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Anne-Charlott Petersson, sekreterare
Jan Erik Carlsson, stf. förvaltningschef
Göran Eliasson, rektor § 50 - 51
Marwin Johansson, förskolechef § 50 - 51
Izabelle Sjöbäck, controller § 53
Carolina Grandin, BEAB § 52
Kim Jakobsson, administrativ chef § 54 - 59
Christina Olsson, BEAB § 52
Linda Kjellin, controller § 53

Utses att justera

Rolf Hellström

Justeringens
plats och tid

Utbildningsförvaltningen 2018-06-07 kl. 09.00
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Anne-Charlott Petersson
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§ 50
Godkännande av dagordning
Ordförande frågar om mötet godkänner utsänd dagordning.
Beslut
Utbildningsnämnden godkänner dagordning.
_____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/79-610 UN

Information, Uppföljning av värdegrundsarbete
Sammanfattning
Göran Eliasson, rektor på Slottsskolan och Marwin Johansson, förskolechef
norra områdets förskolor beskriver värdegrundsarbetet utifrån likabehandlingsplan för respektive verksamhet för innevarande period. Likabehandlingsplanerna har varit utsända. Under överläggningen sker en dialog kring
arbetet med likabehandlingsplanerna.
Efter informationen diskuteras förutsättningarna för rapporteringen till utbildningschefen av bedömda eventuella kränkningar. Det framkommer under
diskussionen att nämnden behöver få en mer samlad bild över hur rapportering och hur eventuella åtgärder hanteras i utbildningsförvaltningen. Bakgrunden till ändring i rapportsystemet har varit att få en större likvärdighet i
bedömningen av kränkningar ute i verksamheterna och därmed att rapporteringen utgår från samma förutsättningar på respektive enhet. I samtalet under mötet med rektorn på Slottsskolan, Göran Eliasson, framgår att rektorns
bedömning av en kränkning inte är lika med vad nämndens ordförande uppfattar som befarad kränkning.
Beslut har tidigare fattats som innebär att utbildningsförvaltningen sammanställer inkomna rapporter och lämnar redovisning till AU två gånger per år,
februari och september.
Nämnden tackar för informationen
_____________________________

§ 52

Dnr 2018/82-600 UN

Information, Revidering av kommunens Renhållningsordning och Avfallstaxa.
Sammanfattning
Carolina Grandin och Christina Olsson, Borgholms Energi AB informerar
nämnden om vilket arbete som pågår i och med revideringen av kommunens
renhållningsordning och avfallstaxa.
Nämnden tackar för informationen
_____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/4-640 UN

Beslut, Uppföljning budget tertial 1 2018
Sammanfattning
Controller Izabelle Sjöbäck och Linda Kjellin redogör för budgetuppföljningen
tertial 1 2018 som total visar att Utbildningsnämnden har ett utfall på + 449
tkr mot budget.
Budget

Redovisat

Avvikelse

Årsprognos

19 828

19 022

805

943

6 817

6 694

123

60

Total

60

Central stödfunktion

61

Norra rektorsområdet

62

Centrala rektorsområdet

15 871

15 823

48

178

63

Södra rektorsområdet

12 254

12 963

-709

-1 178

65

Kulturområdet

2 938

2 756

182

186

69

Projekt

0

0

0

0

57 707

57 258

449

188

Summa

Stf. Förvaltningschef Jan Erik Carlsson redogör uppföljningen av konsekvensbeskrivningarna. Genomlysningen av södra rektorsområdet är inte klar
men ska kunna bli klar till nästa möte den 27 juni.. I södra rektorsområdet ingår Köping skola, förskolorna Björkviken, Hallbacken, Rälla och Gärdslösa
skolor samt förskolorna Rälla, Gärdslösa, Runsten.
Budgetfördelningsprocessen
Borgholms kommuns budgetprocess utgår från verksamhetsplaner och budgetramen beslutas inför kommande budgetår av kommunfullmäktige. Utbildningsförvaltningens resursfördelningsmodell är byggd för att kunna användas
oberoende på budgetramens storlek. 2018 blir första gången som resursfördelningsmodellen prövas, därför kommer den att utvärderas under 2018 och
vid behov revideras inför 2019.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut den 16 maj 2018 § 39
Tjänsteskrivelse daterad den 22 maj 2018
Utbildningsnämndens Tertialbokslut 1 2018
Uppföljning av konsekvenser tertial 1 2018
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att
Justerandes sign

uppdra till utbildningsförvaltningen att ta fram ett förslag på åtgärder
Utdragsbestyrkande
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för budget i balans under 2018 för södra rektorsområdet till nämndens
möte den 27 juni.
_____________________________

§ 54

Dnr 2018/81-660 UN

Beslut, Genomlysning av barnomsorg på obekväm arbetstid
Sammanfattning
Verksamheten barnomsorg på obekväm arbetstid är en verksamhet som erbjuds de vårdnadshavare som arbetar på obekväm arbetstid, dvs. på kvällar,
helger, röda dagar och nätter. Verksamheter riktar sig i första hand till barn i
åldern 1-12 år, folkbokförda i Borgholms kommun, vars vårdnadshavare/sammanboende arbetar när ordinarie barnomsorg är stängd. Utbildningsförvaltningen har tillsammans med fackförbundet Kommunal gjort en
genomlysning av barnomsorg på obekväm arbetstid. Det finns behov av att
det ska vara framförhållning vid inbokning i verksamheten vilket inte finns i
tillämpningsföreskrifterna idag.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut den 16 maj 2018 § 43
Tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2018
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på förändringar i tillämpningsföreskrifterna för barnomsorg.

_____________________________

§ 55

Dnr 2018/77-007 UN

Information, Revisionen – Ekonomiskt styrning och uppföljning av
verksamheten 2018
Sammanfattning
Stf. förvaltningschef Jan Erik Carlsson informerar att kommunrevisorerna
önskar att Utbildningsnämnden skickar in beslutsparagrafer löpande under
året som berör ekonomisk uppföljning för år 2018 samt att förvaltningen utför
detta uppdrag.
Beslutsunderlag
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottets beslut den 16 maj 2018 § 45
Revisorernas uppföljning av verksamheten daterad den 2 maj 2018
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

_____________________________

§ 56

Dnr 2018/6002 UN

Beslut, Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2018
Sammanfattning
Redovisning av fattade delegeringsbeslut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll den 16 maj 2018
Sammanställning daterad den 22 maj 2018
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga redovisade delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna.

_____________________________

§ 57

Dnr 2018/5-600 UN

Information, Kalendarium maj 2018
Sammanfattning
Mötet går igenom kalendariet.
Kommunstyrelsen har tagit ett inriktningsbeslut gällande Åkerboskolan.
Nämnden har ett uppföljningsansvar i den kommande ombyggnadsprocessen för Åkerboskolan samt att följa vad utvärdering ger för svar gällande problemen på förskolan Skogsbrynet. (Därför ligger uppdraget kvar i kalendariet)
Beslutsunderlag
Kalendarium maj 2018
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga informationen med redaktionella ändringar till handlingarna.

_____________________________

§ 58

Dnr 2018/8-606 UN

Information om ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet
Sammanfattning
Stf förvaltningschef Jan Erik Carlsson informerar om ärende gällande Åkerboskolan från Skolinspektionen vilket nu är avslutat samt ett ärende från
Barn- och elevombudet gällande Gärdslösa skola.
_____________________________

§ 58

Dnr 2018/10-600 UN

Information från verksamheten
Sammanfattning
Stf. förvaltningschef Jan Erik Carlsson informerar om


Resultat av Skolinspektionens skolenkät.
Skolenkäten är en del av Skolinspektionens arbete med att granska
landets skolor. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen, som ett underlag inför
bedömningen av skolan. Länk till skolenkät via
https://www.skolinspektionen.se/skolenkaten eller direkt
http://siris.skolverket.se/siris/ris.skolenkat.searchForm



Kostpolicy är under revidering och utbildningsnämndens synpunkter
om mindre socker och smör har kommit med i urvalet.



Ansökan om att bedriva pedagogisk omsorg i Borgholms kommun.
Företaget Forma omsorg AB har ansökt om att starta upp verksamet
med total 60 platser.



Sandhorvans förskola, kritik om dålig lukt i lokalerna.

Efter information kring hur det förhåller sig med förskolan Sandhorvans loka-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ler i Böda beslutar Utbildningsnämnden att uppdra till utbildningsförvaltningen
att

till nästa möte den 27 juni lämna ett förslag på en långsiktig lösning
för Sandhorvans förskola.

_____________________________

§ 59

Dnr 2018/9-600 UN

Frågor från nämndsledamöter
Sammanfattning
Björn Andreen (M) frågar om det kommit in någon förfrågan om sponsring av
deltagande vid Schack 4:an. Förvaltningschef Helena Svensson besvarar
frågan under nästa möte den 27 juni.
Maria Steen (FÖL) informerar att genom Öppna förskolan på familjecentralen
i Borgholm är utbildningsnämnden med och erbjuder gratis kurs i spädbarnsmassage en gång per familj och förälder som vill delta samt att detta
uppfattas som mycket värdefullt av deltagarna.
_____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

