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§ 29 Dnr 2022/15 600 UN 
 
Godkännande av dagordning 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  godkänna utsänd dagordning för mötet.   

Dagens sammanträde 
Ordförande frågar om mötet kan godkänna utsänd dagordning. 

______________
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§ 30 Dnr 2022/2 640 UN 
 
Satsningar budget 2023 

Beslut 
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden 
att  ställa sig bakom utbildningsförvaltningens förslag på prioriteringsunderlag 

och äska satsningarna som är beskrivna i skrivelsen: 

602 tkr för pedagogiska måltider 

450 tkr för digitalisering 

14 901 tkr för fler enheter i grundskolan 

5 054 tkr för fler enheter i förskolan 

827 tkr för barnomsorg på obekväm arbetstid 

444 tkr för öppen förskola 

450 tkr för utökning av tjänst på kulturskolan 

260 tkr för minskade avgifter för kulturskola 

400 tkr till kulturgaranti 

4 585 tkr för att behålla befintlig struktur och kvalitet 

4 014 tkr för skolskjutsar 

1 250 tkr för att återföra åk 6 

300 tkr för matematikutveckling 

2 000 tkr för ökad internhyra Åkerboskolan 

2 640 tkr för pedagogiska insatser efter pandemin 

620 tkr för förstärkning elevhälsa i grundskolan 

370 tkr för tidiga specialpedagogiska insatser 

320 tkr för projektansvarig för samverkan skola arbetsliv  
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Ärendebeskrivning 
Prioriteringar inför kommande budgetår är en del av den årliga budgetpro-
cessen och påbörjas med en inventering av behov utifrån analys av chefer 
och förvaltningsledning. De olika prioriteringarna är vad som inte ska ingå i 
den tekniska ramen för att bedriva verksamheterna. I förslaget finns tidigare 
prioriteringar utifrån utbildningsnämndens prioriteringsordning samt nya 
identifierade behov.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut den 16 mars 2022 
Tjänsteskrivelse daterad 11 mars 2022 
Prioriteringsunderlag UN budget 2023 rev 
Förtydligande av prioriteringsunderlag 

Föreslagna politiska prioriteringar 2023 
Förändring gentemot 2022: 

Den tekniska ramen för utbildningsnämnden har för 2023 ökat från 162,63 mkr till 
165,76 mkr vilket är en ökning på 3,13 mkr. Uppräkning av befintliga prioriteringar, 
där att behålla struktur och kvalitet är en del, uppgår till 2,69 mkr. Den totala ökning-
en för att behålla befintlig organisation uppgår då till 5,82 mkr vilket är en ökning av 
totala budgetramen på 3,04 %.  

I plan för 2023 ligger också flytt av åk 6 med motsvarande 1,25 mkr. Detta innebär 
att utbildningsnämnden behöver 7,07 mkr för att klara att behålla befintlig organisat-
ion med löneökningar och övriga kostnadsökningar samt att flytta ut åk 6. Detta 
motsvarar 3,94 % ökning av utbildningsnämndens totala budgetram för 2022. 

Nya prioriteringar efter plan uppgår till 4,25 mkr samt 2 mkr för avskrivningar gäl-
lande Åkerboskolan. Beviljas även dessa ökar den totala budgetramen från 191,72 
mkr till 205,05 mkr vilket är en ökning på 13,33 mkr gentemot 2022. 

 

Förändring gentemot plan för 2023: 

I dokumentet om förtydligande av prioriteringar redovisas att tidigare prioriteringar 
ökat 2,3 mkr mot plan eftersom besparingsposterna flyttat in i struktur och kvalitet 
genom att minska den posten med samma summa. 

Reviderade prioriteringar har minskat med 0,1 mkr och interkommunal ersättning är 
med i struktur och kvalitet. 

Tidigare och reviderade prioriteringar har tillsammans ökat med 2,2 mkr och det är 
för att skolskjutsar har ökat, men annars skulle struktur och kvalitet ökat motsva-
rande summa istället för att vi ska kunna behålla samma bemanning. 

Nya politiska prioriteringar efter plan för 2023 äskas motsvarande 4,25 mkr samt 2,0 
mkr är för avskrivningar. 
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Totala ökningen mot plan för politiska prioriteringar är 8,45 mkr varav 4,25 mkr är de 
nya politiska prioriteringarna exkl. avskrivningen för Åkerboskolan. 

 

Äskanden inför 2023: 

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att äska för följande priorite-
ringar. 

Tidigare äskanden utifrån 2022: 

 

Pedagogiska måltider 

Tidigare prioritering gällande pedagogiska måltider. Utbildningsnämnden har sedan 
ett antal år tillbaka beviljats gratis pedagogiska måltider från förskola upp till årskurs 
2. Kostpriset har sedan dess räknats upp och uträkningen utgår från att bibehålla de 
antal måltider som erbjuds pedagogerna. Beviljas inte prioriteringen utgår erbjudan-
det om gratis pedagogiska måltider. 

 

Digitalisering 

Tidigare prioritering för att öka det digitala arbetssättet i förvaltningen. Detta är ett 
område som analyserats fram inom det systematiska kvalitetsarbetet. Beviljas inte 
prioriteringen avbryts det pågående utvecklingsarbetet med digitala verktyg i våra 
verksamheter och möjligheterna för elevernas digitala utveckling. 

 

Fler enheter i grundskolan 

Tidigare prioritering gällande fler grundskolor med årskurs 1-5. Prioriteringen avser 
kompensation för att ha fler skolor än vad som utifrån ett verksamhetsperspektiv 
behövs med aktuellt elevunderlag och geografiska förutsättningar. Inför 2023 har 
summan räknats ut utifrån vad en genomsnittskostnad är för en av Borgholm kom-
muns skolor med en parallell i förskoleklass upp till årskurs 5. Beviljas inte priorite-
ringen kan eleverna i två mindre skolenheter upptas i närliggande skolor där flertalet 
elever kan ingå i befintliga klasser. 

 

Fler enheter i förskolan 

Tidigare prioritering gällande fler förskolor. Prioriteringen avser kompensation för att 
ha fler förskolor än vad som utifrån ett verksamhetsperspektiv behövs med aktuellt 
barnunderlag och geografiska förutsättningar. Inför 2023 har summan räknats ut uti-
från vad en genomsnittskostnad är för en förskola i Borgholms kommun som ej lig-
ger i anslutning till en skola. Skogsbrynet är dock inte medräknat. Beviljas inte priori-
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teringen kan barnen i två mindre förskoleenheter, som inte ligger i anslutning till en 
grundskola, upptas i närliggande förskolor som ligger i anslutning till grundskola. 

 

Barnomsorg på obekväm arbetstid 

Tidigare prioritering gällande barnomsorg på OB. Utbildningsnämnden har sedan ett 
antal år tillbaka beviljats medel för att kunna erbjuda barnomsorg på obekväm ar-
betstid. Ett mindre antal barn tar i dag del av verksamheten. Beviljas inte priorite-
ringen kan verksamheten avslutas då den inte är lagstadgad. Då nyttjandegraden är 
låg blir även konsekvensen för andra verksamheter begränsad. 

 

Öppen förskola 

Tidigare prioritering gällande öppen förskola. Utbildningsnämnden har sedan ett an-
tal år tillbaka beviljats medel för att kunna erbjuda öppen förskoleverksamhet. Verk-
samheten erbjuds i Löttorp och Borgholm men har på grund av brand och pandemi 
den senaste tiden haft begränsad verksamhet. Motsvarar 0,80 tjänst med en mindre 
driftbudget. Beviljas inte prioriteringen kan verksamheten avslutas då den inte är 
lagstadgad. Verksamheten är dock en del av familjecentralen som är ett samarbete 
mellan Regionen, socialtjänsten och barnomsorg. 

 

Utökning av tjänst på kulturskolan 

Tidigare prioritering gällande utökning av tjänster på kulturskolan. Utbildningsnämn-
den har sedan ett antal år tillbaka beviljats utökning av tjänst på kulturskolan. Tjäns-
ten behövs fortfarande då det redan i dag är kö till kulturskolans verksamheter. Be-
viljas inte prioriteringen kan delar av kulturskolans verksamheter avslutas motsva-
rande tidigare beviljade medel. Färre barn får då möjlighet att ta del av kulturskolans 
verksamhet.  

 

Minskade avgifter för kulturskolan 

Tidigare prioritering gällande minskade kulturskoleavgifter. Utbildningsnämnden be-
slutade 2020-04-29 § 25 att halvera avgifterna på Kulturskolan år 2021 samt att 
verksamheten år 2022 ska göras avgiftsfri genom att lägga till förändringen i priorite-
ringsunderlaget i budgetprocessen. Beviljas inte prioriteringen kan avgifterna återin-
föras för kulturskolans verksamheter. 

 

Kulturgaranti 

Tidigare prioritering gällande kulturgaranti. Utbildningsnämnden har sedan ett antal 
år tillbaka beviljats medel för att alla elever ska få genomföra en kulturaktivitet inom 

7



 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-03-24 30   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

den så kallade kulturgarantin. Hälften av detta finansieras av kommunstyrelsen och 
andra halvan av utbildningsnämnden. Beviljas inte prioriteringen kan kulturgarantin 
avslutas och aktiviteterna inom satsningen slutar då att genomföras. Barnen kom-
mer då få ta del av färre kulturaktiviteter. 

 

(REV) Behålla struktur och kvalitet 

Summan är baserad på höstens bemanning och förväntade kostnader för 2023. Ti-
digare effektiviseringar bedöms inte vara aktuella samt att prioriteringen för inter-
kommunal ersättning är borttagen. Dessa är istället inkluderade i denna prioritering. 
Beviljas inte prioriteringen kommer skolorna och förskolorna behöva genomföra 
strukturella besparingar och minska nödvändig personal. Detta skulle få stor påver-
kan för verksamheternas kvalitet samt barnen och elevernas undervisning och 
trygghet, utifrån att alla enheterna ska finnas kvar. 

 

(REV) Kostnader för skolskjutsar 

Strukturen och behovet av skolskjuts i Borgholms kommun gör att kostnaden för 
skolskjuts är högre än liknande kommuner, detta enligt Kolada nyckeltal U15015. 
Prioriteringen är baserad på mellanskillnaden av Borgholms kostnader mot andra 
liknande kommuner i landet. Kostnaden gäller ordinarie skolskjuts i årskurs F-9. Be-
viljas inte prioriteringen går det inte att spara hela summan på minskad kvalitet för 
skolskjuts, med exempelvis längre avstånd för elever att gå till bussen, utan att bryta 
mot skollagen. 

 

Nya äskanden: 

 

Återföra åk 6 

På grund av beslut att återföra årskurs 6 till Rälla, Gärdslösa, Viktoriaskolan och 
Köping skola behöver bemanning ökas ytterligare. Osäkerheter kring kostnader för 
skolskjuts, omställningskostnader kopplat till timplan finns. Beviljas inte prioritering-
en finns det inte medel för att säkerställa undervisningen för eleverna vid ett återfö-
rande av åk 6 till dessa skolor. 

 

Matematikutveckling 

Utvecklingsbudget för att förbättra elevernas måluppfyllelse i ämnet matematik. In-
satser genomförs utifrån verksamheternas analyser som kommer genomföras inför 
2023. Exempel på insatser kan vara ämnesutvecklare, samarbete med universitet, 
kompetenshöjande insatser. Detta är även ett område som analyserats fram inom 

8



 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-03-24 30   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

det systematiska kvalitetsarbetet. Beviljas inte prioriteringen kan insatserna begrän-
sas till att genomföras i mindre omfattning inom befintlig organisation. 

 

Kulturskola för äldre 

Kulturskolan ser genom efterfrågan ett behov av att genomföra ytterligare satsning 
och öppna upp verksamheten för kommunens äldre befolkning. Det finns fördelar 
med att skapa sociala sammanhang för kommunens äldre, i enlighet med folk-
hälsomyndighetens direktiv. Det skapar meningsfullhet med ett intresse, med något 
som är schemalagt, att lära sig något nytt. Det är både berikande och utvecklande 
men framförallt är det roligt. Det är oerhört viktigt att hitta metoder där vi kan före-
bygga psykisk ohälsa och ensamhet. Kultur är en väg att tillämpa för detta och per-
soner som i vissa fall kan komma att belasta sjukvården kan kosta mer än vad före-
byggande insatser gör. Förslaget bygger på att erbjuda människor delar av Kultur-
skolans ämnespalett utifrån samma förutsättningar som ordinarie elever. Förslaget 
innebär att vi kan möta den efterfrågan som finns i kommunen. Det bör göras i sam-
arbete med berörda aktörer som pensionärsföreningar och kommunens äldrevård. 
Satsningen innebär konkret nya aktiviteter och kurser riktat till äldre deltagande och 
motsvarar 1,2 tjänst för pedagog och administration. Insatsen planeras att genomfö-
ras vid beviljad politisk prioritering först år 2024 då det i nuläget bedöms vara med 
angeläget med andra insatser. 

 

Ökad internhyra Åkerboskolan 

Utifrån den politiska prioriteringen att bygga en ny skola i Löttorp kommer ökade av-
skrivningar leda till en högre internhyra för utbildningsförvaltningen. För att kunna 
behålla befintligt struktur och kvalitet behöver utbildningsnämnden kompenseras för 
denna kostnad. Beviljas inte prioriteringen behövs medel frigöras genom förändrad 
struktur och kvalitet på skolor och förskolor vilket går ut över barnen och elevernas 
undervisning. 

 

Ökad internhyra Gärdslösa 

Utifrån den politiska prioriteringen att bygga nya lokaler för skola och förskola i 
Gärdslösa kommer ökade avskrivningar leda till en högre internhyra för utbildnings-
förvaltningen. För att kunna behålla befintligt struktur och kvalitet behöver utbild-
ningsnämnden kompenseras för denna kostnad. I nuläget har vi ingen kostnad eller 
vet när kostnaderna kommer att uppkomma. Kostnaden bedöms uppkomma först år 
2024. 

 

Pedagogiska insatser efter pandemin 

Den ökade elevfrånvaron på grund av pandemin har visat sig påverka elevernas 
måluppfyllelse. För att kompensera detta och hjälpa eleverna uppnå kunskapskra-

9



 Sammanträdesprotokoll 
 UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-03-24 30   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

ven efter frånvaron kommer det fortsatt behövas pedagogiska insatser utöver ordi-
narie verksamhet. Arbetet har påbörjats under 2022, men ett fortsatt behov väntas 
även år 2023. Exempel på insatser är lovskola och förstärkning av elevhälsofräm-
jande personal på de olika skolorna. Under 2022 var förstärkningen koncentrerad 
främst på högstadieskolorna men beräknas nu utifrån 0,80 tjänst på Slottsskolan, 
0,50 tjänst på övriga skolor samt 0,5 tjänst mot nyanlända elever, utifrån analys av 
måluppfyllelse. Lovskolorna ingår även i den fortsatta satsningen utöver förstärk-
ningen ovan. Beviljas inte prioriteringen får skolorna försöka kompensera elevernas 
utbildningsskuld efter pandemin inom befintlig organisation vilket ger skolorna betyd-
ligt mer begränsande förutsättningar. 

 

Förstärkning elevhälsa grundskola 

Grundskolorna i Borgholms kommun delar i dag på två kuratorer. För att få kontinui-
tet i kuratorstödet är det viktigt att ha en kurator på plats i den omfattningen att kura-
torn kan bli en del av skolan organisation. Utifrån att kommunen har 6 skolor ser 
skolorna ett behov av ökat kuratorstöd motsvarande 1,0 tjänst. Behovet av kurator-
stöd till eleverna handlar om elevernas psykiska hälsa och välmående som dess-
utom påverkats av pandemin. Beviljas inte prioriteringen får skolorna fortsatt dela på 
befintliga kuratorer. 

 

Tidiga specialpedagogiska insatser i förskola 

Förskolorna i Borgholms kommun har haft en 0,5 tjänst specialpedagog för att ge-
nomföra tidiga insatser för barn redan i förskoleålder. Tidiga insatser är någonting 
som utifrån forskning har större effekt än om de genomförs senare i skolåldern. In-
satserna är framgångsrika men bedöms behöva ökas till motsvarande 1,0 tjänst i 
omfattning. Prioriteringen motsvarar 0,5 tjänst specialpedagog riktad till förskola. 
Beviljas inte prioriteringen får förskolorna fortsatt dela på befintlig specialpedagog 
motsvarande 0,5 tjänst. 

 

Projektansvarig för samverkan skola arbetsliv 

Arbete som påbörjats 2022 och finansieras av kommunstyrelsen fram till vårtermi-
nen 2023 behöver fortgå hela 2023 för att ge önskade effekter. Prioriteringen mots-
varar 1,0 tjänst under ett halvår för att sedan minska till 0,5 tjänst år 2024 och fram-
åt. Beviljas inte prioriteringen kommer förutsättningarna minska för att säkerställa 
arbetssättet inom befintlig organisation så det ger önskad effekt. 
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Dagens sammanträde 
Kim Jakobsson, administrativ chef och Izabelle Sjöbäck, controller redogör för sats-
ningar och politiska prioriteringar inför budget 2023. Inför nämnden ska förvaltningen 
komplettera med tabell över kostnadsposter som beskriver kostnadsökningar. För-
valtningen ger bara förslag på prioriteringsordning gällande nya politiska priorite-
ringar förutom flytt av åk 6 och ökad internhyra Åkerboskolan. Vissa justeringar av 
underlag gjordes under mötet.  

Beslut skickas till 
Utbildningsnämnden 
______________
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