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Plats och tid

KS-rummet Stadshuset kl. 10.00 – 15.40 Ajournering kl.12.00–13.00

Beslutande

Lennart Andersson, (S) ordf.
Lars-Göran Andersson (S)
Stig Augustsson (S) tjänstgörande ersättare § 9 - 17
för Martin Johansson (S) § 1 - 9
Jeanette Thygesen (FÖL)
Eva Flyckt (S) tjänstgörande ersättare för Hillevi Thorsell (MP)
Björn Andreen (M)
Anna Victor Hiort (M)
Eva Wahlgren (C)
Lennart Olsson (C) tjänstgörande ersättare för Emma Jensen (C)

Övriga närvarande

Anne-Charlott Petersson, sekreterare
Helena Svensson, förvaltningschef
Linda Kjellin, controller § 1 - 8
Martina Ullfors, PUL-ansvarig § 13
Jan-Erik Karlsson, IT-pedagog § 13
Camilla Gegerfelt, skoladministratör § 13
Stig Augustsson (S) ej tjänstgörande ersättare § 1 - 8

Utses att justera

Anna Victor Hiort ersättare Eva Flyckt
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§1
Godkännande av dagordning
Ordförande frågar om mötet godkänner dagordningen med tillägg av utsänt
extra ärende: Åtgärdsplan för att få en budget i balans.
Beslut
Utbildningsnämnden godkänner dagordningen.
_____________________________

§2

Dnr 2016/19-640 UN

Information Uppföljning budget år 2017
Sammanfattning
Controller Linda Kjellin informerar att preliminärt bokslut kommer att redovisas tillsammans med verksamhetsberättelsen på nämndens möte den 28
februari 2018 samt att bokslut presenteras till KSAU i mars 2018.
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

_____________________________

§3

Dnr 2017/28-640 UN

Budget 2018 Konsekvensbeskrivning samt Fördelning av medel för år
2018, Internbudget.
Sammanfattning
Lennart Andersson (S) inleder med att framföra att processen för uppföljning
måste bli mer effektiv än den varit under 2017 så att nämnden kan se förändringar tidigare än föregående år. Utbildningsförvaltningens ram 2018 är 173
126 tkr. Ramen exklusive lokalkostnader och teknisk service är 153 000 tkr.
Förvaltningschef Helena Svensson informerar att fördelningen inom lokalkostnader och teknisk service är lägre än föregående år vilket beror på omfördelning mellan socialnämnden och utbildningsnämnden avseende kostverksamheten. Utbildningsförvaltningens portionspris har sänkts motsvarande minskning av budgetram och påverkar därmed inte verksamheterna. I
och med att fördelningen av teknisk service blev lägre så reduceras utbildJusterandes sign
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ningsnämndens budgetram. Bidragsbeloppen för barn och elever hos andra
huvudmän justeras med motsvarande minskning.
Konsekvensbeskrivningar som delas ut vid sittande bord är Central barnomsorg samt Viktoriaskolan.
Tidigare utsända konsekvensbeskrivningar:
Slottsskolan, Slottsgården, Slottscafé.
Åkerboenheten, grundskola, fritidsgård och förskolor.
Rälla förskola och fridtidshem samt Runstens förskola.
Köpings grundskola och förskolor samt fritids.
Gärdslösa grundskola och förskola samt fritids.
Helena informerar att Rälla skola och fritidsgård gjorde förändringar under
hösten 2017 därav ingen konsekvensbeskrivning. Lennart Andersson (S) vill
att skolledare redovisar förändringar som gjordes och konsekvensbeskrivning
för att nämnden ska kunna göra uppföljning.
Helena Svensson informerar att skolledarna har använt mall som finns i personalhandboken i syfte att dokumenten ska bli likvärdiga. Konsekvensbeskrivningarna/analyserna innehåller beskrivning av förändring, riskbedömning
samt handlingsplan som följs upp under året.
Helena informerar att Kommunal har skickat in en skrivelse angående fel i
processen i och med att konsekvensbeskrivningar ska vara gjorda innan förändring görs inom verksamheter, nu kom de i vissa fall i efterhand. Det har
varit för lite tid för att få fram konsekvensbeskrivningarna i och med den budgetprocess som kommunen har haft under 2017. Under 2018 ska budget tas
redan i juni. Vid samverkansmöte med de fackliga organisationerna den 24
januari 2018 var inte konsekvensbeskrivningarna klara men det diskuterades
kring hur det var ute i verksamheten.
Björn Andreen (M) frågar om hur stor personaltätheten är ute på förskolorna
under 2017 och vad konsekvenserna blir nu. Helena svarar att den blir lägre
efter gjorda förändringar för att få budget i balans men har ingen siffra på
detta. Riket hade ett utfall på 5,2 2016 riktpunkt i utbildningsnämndens budget är 5,8.
Eva Wahlgren (C) framför sin oro för nedskärningar inom verksamheterna
och menar att det kommer att påverka tryggheten för barn och personal.
Anna V Hiort (M) framför oro för att personal ska gå in i väggen och vi får
ökade vikariekostnad och otrygga barn för att personalen inte är densamma
samt att det borde gå att hitta andra besparingsområden. Det är svårt att anställa personal.
Jeanette Thygesen (FÖL) instämmer om att det bör finnas andra besparingsområden utifrån konsekvensbeskrivningarna. Dessa visar att det kommer att dras ner för mycket på barn och skolbarns rätt till trygg och kvalitativ
utbildning.
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Lennart Olsson (C) instämmer med föregående inlägg i ärendet samt kommenterar att det är fel namn på skyddsombud för Viktoriaskolan. Helena
meddelar att hon kommer att informera skolledare Karin Albertz så att detta
kan åtgärdas. Lennart fortsätter med att föra fram att några fackliga representanter känner sig åsidosatta på Slottsskolan därför att de inte har fått vara
med vid diskussion/information när det gäller konsekvensberskrivning av
verksamheten.
Eva Flyckt (S) framför att när en personalgrupp inte kunnat vara med på en
MBL-förhandling, är det viktigt i den fortsatta processen att man ser till att alla
grupper känner sig företrädda. Det är säkert inte första eller sista gången
som vi behöver diskutera förändringar.
Björn Andreen (M) tar upp minskade bemanningen på fritidsgårdar. Dessa
besparingar kan man ställa mot kostnaderna för kostsidan och biblioteket där
utlåning minskar.
Lennart Andersson (S) påpekar att vi inte har fått mindre med pengar till
verksamheten totalt sett i utbildningsnämnden tvärtom utan vi har fått mer
pengar än förra året. Vi är fortfarande en av landets skolverksamheter som
har allra mest pengar per barn.
Helena informerar att biblioteket har oförändrad budget. Biblioteken har
minskad fysisk utlåning men ökad utlåning digitalt och de har ju annan verksamhet inte bara utlåning av böcker. Underskottet har ju till stor del berott på
interkommunal ersättning för elever hos annan huvudman. Det är eleverna
som kostar och det ska inte biblioteket bekosta. Kulturskolan har fått en ökning i sin budget för att kunna bedriva en större verksamhet. Där skulle man
kunna minska ner men det ger andra negativa konsekvenser. Kostnad för
teknisk service och kost kan vi inte dra ner på för att få mer pengar till undervisning, eftersom vi får kostnadstäckning i ramen för teknisk service.
Controller Linda Kjellin informerar om hur minskade eller ökade kostnader för
lokaler och kost påverkar skolpengen som ska betalas ut i bidrag till annan
huvudman.
Helena informerar om samverkan med fackliga parter. Samverkansavtal på
lokalnivå, förvaltningsnivå samt centralnivå. APT har varit forum för samverkan på lokalnivå och detta har fått befogad kritik eftersom det inte varit rätt
struktur på sammansättningen. Det ska vara fackliga ombud närvarande på
lokal samverkan, APT.
Helena framför att för att få en budget i balans 2018 måste vi flytta medel till
kontot för interkommunalersättning vilket medför mindre till verksamheterna.
Det stora underskott för 2017 var just interkommunal ersättning som inte var
rätt budgeterad.
Anna V Hiort (M) frågar om elever kan anmäla sig till flera aktiviteter på kulturskolan. Helena svarar ja samt att faktiskt antal elever i kulturskolan är ca
250 och 300 elevplatser. Anna tar upp att vi har små skolenheter och att det
kostar och får kosta.
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Björn Andreen (M) undrar om neddragningar kommer att påverka skolresultaten, kommer vi att vara kvar på andra plats i SKLs rankning även efter 2018.
Lennart Andersson (S) sammanfattar läget med att i konsekvensbeskrivningarna visar på minskade resurser för barn och elever med särskilda behov dra
in på assistenter till elever, läxhjälp och att det är alarmerande.
Lennart Andersson (S) föreslår att vi fastställer budget för 2018 enligt förslag
i december 2017med tillägget att nämnden framför till förvaltningen att ekonomi och konsekvensbeskrivning måste ske kontinuerligt varje månad.
Linda Kjellin vill att nämnden beslutar om den budget för 2018 som gått ut till
ledamöterna till januari mötet då den är inklusive teknisk service. Lennart
ändrar sitt förslag till budet för 2018 daterad den 17 januari 2018.
Jeanette Thygesen (FÖL) frågar om man har tittat över administration förvaltningskontoret och Lotsen om det går att göra några besparingar där.
Helena svarar att man har tagit bort en administrativ tjänst 100 % på Lotsen.
och lagt 15 % på skoladministratör i norr för att hjälpa till med registervård.
samt att under året kommer den centralt placerad specialpedagog minskas
till 50 % tjänst samt att till 2019 minska tjänsten IT-pedagog till 50 % och då
blir det en IT-pedagog/utvecklingsledartjänst i samma tjänst. Helena anser att
det är väldigt slimmat när det gäller administration i övrigt. För skolledarna
har vi fått extra medel för att öka antalet tjänster.
Stig Augustsson (S) instämmer med oron över att neddragningar drabbar
barn med särskilda behov det bör inte drabba dem i första hand ej heller sådant som läxhjälp och Slottscaféets verksamhet.
Anna V Hiort (M) vill inte godkänna denna budget och föreslår att besparingar ska göras inom andra delar i utbildningsförvaltningens verksamhet.
Linda Kjellin informerar att man kommer att jobba mycket med den ekonomiska uppföljningen i år tillsammans med förvaltningschef och skolledare och
det kommer att arbetas på ett annat sätt än tidigare.
Helena säger att det är viktigt att man inte bara tittar på riskerna utan även
på handlingsplanen som ska följas upp; blev det som vi trodde? har man
gjort det man tänkt? Helena tillägger att vi aldrig kan säga att vi inte har råd
att ge barn i behov av stöd det stöd de har rätt till. Vi är skyldiga enligt skollagen att ge stöd till elever med särskilda behov.
Lars-Göran Andersson (S) lyfter att budget är förhandlad och klar totalt i
kommunen samt att konsekvensbeskrivning, riskbedömning och åtgärdsprogram tagits fram. Tjänstemännen har gjort detta på ett korrekt och bra sätt
och tagit hänsyn till väldigt mycket saker och yrkar bifall på förslaget trots allt
även om det finns risker.
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Eva Flyckt (S) menar att vi har ett uppdrag att genomföra dessa förändringar,
de är bearbetade, att förvaltningen bedömer att det är resonabelt och med
täta uppföljningar så att man hinner reagera om man märker att något skulle
gå fel. Eva yrkar också på bifall till förslaget.
Linda Kjellin påtalar att vi måste ha en budget för 2018 annars har vi i svårigheter med att kunna göra uppföljning nu i januari för att se hur vi ligger till och
kan arbeta vidare.
Ordförande frågar om diskussion är avslutad och mötet svarar ja.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 8 januari 2018
Budget Utbildningsnämnden 2018 daterad 17 januari 2018
Arbetsutskottets beslut den 17 januari 2018 § 3
Konsekvensbeskrivningar från Utbildningsförvaltningen
Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden
att

fastställa budget 2018 enligt underlag daterat den 17 januari 2018.

Förslag under mötet
Lennart Andersson (S) föreslår att nämnden godkänner förslaget om budget
2018 daterad 17 januari 2018 samt att nämnden framför till förvaltningen att
uppföljning av ekonomi och konsekvensbeskrivningar måste göras kontinuerligt varje månad.
Lars-Göran Andersson (S) och Eva Flyckt (S) yrkar bifall till förslaget.
Anna V Hiort (M) yrkar att besparingar ska göras inom andra delar i utbildningsförvaltningens verksamhet.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag med tillägg mot Anna V Hiorts yrkande och finner att mötet beslutar enligt arbetsutskottet förslag med tillägg.
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar

Justerandes sign

att

fastställa budget 2018 enligt underlag daterat den 17 januari 2018, bifogas protokoll. samt

att

nämnden framför till förvaltningen att uppföljning av ekonomi och konsekvensbeskrivningar måste göras kontinuerligt varje månad.
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Reservationer (Bifogas till protokollet)
Jeanette Thygesen (FÖL)
Bilaga 1
Björn Andreen (M), Anna V Hiort (M), Eva Wahlgren (C), Lennart Olsson (C)
Bilaga 2
_____________________________

§4

Dnr 2017/100-640 UN

Bidragsbelopp Barn- och elevpeng 2018 till andra huvudmän
Sammanfattning
Förvaltningschef Helena Svensson redogör för förändringar i ersättningen till
andra huvudmän som är beräknad enligt likabehandlingsprincipen, bidrag på
lika villkor. Tidigare var Utbildningsförvaltningens ram 2018 är 175 059 tkr.
Utbildningsförvaltningens portionspris har sänkts motsvarande minskning av
budgetram och påverkar därmed inte verksamheterna. I och med att fördelningen av teknisk service blev lägre så reduceras utbildningsförvaltningens
budgetram till 173 126 000 tkr. Bidragsbeloppen för barn och elever hos
andra huvudmän justeras med motsvarande minskning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 17 januari 2018
Beräkning av bidrag till fristående skolor samt interkommunal ersättning daterad den 17 januari 2018
Arbetsutskottets beslut den 17 januari 2018 § 4
Arbetsutskottet förslår utbildningsnämnden
att

fastställa 2018 års Barn- och elevpeng enligt underlag daterat 17 januari 2018.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

upphäva tidigare beslut taget den 19 december 2017 § 137

att

fastställa 2018 års Barn- och elevpeng enligt underlag, Beräkning av
bidrag till fristående skolor samt interkommunal ersättning daterad
den 17 januari 2018, bifogas protokoll.

_____________________________
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Dnr 2018/3-640 UN

Äskanden för Budget 2019
Sammanfattning
Förvaltningschef Helena Svensson informerar att inför budgetåret 2019 ska
nämnderna lägga fram vilka satsningar man vill göra på budget-kickoff 27
februari. Förvaltningsledningen har tillsammans med diskussioner på AU
kommit fram till att det ska vara 1,4 tjänst till kulturskolan eftersom tidigare
äskanden under hösten 2017 inte kunnat infrias. Detta framgår inte i AUs
protokoll.
Förvaltningsledningen föreslår därför följande äskanden:


mobilt resursteam 2 heltidstjänster



utökning av kulturskolan med 1,4 tjänst



utökning av licenser i elevhälsans dokumenthanteringssystem PMO

Helena och Linda Kjellin informerar att förvaltningen har haft möte med
BEAB (Borgholms Energi AB) angående städ enligt de allmänna råden för
skolor. Utbildningsförvaltningen vill också ta med till äskandet att utbildningsnämnden ser ett behov av att öka städningen så att de allmänna råden följs.
Äskande av medel för detta görs av BEAB.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 23 januari 2018 med bilagor.
Arbetsutskottets beslut den 17 januari 2018 § 5
Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden att äska medel för följande satsningar för budgetåret 2019.


Ett mobilt resursteam på två heltidstjänster



En utökning av Kulturskolan på 80 % tjänst



Utökning med 10 licenser till dokumenthanteringssystem PMO

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

Justerandes sign

äska medel för följande satsningar för budgetåret 2019.


Ett mobilt resursteam på två heltidstjänster



En utökning av Kulturskolan på 1,4 tjänst
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Utökning av licenser i elevhälsans dokumenthanteringssystem PMO

_____________________________

§6

Dnr 2018/16-640 UN

Attestlista 2018 Utbildningsförvaltningen
Sammanfattning
Attestlistan fastställer vilka som är mottagnings- och beslutsattestanter för
respektive ansvar inom utbildningsförvaltningen. Detta gäller exempelvis för
att betala fakturor och godkänna transaktioner samt är kopplat till chefernas
budgetansvar. Att utse attestanter beroende på löpande förändringar i verksamheten under året är vidaredelegerat till respektive chef. Attestlistorna gäller för respektive år och utbildningsnämnden behöver nu godkänna en ny attestlista för 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 24 januari 2018
Attestlista 2018 daterad den 24 januari 2018
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

fastställa mottagnings- och beslutsattestanter enligt attestlista
2018

_____________________________

§7

Dnr 2018/14-827 UN

Fritidsgård Borgholm, Lokaliserad på Slottsskolan
Utbildningsnämnden tog 2017-09-26 § 105 beslut om att med anledning avrapporterna från skolavslutningsfesterna ge förvaltningschefen i uppdrag att
diskutera frågan om fritidsgårdens lokalisering med skolledning och personal
på Slottsskolan och återkomma till nämnden i ärendet.
Fastighetschef Lars-Gunnar Fagerberg framförde på arbetsutskottets möte
den 17 januari 2018 att diskussion förs kring frågan samplanering med allaktivitetspark i Borgholm samt projektet för Åkerboskolans renovering/ombyggnad.
Lennart Andersson (S) föreslår ett tillägg till arbetsutskottets förslag. Att utbildningsnämnden framför till kommunstyrelse att skyndsamt behandla ärenJusterandes sign
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det angående samplanering av allaktivitetspark och lokaler för central fritidsgård i Borgholms centralort.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 10 januari 2018
Arbetsutskottet beslut den 17 januari 2018 § 8
Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden
att

avvakta vidare handläggning av ärendet tills utredning är klar avseende placering av allaktivitetspark i Borgholm

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

avvakta vidare handläggning av ärendet tills utredning är klar avseende placering av allaktivitetspark i Borgholm.

att

utbildningsnämnden framför till kommunstyrelsen att skyndsamt behandla ärendet angående samplanering av allaktivitetspark och lokaler för central fritidsgård i Borgholms centralort.

Expedieras till kommunstyrelsen.
_____________________________

§8

Dnr 2018/6-600 UN

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2018
Sammanfattning
Redovisning av fattade delegeringsbeslut har varit utsänt till ledamöterna.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll daterat den 17 januari 2018
Sammanställning av delegeringsbeslut daterad den 23 januari 2018
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga redovisade delegeringsbeslut med godkännande till
handlingarna.

_____________________________
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Dnr 2018/12-026 UN

Enheternas arbetsmiljö 2018
Lennart Andersson (S) redogör för vilka handlingar som är utskickade inför
mötet och att utifrån dessa handlingar kan nämnden föra en diskussion kring
arbetsmiljöfrågor. Vidare framförs att mötet idag haft uppe städning ute på
skolorna. Våra neddragningar ute i verksamheten kan med föra konsekvenser för personalen. Vid samverkansmöten med de fackliga organisationerna
som sker varje kan vi få in signaler att det finns problem ute i någon verksamhet. Ökat ledarskap är en åtgärd som varit positivt och fallit bra ut i verksamheterna.
Förvaltningschef Helena Svensson informerar om:


Chefens stöd



Samverkansavtal



Medarbetarenkät

Helena informerar också om KIA – digitalt system för att rapportera in tillbud,
arbetskada, riskbedömning samt uppföljning. Utbildning kommer att starta
under v 6. Ny stor medarbetarenkät kommer under våren 2018. I och med att
svarsfrekvensen har varit förhållandevis lågt så har hon framfört till skolledarna att det bör avsättas ca tio minuter under ett APT (Arbetsplatsträff) för
att fylla i medarbetarenkäten så att så många som möjligt kommer att svara
samt att vi måste visa personalen att deltagande i undersökning är viktigt. Till
protokollet bifogas Helenas redovisning i Powerpoint.
Lennart Andersson (S) framför att budskapet från nämnden är alla ska svara
på medarbetarenkäten så att nämnden får ett rättvisare underlag att utgå
ifrån.
Lennart lyfter Arbetsmiljöverkets svar efter genomförda inspektioner. Ärendena är nu avslutade men Arbetsmiljöverket påpekar vikten med riskbedömningar i arbetsmiljöfrågor och under PRAO - verksamhet. Näringslivsrådets
roll i PRAO - verksamheten diskuteras. Helena redovisar hur det fungerar ute
i verksamheten. Mötet ställer frågor som besvaras.
Beslutsunderlag
Arbetsmiljöverkets avslutsbrev daterat den 22 september 2017
Arbetsmiljöverkets avslutsbrev daterat den 22 december 2017
Medarbetarenkätundersökning 2017 jämfört med 2016
Arbetsutskottets beslut den 17 januari 2018 § 7

Justerandes sign
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Paragrafer

2018-01-31

1-17

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna med beaktande av nämndens
diskussioner.

_____________________________

§ 10

Dnr 2018/17-600 UN

Parkeringsyta till Gärdslösa skola
Sammanfattning
Gärdslösa skola har för liten parkering. I takt med att förskolan och skolan
växer blir det fler bilar, när vårdnadshavare ska lämna och hämta sina barn
vid skolan. Idag ställs bilar på gräsmattan som tillhör en fastighet mellan förskolan och skolan, vilket fastighetsägaren har synpunkter på.
Skolans rektor har diskuterat med den person som äger marken vid fastigheten intill parkeringen. Där finns en yta som fastighetsägaren kan vara villig
att sälja eller hyra ut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut den 17 januari 2018 § 13
Tjänsteskrivelse daterad den 22 januari 2018
Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden
att

göra en framställan till kommunstyrelsen om att ta fram erforderlig
parkeringsyta i anslutning till skolan.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

göra en framställan till kommunstyrelsen om att ta fram erforderlig
parkeringsyta i anslutning till skolan.

_____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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UTBILDNINGSNÄMNDEN

§ 11

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-01-31

1-17

Dnr 2017/114-042 UN

Återremiss från kommunstyrelsen, att ta fram en åtgärdsplan för att få
en budget i balans
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-23 § 21 att återremittera ärendet om
åtgärdsprogram för budget i balans till utbildningsnämnden, då konsekvensanalys av en besparing med 50 % på elevhälsan saknas.
I tjänsteskrivelsen Åtgärdsprogram för utbildningsnämndens budget i balans
2018 (UN 2017/114) står det att en åtgärd är att minska elevhälsan med 50
%. Detta är en felskrivning och den rätta lydelsen skulle vara att minska
elevhälsan med 50 % tjänst. Det är en centralt placerad specialpedagog som
går i pension under året som idag arbetar 100 %, men som kommer att ersättas med en tjänst på 50 %.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 26 januari 2018
Återremiss, Kommunstyrelsens beslut daterad den 23 januari 2018 § 21
Utbildningsförvaltningen föreslår Utbildningsnämnden
att

godkänna tjänsteskrivelsen med förklaring till utbildningsnämndens
beslut den 19 december 2017 § 138.

att

överlämna tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

anta tjänsteskrivelsen daterad den 26 januari 2018 som sin egen.

att

överlämna tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen.

_____________________________

§ 12

Dnr 2018-/5-600 UN

Kalendarium januari 2018
Sammanfattning
Mötet går igen kalendarium för januari 2018. Kalendarium kompletteras med
vad som framkommer under diskussion.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Kalendarium januari 2018
Arbetsutskottets beslut den 17 januari 2018 § 6
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna med beaktande av vad som
framkommit under diskussionen i ärendet.

_____________________________

§ 13

Dnr 2018/13-600 UN

Information om EU:s nya dataskyddsförordning
Sammanfattning
Martina Ullfors, personuppgiftsombud (PUL) informerar nämnden om EU:s
nya dataskyddsordning som träder ikraft den 25 maj 2018. Camilla Gegerfelt
och Jan-Erik Karlsson deltar i projektet ”implementering av ny dataskyddsordning”. Informationen bifogas protokollet.
_____________________________

§ 14

Dnr 2017/59-728 UN

Information om Intern kontrollplan för prioriterade områden
Sammanfattning
Förvaltningschef Helena Svensson redovisar vilka mål som nämnden beslutade om den 21 november 2017 som ligger till grund för utbildningsnämndens interna kontrollplan som ska följas upp under 2018.
Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens internkontrollplan 2018
Arbetsutskottet beslut den 17 januari 2018 § 9
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

Justerandes sign

lägga informationen till handlingarna

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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_____________________________

§ 15

Dnr 2018/8-606 UN

Information om ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet
Sammanfattning
Lennart Andersson (S) informerar att det har lämnats in yttranden i ytterligare
ett fall till Barn- och elevombudet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut den 17 januari 2018 § 10
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

_____________________________

§ 16

Dnr 2018/10-600 UN

Information från verksamheten
Förvaltningschef Helena Svensson informerar om


Samarbete med socialförvaltningen, APT, orosanmälan (kopplat till
våld i nära relation). Fryshuset leder en grupp där polisen ingår när
det gäller frågor kring droger.



Fyra rektorer har påbörjat den statliga rektorsutbildningen som är obligatorisk. Utbildningen måste påbörjas inom ett år efter att man har
fått en rektorstjänst. Utbildningen pågår under tre år. Jan-Erik Carlsson är mentor till de nya rektorerna Cecilia Petersson, Helena Johansson Stegert, Karin Albertz, Anna Landefrö.



Ny timplan fastställd. Stadieindelad timplan åk 1 - 3, åk 4 - 6, åk 7 – 9.



Organisationsförändringar är på gång inom kommunledningskontoret.

_____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 17

Sammanträdesdatum
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2018-01-31
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Dnr 2018/9-600 UN

Frågor från ledamöter
Sammanfattning
Björn Andreen (M) frågar om den utlysta kuratorstjänsten är tillsatt. Förvaltningschef Helena Svensson svarar att tjänsten är utlyst på nytt då de fem sökanden har dragit tillbaka sina ansökningar.
_____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BILAGA 1 UN 2018-01-31 § 3

BILAGA 2 UN 2018-01-31 § 3

Reservation
Vi reserverar oss mot den föreslagna budgeten för 2018, som har
presenterats idag på utbildningsnämnden.
Vi anser att konsekvenserna på respektive skola, förskola och fritidsgårdar
som rektorerna har lämnat, visar på betydande försämringar i
verksamheten.
Innebörden blir sämre arbetsmiljö för personal, elever och barn, samt risk
för att kunskapsnivån sjunker. Finns även risk för att personal säger upp
sig.

I och med detta anser Vi att budgeten för 2018 är ohållbar.

Eva Wahlgren (C)
Anna Victor Hiort (M)
Lennart Olsson (C)
Björn Andreen (M)

