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§ 100
Godkännande av dagordning
Ordförande frågar om mötet godkänner utsänd dagordning.
Beslut
Utbildningsnämnden godkänner dagordning.
_____________________________

§ 101

Dnr 2018/4-640 UN

Beslut, Uppföljning budget september 2018
Sammanfattning
Förvaltningschef Helena Svensson och controller Izabelle Sjöbäck redogör
för budgetuppföljning för september månad. Utbildningsförvaltningens
budgetram för 2018 uppgår till 172,9 mkr. Utbildningsförvaltningen visar för
perioden januari till september ett underskott i förhållande till budget på -130
tkr. Helårsprognosen uppgår till ett överskott på 1 014 tkr.
Budget

Redovisat

Avvikelse

Årsprognos

Total
60

Central stödfunktion

45 074

44 518

556

1 466

61

Norra rektorsområdet

15 337

15 633

-297

-590

62

Centrala rektorsområdet

37 478

37 766

-287

-274

63

Södra rektorsområdet

26 392

27 018

-627

-687

65

Kulturområdet

6 799

6 474

326

487

69

Projekt

0

-199

199

611

131 080

131 210

-130

1 014

Summa

Förbättringen av resultatet beror till största delen av statsbidraget för en
likvärdig skola. Utbildningsnämnden har fått ta del av 1,5 mkr för kostnader
under 2018 som har kunnat användas för att minska underskottet av
tilläggsbelopp för elever med särskilda behov.
Stängningen av asylboendet i Ekerum påverkar förvaltningen i form av
minskade intäkter medan personalkostnader för dessa elever kvarstår under
en period. Denna ofinansierade kostnad har beräknats till 543 tkr.
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Diskussion förs kring arbetsutskottets förslag att avstå från att äska de 543
tkr som kompensation för underskottet gällande asylsökande elever.
Förslag under mötet
Anna Victor Hiort (M), yrkar att utbildningsnämnden ska äska medel för att
kompenseras för underskottet som uppkommit på grund av stängningen av
asylboendet i Ekerum för nyanlända.
Jeanette Thygesen (FÖL), Björn Andreen (M) bifaller Anna Victor Hiort (M)
yrkande.
Under överläggningen framför ordförande att i konsekvens med att yrka
kompensation för underskottet i asylboendet, bör utbildningsnämnden
redovisa varför dessa medel behövs i verksamheten under 2018. Eftersom
det råder enighet i nämnden om detta, menar ordförande att arbetsutskottets
förslag om att avstå från att äska för kompensationen inte längre är aktuellt.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut med Anna Victor Hiorts
(M) yrkande som ändringsförslag i andra att-satsen, samt att nämnden i en
tredje att-sats uppdrar till förvaltningschefen att redovisa hur dessa medel
ska användas i verksamheten 2018.
Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden
att lägga månadsuppföljningen, september 2018 med godkännande till handlingarna.
att avstå från att äska 543 tkr för kompensation för underskott gällande
asylsökande elever då utbildningsnämnden inte har ett prognostiserat
underskott.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut den 10 oktober 2018 § 81
Tjänsteskrivelse daterad den 4 oktober 2018
Månadsuppföljning september 2018
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar

Justerandes sign

att

lägga månadsuppföljningen, september 2018 med godkännande till
handlingarna.

att

äska 543 tkr för kompensation för underskott gällande asylsökande
elever.

att

uppdra till förvaltningschefen att i en skrivning till äskandet redovisa
hur medlen ska användas i verksamheten under 2018.
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_____________________________

§ 102

Dnr 2018/186-640 UN

Beslut, Utvärdering elevpeng 2018
Sammanfattning
Modellen för barn- och elevpeng infördes inför 2018 års budget. Utbildningsnämnden beslutade om modellen den 21 november 2017 § 124 och en utvärdering av modellen har gjorts inför fastställande av budget 2019.
Förvaltningschef Helena Svensson beskriver att förskola och fritidshem bedöms ha fått en liten elevpeng i förhållande till grundskola men att de har
kompenserats i år. Kompensationen har dock begränsats pga. statsbidrag
som gör att vi inte kan flytta pengar från grundskola.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 9 oktober 2018
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna utvärderingen av barn- och elevpeng 2018.

_____________________________

§ 103

Dnr 2017/59-728 UN

Beslut, Uppföljning intern kontroll 2018 Utbildningsnämnden
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen beslutade den 21 november 2017 § 126 om vilka
risker som skulle kontrolleras inom nämndens kontrollplan för 2018. Utbildningsnämnden beslutade den 31 januari 2018 § 14 om kontrollplan för dessa
risker. Utbildningschef Helena Svensson redovisar härmed de tre områdena
där kontroll har genomförts.
Helena beskriver de tre områdena, berättar att vi har skrivit att vi ska följa
upp elevhälsans dokumentation och att vi kommer att göra det vid ett senare
tillfälle. Uppföljningen av intern kontroll ska även följas upp i årsredovisningen. Helena berättar att vi redan har beslutat om nya risker för 2019 men att vi
kan följa upp även från 2018 då det står att vi ska följa upp en av riskerna på
nytt i tjänsteskrivelsen.
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Ordförande föreslår att utbildningsnämnden kan lägga in uppföljning av internkontrollen 2019 i samband med tertialredovisningarna.
Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden
att godkänna uppföljningen av intern kontroll 2018.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut den 10 oktober 2018 § 82
Tjänsteskrivelse daterad den 13 september 2018
Uppföljning intern kontroll 2018 daterad den 13 september 2018
Rutiner vid mottagande av barn och elever med skyddade personuppgifter
daterad den 20 februari 2018 samt bilagor.
Processkarta: Ärendegång kränkande behandling.
Utbildningsnämndens internkontrollplan 2018 daterad den 5 januari 2018.
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna uppföljningen av intern kontroll 2018.

att

lägga in uppföljning av internkontrollplanen i samband med tertialbokslut.

_____________________________

§ 104

Dnr 2018/184-640 UN

Beslut, Verksamhetsplan 2019
Sammanfattning
Förvaltningschef Helena Svensson och controller Izabelle Sjöbäck redogör
för ärendet. Verksamhetsplanen beskriver utbildningsnämndens verksamhet
och mål samt budget för 2019. Budgetramen för nämndens verksamheter
2019 uppgår till 181 618 tkr.
Utbildningsnämnden har under 2018 budgeterat upp skolskjutsbudgeten
utifrån beräknad kostnadsökning under höstterminen som en följd av den
senaste skolskjutsupphandling. Det har uppfattats att denna kostnadsökning
skulle kompenserats i utbildningsnämndens rambudget per automatik. Då
detta inte skett har denna budgetökning finansierats med budgetminskning
på barn/elevpengen.
Controller Izabelle Sjöbäck berättar att det är en ökning med 9,5 barn och
904 tkr för central barnomsorg. Denna information har fallit bort ur bilagan.
Helena beskriver att det halva barnet beror på att man tar ett genomsnitt mellan vårtermin och hösttermin.
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Helena berättar att budget kan öka och minska i olika grad som inte går ihop
med antal barn vilket beror på vilka verksamheter och stadier i grundskolan
barnen befinner sig i. Detta eftersom de då de genererar olika mycket
pengar.
Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden
att godkänna Verksamhetsplan med budget 2019 samt plan 2020 – 2021.
att äska rambudget för 2019 motsvarande den kostnadsökning för skolskjutsar som den senaste skolskjutsupphandlingen har resulterat i.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut den 10 oktober 2018 § 83
Tjänsteskrivelse daterad den 5 oktober 2018
Verksamhetsplan med budget 2019 samt plan 2020-2021
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna verksamhetsplan med budget 2019 samt plan 2020 – 2021.

att

äska rambudget för 2019 motsvarande den kostnadsökning för skolskjutsar som den senaste skolskjutsupphandlingen har resulterat i.

_____________________________

§ 105

Dnr 2018/6-002 UN

Beslut, Anmälan av fattade delegationsbeslut 2018
Sammanfattning
Redovisning av fattade delegationsbeslut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll den 10 oktober 2018
Sammanställning daterad den 17 oktober 2018
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga redovisade delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna.

_____________________________
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Dnr 2018/5-600 UN

Information, Kalendarium oktober 2018
Sammanfattning
Mötet går igenom kalendariet för oktober 2018. Ordförande föreslår att utbildningsnämnden lägger till uppföljning av internkontroll till tertialboksluten i
kalendariet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut den 10 oktober 2018 § 84
Kalendarium Utbildningsnämnden oktober 2018
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga till uppföljning av internkontroll till tertialboksluten.

att

lägga informationen till handlingarna.

_____________________________

§ 107

Dnr 2018/72-640 UN

Information, Besöksstatistik fritidsgårdarna i kommunen
Sammanfattning
Förvaltningschef Helena Svensson redovisar besöksstatistik.
Blå gården i Rälla hade 11 besökare i snitt under höstterminen 2017 och 11
besökare i snitt under vårterminen 2018.
Gårn i Löttorp hade 25 besökare i snitt under höstterminen 2017 och 24 besökare i snitt under vårterminen 2018.
Slottsgården i Borgholm hade 22 besökare i snitt under höstterminen 2017
och 21 besökare under vårterminen 2018.
Diskussion förs om hur vi kan göra fritidsgårdarna attraktivare för ungdomarna. Helena föreslår att verksamheterna skulle kunna undersöka bland eleverna i årskurs 6 till årskurs 9 om hur de vill se att fritidsgårdsverksamheten
ska se ut framledes.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut den 10 oktober 2018 § 85
Justerandes sign
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Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

utbildningsförvaltningen får i uppdrag att undersöka bland eleverna i
årskurs 6 till årskurs 9 om hur de vill se att fritidsgårdsverksamheten
ska se ut framledes.

_____________________________

§ 108

Dnr 2018/8-606 UN

Information om ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.
Sammanfattning
Förvaltningschef Helena Svensson informerar om ett ärende från Skolinspektionen gällande Åkerboskolan samt att vi har fått in ytterligare en anmälan under dagen och beskriver ärendet
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut den 10 oktober 2018
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

_____________________________

§ 109

Dnr 2018/10-600 UN

Information från verksamheten
Förvaltningschef Helena Svensson informerar från verksamheten:

Justerandes sign



Skolinspektionen
Under vecka 50 utför skolinspektionen en regelbunden tillsyn och i
morgon ska utbildningsförvaltningen skicka in ett antal dokument. De
kommer att granska huvudmannen samt tre skolor.



Åkerboskolan
Helena besvarar inkomna frågor från Eva Wahlgren (C) gällande
Åkerboskolan samt att medicinskt ansvarig skolsköterska Joakim
Engman kommer att vara på plats fr.o.m. 1 december 2018.
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

sid

10 (10)

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-10-25

100-110



Skolpliktsbevakning
Helena beskriver förvaltningens rutin för skolpliktsbevakning. Kontroll
görs två gånger per år men även då frånvaro uppmärksammas.



Sandhorvan
Det finns beslut gällande hyresavtal, ombyggnationen är på gång och
tidsplanen verkar hålla.



Digitalt arbetsflöde
Det arbetas med kommunövergripande rutiner för så att bland annat
protokollen ska vara lika inom kommunen.

_____________________________

§ 110

Dnr 2018/9-600 UN

Frågor från nämndsledamöter
Eva Wahlgren (C) undrar om man kan åka med skolbussarna som privatperson. Kim Jakobsson svarar att det går så länge bussen inte är full av elever
så att det inte finns plats.
_____________________________

Justerandes sign
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