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Plats och tid

Utbildningsförvaltningen, A-huset kl. 13.00 – 16.15

Beslutande

Lennart Andersson (S), ordf
Lars-Göran Andersson (S)
Stig Augustsson (S) tjänstgörande ersättare för Martin Johansson (S)
Maria Steen (FÖL) tjänstgörande ersättare för Jeanette Thygesen (FÖL)
Hillevi Thorsell (MP)
Björn Andreen (M)
Anna Victor Hiort (M)
Eva Wahlgren (C)
Niklas Olsson (C) tjänstgörande ersättare för Emma Jensen (C)

Övriga närvarande

Anne-Charlott Petersson, sekreterare
Helena Svensson, förvaltningschef
Izabelle Sjöbäck, controller § 86 - 87
Maria Drott, fastighetsstrateg § 95 - 96
Anna-Stina Hedlund, studie- och yrkesvägledare § 90

Utses att justera

Eva Wahlgren

Justeringens
plats och tid

Utbildningsförvaltningen 2018-10-03 kl. 10.00

Underskrifter

Sekreterare

Anne-Charlott Petersson
Ordförande

Lennart Andersson
Justerande

Eva Wahlgren
Protokollet förvaras på Utbildningsförvaltningen
PROTOKOLLET ANSLÅS UNDER TIDEN 2018-10-04 / 2018-10-26
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§ 85
Godkännande av dagordning
Ordförande frågar om mötet godkänner utsänd dagordning.
Beslut
Utbildningsnämnden godkänner dagordning.
_____________________________

§ 86

Dnr 2018/4-640 UN

Beslut, Uppföljning och analys av budget augusti 2018, tertial 2
Sammanfattning
Controller Izabelle Sjöbäck och förvaltningschef Helena Svensson redogör
för budgetuppföljning augusti 2018, tertial 2. Förvaltningens helårsprognos
uppgår till -527 tkr. Prognosen innefattar högre kostnader för tilläggsbelopp
än budgeterat och fortsatt höga personalkostnader på flertalet verksamheter
inom förvaltningen.
Budget

Redovisat

Avvikelse

Årsprognos

Total
60

Central stödfunktion

39 729

39 715

15

-67

61

Norra rektorsområdet

13 662

13 809

-147

-448

62

Centrala rektorsområdet

31 781

32 314

-533

-313

63

Södra rektorsområdet

24 926

25 629

-703

-684

65

Kulturområdet

6 023

5 753

270

375

69

Projekt

0

-247

247

611

116 121

116 973

-852

-527

Summa

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut den 11 september 2018 § 70
Tjänsteskrivelse daterad den 19 september 2018
Utbildningsnämndens tertialbokslut 2 2018
Uppföljning konsekvenser tertial 2 2018
Beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga uppföljning och analys av budget augusti 2018, tertial 2 med
godkännande till handlingarna samt

att

uppdra åt utbildningsförvaltningen att till nästa möte i utbildningsnämnden den 25 oktober 2018 lägga fram förslag på åtgärder med
konsekvensbeskrivning för att få budget i balans 2018.

_____________________________

§ 87

Dnr 2018/180-728 UN

Beslut, Intern kontroll 2019
Sammanfattning
Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras
blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. En genomarbetad intern
kontroll är en av pusselbitarna i en bra styrning och uppföljning. Den bidrar till
en effektiv och säker verksamhet och god ekonomisk hushållning. Ytterst kan
en bra intern kontroll stärka förtroendet för förtroendevalda.
Intern kontroll sker hela tiden, i det dagliga arbetet, i det systematiska kvalitetsarbetet, i arbetsmiljöarbetet mm. För att utbildningsnämnden ska kunna
följa upp den interna kontrollen behöver man upprätta en interkontrollplan för
varje kalenderår.
Förvaltningschef Helena Svensson redogör för en lista med förslag på områden för intern kontroll 2019. Utbildningsnämnden ska ta fram två eller tre förslag på punkter som ska ingå i intern kontrollplanen under 2019. Ordförande
uppmanar ledamöterna att lyfta fram områden som man vill ska ingå i nämndens internkontrollplan för 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 18 september 2018
Riskbedömning intern kontroll 2019
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

följande områden prioriteras,
Utbildningsnämndens interkontrollplan 2019

1. Tilläggbelopp
2. Rutiner och riktlinjer vid krissituationer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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3. Förebygga tillbud och olycksfall
_____________________________

§ 88

Dnr 2018/176-600 UN

Beslut, Utbildningsnämndens sammanträde i oktober 2018
Sammanfattning
I utsänd skrivelse från ordförande Lennart Andersson föreslår han att utbildningsnämndens sammanträde den 24 oktober 2018 flyttas till torsdagen den
25 oktober 2018. Anledningen är att Skolverket har inbjudit representanter för
huvudmän tillsammans med ledning och verksamhetspersoner inom Lotsen
att delta i konferens för uppföljning av mottagandet av nyanlända.
Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden
att Utbildningsnämnden ändrar sammanträdesdag från den 24 oktober till
den 25 oktober 2018.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut den 11 september § 79
Utsänd skrivelse den 5 september 2018
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

ändra sammanträdesdag från den 24 oktober till den 25 oktober 2018.

_____________________________

§ 89

Dnr 2018/6-002 UN

Beslut, Anmälan av fattade delegeringsbeslut
Sammanfattning
Redovisning av fattade delegeringsbeslut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll den 11 september 2018
Sammanställning daterad den 18 september 2018
Beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga redovisade delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna.

_____________________________

§ 90

Dnr 2018/174-610 UN

Info, Uppföljning Studie- och yrkesvägledning
Sammanfattning
Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process. Elevens studieoch yrkesval har stor betydelse för hur livet kommer att utvecklas. Studieoch yrkesvägledning är en rättighet för eleven och skolan har ett viktigt och
omfattande uppdrag att stödja eleverna i att göra väl underbyggda val. Skolverket och Skolinspektionen har i olika rapporter lyft fram att studie- och yrkesvägledningen behöver utvecklas.
Anna-Stina Hedlund, SYV (studie- och yrkesvägledare) informerar om bakgrunden till framtagande planen samt redogör för studie- och yrkesvägledningsplan för Borgholms kommun. Bifogar presentation.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut den 11 september 2018 § 71
Tjänsteskrivelse daterad den 5 september 2018
Borgholms kommuns SYV-plan
SYV-plan, målsättningar per stadium
SYV-plan, idébank
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga SYV-planen med godkännande till handlingarna.

att

lägga in uppföljning av SYV-plan i utbildningsnämndens årshjul.

_____________________________

§ 91

Dnr 2018/41-600 UN

Info, Uppföljning av anordnade drogfria skolavslutningsfester 2018 på
Slottsskolan och Åkerboskolan.
Sammanfattning
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förvaltningschef Helena Svensson informerar om aktiviteterna vid de drogfria
avslutningsfesterna som anordnades genom fritidsgårdarna i kommunen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut den 11 september 2018 § 75
Rapport från Åkerboskolans fritidsgård
Rapport från Slottsskolans och Rälla skolas fritidsgård
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

_____________________________

§ 92

Dnr 2018/23-606 UN

Info, Rapport från skolor och förskolor till huvudman gällande kränkande behandling
Sammanfattning
Förvaltningschef Helena Svensson informerar att verksamheterna rapporterar sedan starten av höstterminen i ett digitalt verktyg som heter Draftit. Programet Draftit ger möjligheter till mer utförlig uppföljning framöver. Helena visar Draftit och dess funktioner under nämndens möte.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 17 september 2018
Arbetsutskottets beslut den 11 september 2018 § 76
Rapport daterad den 10 september 2018
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

_____________________________

§ 93

Dnr 2018/92-600 UN

Info, Redovisning av barn- och elevstatistik
Sammanfattning
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förvaltningschef Helena Svensson informerar kring elevantalet i kommunen
samt att inom några år kan det komma att behövas uppstart av grundsärskola i kommunen då verksamheten ser ett behov av detta framöver.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll daterat den 11 september § 77
Sammanställning barn- och elevutveckling daterad den 14 september 2018
Sammanställning barn- och elevutveckling daterad den 5 juni 2018
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

_____________________________

§ 94

Dnr 2018/5-600 UN

Info, Kalendarium September 2018
Sammanfattning
Mötet går igenom kalendariet för september 2018.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll den 11 september 2018 § 73
Kalendarium september 2018
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna med redaktionella ändringar.

_____________________________

§ 95

Dnr 2018/175-600 UN

Info, Uppföljning projekt för upprustning av utemiljöer på skolor och
förskolor 2016-2017
Sammanfattning
Fastighetsstrateg Maria Drott redovisar en presentation över projektet av
utemiljöer på skolor och förskolor. Maria redogör för vad som är slutfört och
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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vad som är kvar att göra samt besvarar frågor från utbildningsnämndens ledamöter. Bifogar presentation.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut den 11 september 2018 § 78
Tjänsteskrivelse daterad den 7 september 2018
Uppföljning upprustning utemiljö 2018-08-29
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

_____________________________

§ 96

Dnr 2018/90-630 UN

Info, Uppföljning lokal för förskoleverksamheten i Böda
Sammanfattning
Fastighetsstrateg Maria Drott informerar bland annat att kommunstyrelsen
har beslutat att teckna ett 10-årigt hyresavtal gällande lokaler för förskoleverksamhet i Böda med befintlig fastighetsägare. Fastighetsägaren har tagit
fram en bra planlösning för verksamhetsanpassade lokaler för förskola genom renovering och ombyggnation av gamla skolmatsalen i Böda. Fastighetsägaren har en förhoppning om att renoveringen ska vara klar så att verksamheten ska kunna flytta in i de nya lokalerna efter nyår.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll daterat den 11 september 2018 § 72
Tjänsteskrivelse daterad den 17 september 2018
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

_____________________________

Justerandes sign
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§ 97

Dnr 2018/8-606 UN

Information om ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet
Sammanfattning
Förvaltningschef Helena Svensson informerar att ärendet från Skolinspektionen gällande Gärdslösa skola nu är avslutat.
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

_____________________________

§ 98

Dnr 2018/10-600 UN

Information från verksamheten
Förvaltningschef Helena Svensson informerar från verksamheten.


Ökat antal elever på kulturskolan.
Verksamheten har genom att ordna fler gruppaktiviteter kunnat ta
emot fler elever ur kön. Till 2019 har Kulturskolan en större ekonomisk ram och kommer att kunna utöka ytterligare.



Förtidsröstning på biblioteket.
Över 3500 personer har röstat i förtid, ca 300 personer per dag. Det
har varit högt ställda krav, men vi har klarat uppdraget bra.



Ökat antal på förskolorna i Rälla, Gärdslösa, Runsten.
Många barn på väg in i verksamheten i höst, eventuellt kan vi behöva
öppna en avdelning till i Rälla för att kunna erbjuda plats för sökanden
inom hela området.



Bussmiss 20/9
Trots att vi meddelat om att Borgholms kommun har studiedag 29/9
istället för 20/9 som övriga länet i god tid, blev det någon busstur som
inte gick enligt plan.
_______________________

Justerandes sign
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§ 99

Dnr 2018/9-600 UN

Frågor från nämndsledamöter
Maria Steen (FÖL) önskade svar på hur många elever (12 år) som finns folkbokförda inom Slottsskolans upptagningsområde och hur många som gått till
annan huvudman och annan skola. (UN 2018-03-28 § 40)
Vid uppföljning via systemet Geosecma finns det 79 folkbokförda 12 -åringar
inom Slottsskolans upptagningsområde och utav dessa är det fem elever
som går hos annan huvudman och har gjort det sedan tidigare läsår samt att
sex elever har börjat på Åkerboskolan.
_____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

