolval och övergång viktig. Med tanke på de goda resul-
tat som presteras, det eleverna säger i undersökningar och lärarnas kompe-
tens så är det en annan bild som behöver kommuniceras än den som råder i 
folkmun idag. Detta kommer förvaltningen att arbeta vidare med. 

 
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 
Chefens namn. Roland Hybelius 
Chefens titel. Utbildningschef 
 
Beslutet skickas till Utbildningsnämnden
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Elever i annan kommun 

Bakgrund 

Borgholms kommun har i dagsläget elever som går i skolan i annan kommun. För att få ett 
underlag för att försöka förstå varför vårdnadshavare har beslutat att deras barn inte ska 
fullgöra sin utbildning i Borgholms kommun, fick utbildningsförvaltningen i uppdrag att ringa 
upp och intervjua berörda vårdnadshavare. 

Underlaget utgörs av 40 vårdnadshavare och deras 78 barn. Vi har kontaktat 28 av dessa 
vårdnadshavare, varav 9 stycken inte svarat. Dessa 9 har vi också skickat ett sms, men endast 
en har svarat på detta. De övriga 12 som vi inte kontaktat har dels inte korrekta 
telefonnummer, har bytt adress och bor numera i Mörbylånga kommun eller har okänd 
adress. Några vårdnadshavare valdes också bort, då det visade sig att många som bor kring 
Runsten gav samma svar på våra frågor och det gav egentligen ingen mer information av att 
ringa alla i området. 

Intervjuerna med vårdnadshavare varade mellan ca 5 minuter upp till 40 minuter. Alla 
vårdnadshavare har svarat med mycket stort engagemang och vi har blivit mycket väl 
bemötta. Många har visat stor uppskattning för att vi ringt upp och visat dem och deras barn 
intresse. 

Inför intervjuerna formulerade vi ett fem frågor. 

1. Varför valde du en skola i en annan kommun än Borgholms kommun? 

2. När valde du att ditt barn skulle gå i skola i en annan kommun? 

3. Vad skulle ha fått dig att låta ditt barn stanna kvar i Borgholms kommun? 

4, Vad är generellt viktigt för dig vid val av skola? 

5. Vilken är ditt barns nuvarande skola 

Nedan kommer en sammanfattning av svaren under respektive fråga och efter detta 
kommer en kort sammanfattning att göras. 
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1. Varför valde du en skola i en annan kommun än Borgholms kommun? 

Utifrån vårdnadshavarnas svar går det här att se att det finns två tydligare riktningar på 
de svar som vi fått. Den första handlar om det som skedde efter nedläggningen av 
Runstens skola. De flesta vårdnadhavarna valde då att placera sitt eller sina barn i 
Mörbylånga kommun, framförallt i Gårdby skola eller i Glömminge skola. Orsakerna till 
deras val var och är att få ihop familjepusslet då flera vårdnadshavare har sitt arbete i 
Färjestaden eller i Kalmar och att det då inte känns relevant att skicka sina barn norrut 
till Gärdslösa, Rälla eller någon skola inne i Borgholm. Många vårdnadshavare vittnar om 
att det var starka reaktioner då skolan i Runsten lade ned och att man därför också valde 
att placera barnen i Mörbylånga kommun, då man ansåg sig bli förbisedd i 
diskussionerna angående nedläggningen. Vidare ville man att barnen skulle gå med sina 
kompisar och följde därför ofta strömmen. Fotbollslaget som organiseras i området och 
det sociala umgänget kring detta nämns också vi flera tillfällen som en viktig faktor för 
att barnen skulle gå i skola i Mörbylånga kommun där de flesta av fotbollskompisarna går 
eller gick. Yngre syskon har sedan naturligt följd med till skolorna i Mörbylånga även 
detta för att ha sina barn samlade. Något barn är inflyttad från Mörbylånga kommun och 
då valt att gå kvar där. 

Den andra tydliga riktningen är de vårdnadshavare som vi pratat med som bor i 
Borgholm, Köpingsvik, eller nära Borgholm där Slottskolan egentligen är den självskrivna 
skolan. Här har vi en grupp av vårdnadshavare som aktivt valt att lämna högstadiet i 
Borgholm av flera skäl. Flera beskriver att deras barn mått dåligt på skolan, de har på 
olika sätt varit utsatta för mobbning och trakasserier, det har varit oroligt i klasserna, att 
det har förekommit droger, de upplever att barnen inte lärt sig något, att det inte finns 
stöd om man som elev behöver detta. Vårdnadshavarna återkommer till att det inte 
verkar finnas något intresse för att ta tag i de problem som finns på skolan, de pratar om 
attitydproblem och att de som vårdnadshavare inte blir lyssnade på. Flera säger att visst 
finns det bra lärare, men det räcker inte. En förälder menar att det är för stor distans 
mellan lärare och elev och att de önskar ett mindre sammanhang, som den friskola de 
valt ger. Generellt saknar vårdandshavarna information och kommunikation kring både 
hur barnen fungerar i skolan och hur den sociala situationen är på skolan. 

Dessa föräldrar har valt att placera sina barn framför allt på friskolorna i Färjestaden och 
i Kalmar. De flesta föräldrarna uttrycker att de är mycket nöjda med sitt val och att det 
finns bättre pedagogiska förutsättningar och idéer på skolorna. Att kommunikationer och 
informationen är mycket bättre än de tidigare mött. För vissa medför det kostnader när 
det gäller buss, men menar att de betalar det. De uppger dock att flera friskolor betalar 
deras barns bussbiljetter. 
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Ett mindre tydligt argument som framkommit men som ändå nämnts av flera vårdnadhavare 
är att man vill att deras barn ska gå så länge som möjligt på en låg och mellanstadieskola och 
att man inte vill skicka sina barn till högstadiet i Borgholm redan då de ska börja årskurs 6. 

2.När valde du att ditt barn skulle gå i skola i en annan kommun? 

På östra Öland och de vårdnadshavare som placerat sina barn i främst Mörbylånga kommun 
vid nedläggningen av Runstens skola sker det aktiva valet vid denna tid. 

När det gäller vårdnadshavare runt och omkring Borgholm, sker ett byte av skola på 
högstadiet, framförallt vid årskurs 6 och 7. 

3.Vad skulle ha fått dig att låta ditt barn stanna kvar i Borgholms kommun? 

Här går de också att konstatera att de barn som kommer från östra Öland och omgivningen 
kring Runsten menar att det är geografin och familjesammanhållningen och det praktiska 
som avgör och att i detta fall är svårt att göra något åt. De anser inte att något specifikt 
skulle få dem att välja Borgholms kommun. 

Vad gäller övriga vårdnadshavare, handlar det om att få ett bra bemötande, som gör att de 
bemöts med respekt när de uttrycker oro för sina barns situation. De vill ha en trygg 
skolmiljö och ett mer socialt gynnsamt klimat för sina barn. En del nämner betydelsen av en 
annan pedagogik, att man vill att barnen ska komma in på den gymnasieutbildning som de 
önskar och ser inte att stödet är tillräckligt på högstadiet i Borgholm. Bättre kommunikation 
och information. 

4. Vad är generellt viktigt för dig vid val av skola? 

Det som alla föräldrar visar i intervjuerna är att de vill att deras barn ska ha en bra och trygg 
vardag. De vill att de ska finnas i ett bra socialt sammanhang där de har kompisar och där de 
blir sedda. Vad detta innebär kan vara olika, för en del är det att barnen ska gå i samma skola 
som sina kompisar eller kompisarna i fotbollslaget. För en del föräldrar handlar det om deras 
barn inte ska behöva vara orolig och rädd för att gå till skolan. En del föräldrar vill ha insyn 
och veta mer om hur deras barns vardag ser ut, vilket ger dem trygghet. En del föräldrar vill 
ha en lugn skolmiljö, med intressanta pedagogiska idéer som de önskar ger deras barn en 
bättre skolgång. 

 

5.Vilken är ditt barns nuvarande skola 

Följande skolor finns eleverna på: 

Gårdby skola 

Glömminge skola 
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Skansen skolan 

CIS i Färjestaden 

CIS i Kalmar 

NIS i Kalmar  

Smaragden Färjestaden 

Ölands Friskola 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis utkristalliseras det i intervjuerna skäl som är starkare än andra.  Dels 
geografiska och praktiska skäl, dels ett missnöjde mot den högstadieskola vi har i Borgholm. 

Föräldrarna visar stort engagemang för sina val och många föräldrar är aktiva i val av skola. 
Friskolorna i Färjestaden och Kalmar ger dessa föräldrar ett större utbud för sina barn. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum  Beteckning 1 (1) 
2021-04-21 2021/4 002 
    

 
Handläggare 
Anne-Charlott Petersson 
Förvaltningssekreterare 

Ert datum Er beteckning 
  

Till utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 

 
Anmälan om fattade delegeringsbeslut 2021 
 
Förslag till beslut  
att lägga redovisade delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av fattade delegeringsbeslut för tiden 2021-02-23 -2021-04-20. 

 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av delegeringsbeslut daterad den 21 april 2021 
Tjänsteskrivelse daterad den 21 april 2021 
Arbetsutskottets protokoll daterat den 14 april 2021 

 
 
 
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 
Roland Hybelius Anne-Charlott Petersson 
Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig
Datum Avsändare/Mottagare Avdelning
Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening
2021.159 U Beslut - Tillstyrks Ansökan om skolskjuts vid 

växelvis boende
Kim Jakobsson

2021-02-23 ***Sekretess*** UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2021/18-623 ***Sekretess*** DELEGERINGSBESLUT
Skolskjutsärenden samlat för 2021.

2021.270 U Verksamhetsanpassningar högstadiet utifrån 
covid-19

Benny Wennberg

2021-03-30 UTBILDNINGSFÖRVALTNI
NGEN

UN 2021/4-002 DELEGERINGSBESLUT
Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2021

Utskriftsdatum: Utskriven av: Anne-Charlott Petersson2021-04-21

Handlingar

Diarieenhet: Utbildningsnämnden

2021-02-23 - 2021-04-20

Riktning:

Status: Aktuella

DELEGERINGSBESLUTDokumenttyp:

Datum:
Upprättade

Notering:

Visas ejSekretess:

Sidan  1 av 1
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-14 43   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 43 Dnr 2021/3 600 UN 
 
Kalendarium Utbildningsnämnden april 2021 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  överlämna informationen till utbildningsnämnden.   

Ärendebeskrivning 
Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul. 

Beslutsunderlag 
Kalendarium april 2021. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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Dnr 2021/3-600 

Kalendarium för utbildningsnämnden Borgholm 
April 2021 

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 
April 
AU: 14 
UN: 28 

Nämnden träffar Rälla skolans elevråd. 
Redovisning av Uppföljning med 
vårdnadshavare till elever i grundskolan 
(förskoleklass till årskurs nio) som väljer 
skolor utanför Borgholms kommun. 
Uppföljning av Lokalförsörjningsplan 
Gärdslösa skola och förskola dnr 2020/54. 
(UNAU 2021.02.10 § 19) 
 

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 

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 
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Dnr 2021/3-600 

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 
 

Januari 2021 
 
AU: 
UN: 

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

Februari 
2021 
AU: 
UN: 

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

Mars 
AU:  
UN:  

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

   
 

 

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

Bjuda in elevråden digital till 
nämndens möten.  

  

  

Återrapportering av fördelning skolmiljarden Januari 2022 
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-14 44   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 44 Dnr 2021/5 600 UN 
 
Information av ärenden från Barn- och elevombudet, skolinspektionen. 
 

Dagens sammanträde 
Ingen information att delge. 

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-14 45   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 45 Dnr 2021/6 600 UN 
 
Information från verksamheten 

Dagens sammanträde 
Förvaltningschef Roland Hybelius informerar: 

 Budgetberedningen 

 Corona läget 

 Vad behöver vi efter pandemin 

 Nytt läraravtal Hök-21 

 
Benny Wennberg (C) informerar kring läget med A-traktor ungdomarnas situation. 
Förebyggande teamet har träffat KSAU bland annat. 

______________
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