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§1

Godkännande av dagordning
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna dagordningen.
Ärendebeskrivning
Ordförande frågar om mötet godkänner utsänd dagordning.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/4 640 UN

Årsbokslut 2018
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår Utbildningsnämnden
att

lägga årsredovisningen 2018 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden visar för 2018 en positiv budgetavvikelse om + 1 986 tkr.
Överskottet härleds till inkomna medel från Migrationsverket för tidigare budgetår.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018 Utbildningsnämnden
Tjänsteskrivelse daterad den 15 februari 2019
Dagens sammanträde
Förvaltningschef Helena Svensson och controller Izabelle Sjöbäck redogör för årsbokslutet 2018. Mötet lämnar några synpunkter på beskrivande text i redovisning vilket kommer att justeras.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/1 640 UN

Uppföljning budget januari 2019
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår Utbildningsnämnden
att

lägga månadsuppföljning januari 2019 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Preliminär budgetavvikelse för utbildningsförvaltningen i januari månad är +89 tkr.
Överföringar av löner och andra kostnader ses över och en budgetavvikelse med
tillhörande prognos kommer att redovisas till nämndens sammanträde i februari.
Beslutsunderlag
Uppföljning januari 2019 Utbildningsnämnd
Tjänsteskrivelse daterad den 8 februari 2019
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/3 600 UN

Kalendarium februari 2019
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att

lägga informationen till handlingarna och överlämna densamma till utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Kalendarium februari 2019
Dagens sammanträde
Mötet går igenom kalendariet.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/10 606 UN

Rapport från skolor och förskolor till huvudman gällande kränkande behandling 2018
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att

lägga informationen till handlingarna och överlämna densamma till utbildningsnämnden

Ärendebeskrivning
Åtgärder mot kränkande behandling regleras i 6 kap. Skollagen. Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i lagen, när den handlar
i tjänsten eller inom ramen för uppdraget. Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka
kränkande behandling av barn och elever. Huvudmannen ska även se till att det
genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för
kränkande behandling.
En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om
att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att
förhindra kränkande behandling i framtiden. Detta ska även tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller
sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen
För rapportering av kränkande behandling använder sig utbildningsnämndens
verksamheter av ett processverktyg från Draftit som heter KB Process. Där rapporterar personalen i kränkande behandling som direkt går till rektor och huvudman.
Enheternas trygghetsgrupper utreder och följer sedan upp händelsen och ärendet
godkänns av rektor. Ärendet godkänns sedan av huvudmannen och arkiveras digitalt. På skolnivå och huvudmannanivå kan man sedan ta fram statistik på exempelvis vilka typer av kränkningar som sker, antal kränkningar samt vart kränkningarna
sker.
Beslutsunderlag
Sammanställning av kränkande behandling 2018
Tjänsteskrivelse daterad den 8 februari 2019
Bedömning
Processen med anmälan av kränkande behandling bedöms fungera bra och verksamheterna arbetar kontinuerligt med att förbättra arbetet med kränkande behandling. Utbildningsförvaltningen bedömer att inga åtgärder måste vidtas.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dagens sammanträde
Förvaltningschef Helena Svensson visade hur det digitala ärendehanteringssystemet för anmälan av kränkande behandling fungerar.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/32 604 UN

Motion Per Lublin nÖP Återför årskurs 6 till mellanstadiet
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår Utbildningsnämnden
att

ge uppdrag till utbildningsförvaltningen att uppdatera utredning ”Översyn av
skolorganisationen” och återkomma till utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2018-03-19 att kommunfullmäktige beslutar att
årskurs 6 snarast möjligt återförs till mellanstadiet där det hör hemma. Kommunfullmäktige lämnade 2018-05-04 § 66 motionen till kommunstyrelsen för beredning.
I tjänsteskrivelse 2018-05-04 redogör kommunchef Jens Odevall för hantering av
medborgarförslag i samma ärende som avslogs av kommunfullmäktige 2018-0319. Kommunchefens bedömning är att det kan anses ytterst onödigt och ett slöseri
med tid att ånyo lägga ned tid på att utreda ärendet, varför motionen överlämnas
för politiskt ställningstagande utan vidare utredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-05-15 § 162 kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-26 § 140 att remittera motionen till utbildningsnämnden för synpunkter innan fortsatt beredning.
Kommunstyrelsen skickade 18 januari 2019 kommunstyrelsens beslut till utbildningsnämnden.
Utbildningsförvaltningen delar kommunchefens bedömning om att ärendet redan
har utretts och beslutats i samma ärende varför motionen överlämnas för politiskt
ställningstagande utan vidare utredning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-06-26 § 140
Motion Per Lublin (ÖP) Återinför årskurs 6 till mellanstadiet
Tjänsteskrivelse daterad den 8 februari 2019
Dagens sammanträde
Mötet diskuterar om utredningen ”Översyn av skolorganisationen” behöver uppdateras då den är 1,5 år.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/24 610 UN

Uppföljning Systematiskt kvalitetsarbete 2018
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att

lägga informationen till handlingarna och överlämna densamma till utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
I Skollagen kap 4 beskrivs det systematiska kvalitetsarbete som ska bedrivas inom
skolväsendet.
§3 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.
I Skolverkets allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete beskrivs huvudmannens uppdrag:
Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskoleoch skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Verksamhetens resultat behöver dessutom följas upp, analyseras och bedömas i förhållande till vad vetenskap och beprövad erfarenhet lyfter
fram som betydelsefullt i genomförandet. Även vid planering och prioritering av utvecklingsinsatser är det viktigt att ta hänsyn till aktuell forskning. Huvudmannen
ska, som ytterst ansvarig för genomförandet av utbildningen, även se till att det
finns förutsättningar att bedriva ett kvalitetsarbete på enhetsnivå. I arbetet med det
systematiska kvalitetsarbetet ingår även att vidta åtgärder. Till exempel om det vid
uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i
verksamheten, så ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.
I Borgholms kommun knyter vi samman det statliga kravet på systematiskt kvalitetsarbete med den kommunala målstyrningen för att skapa en helhet för verksamheterna.
Beslutsunderlag
Sammanställning SKA läsåret 17/18
Tjänsteskrivelse daterad den 8 februari 2019
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/146 600 UN

Utformning av utbildningsnämndens ledamöters besök ute i utbildningsförvaltningens verksamheter
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår Utbildningsnämnden
att

ordna en rundtur för att rent geografiskt få en överblick av verksamheterna
den 22 maj 2019.

att

bjuda in de tre skolledarteamen vid var sitt tillfälle vid nämndsmöte i juni,
augusti samt september.

Ärendebeskrivning
För att den nya utbildningsnämndens ledamöter ska få kunskap om den verksamhet
de ska vara huvudman för, är det viktigt att möjlighet ges till både överblick men
också en djupare kunskap om verksamheternas förutsättningar.
Dagens sammanträde
Mötet diskuterar vilket upplägg som skulle passa vid en rundresa för att se verksamheterna. En rundresa med kortare stopp där rektor möter upp för lämna information
om sin verksamhet. Djupare information blir det när de tre skolledarteamen träffar
nämnden.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/2 640 UN

Satsningar budget 2020
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att

lägga informationen till handlingarna och överlämna densamma till utbildningsnämnden.

att

föreslå utbildningsnämnden att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta
fram kostnad för utbyte av klassuppsättningar av stolar och skolbänkar, giftfria madrasser till förskolorna till nämndens möte i mars 2019.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Helena Svensson har i utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
2019-01-10 diskuterat vilka satsningar inför år 2020 som förvaltningens chefer ser
som viktigast och har kommit fram till fem områden.
Digitalisering
I och med utvecklingen av den digitala undervisningen kan precesser för barnen
och elevernas lärande effektiviseras och individanpassas på ett helt annat sätt än
tidigare. Detta kräver dock att de fysiska förutsättningarna finns för att kunna ta del
av den digitala utvecklingen. Det finns behov av fler digitala verktyg för eleverna i
de lägre åldrarna för att eleverna ska kunna få ta del av de digitala läromedel som
finns att tillgå. Det finns i dag en klassuppsättning av digitala verktyg på de mindre
skolorna som byts ut efter ett antal år. Dessa genererar en kostnad per år eftersom
att kostnader på IT-avdelningens fördelas ut till förvaltningarna utifrån de antal digitala verktyg enheterna har.
Satsningen innebär att utrusta f-5 skolorna med två istället för en klassuppsättning
per skola eller en-till-en från och med årskurs 4 vilket innebär att varje elev ska ha
ett eget digitalt verktyg. Satsningen är kopplad till nämndsmålet att erbjuda trygga
och utvecklande verksamheter i hela kommunen och skulle innebära en kostnad
för inköp av ytterligare 6 klassuppsättningar inklusive utbyten samt årskostnaden
per enhet till kommunens IT-avdelning.
Indraget statsbidrag till Kulturskolan
Kösituationen börjar släppa något på kulturskolans individuella ämnen men har en
lång kö i där det nu är 30 barn i kö och 60 barn som är delaktiga. I den nya budgeten som har beslutat i riksdagen försvinner statsbidraget som har varit riktat till kulturskolan för kvalitetshöjande åtgärder. Det innebär att kulturskolans finansiering
för 80 % tjänst och cirka 70 elever i magi och trolleri, musik med digitala verktyg
och skapande avslutas.
Kulturskolans elevantal ligger i dagsläget på 314 elever. I april går kulturskolan ut
och informerar i grundskolan om kulturskolans verksamhet. Det brukar innebära att
kulturskolan får cirka 100 nya anmälningar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Satsningen är kopplad till nämndsmålet att erbjuda trygga och utvecklande verksamheter i hela kommunen och 2018 beviljades Borgholms kommun 350 tkr i
stadsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom kulturskolan från Kulturrådet.
Utökad investeringsbudget
Inom Borgholms kommuns investeringsbudget finns det 1,2 mkr som tidigare har
fördelats mellan socialnämnden och utbildningsnämnden. 2018 beviljades samhällsbyggnadsnämnden 310 tkr från denna budget och av det som blev kvar för utbildningsnämnden gick nästan allt till inventarier till kulturskolans nya lokaler. 2019
beviljades kommunstyrelsen 544 tkr för IT-system från denna budget och urbildningsnämnden beviljades totalt 290 tkr.
För att kunna byta ut utslitna inventarier som exempelvis klassuppsättningar av
stolar och skolbänkar, symaskiner för textilslöjd eller utomhuslekredskap på förskolor bedöms denna tilldelning otillräcklig för utbildningsnämndens verksamheter om
verksamheterna ska kunna upprätthålla en ändamålsenligt fysisk undervisningsmiljö. Summorna blir för stora för att enskilda enheter ska kunna använda årets driftbudget och uppgår till de gränsbelopp att de räknas som investering. Utifrån jämförelser man andra kommuner bedöms den befintliga tilldelning iförhållande till antal
barn och elever vara mycket låg.
Satsningen är kopplad till nämndsmålet att erbjuda trygga och utvecklande verksamheter i hela kommunen och 2020 bör en större del denna investeringsbudget
vara riktat till mindre reinvesteringar och utbyten av utslitna inventarier samt verksamhetsanpassningar för utbildningsnämndens verksamheter.
Friskvård för elever och personal
Flera skolor vill satsa på pulshöjande aktiviteter för eleverna. För att kunna arbeta
på ett bra sätt med detta skulle pulsklockor behöva köpas in, samt tid för personal
att utveckla. Återinförande av friskvårdstimme för personalen och/eller högre friskvårdsbidrag ses också som en åtgärd som kan minska sjukfrånvaro och öka arbetsglädjen på jobbet.
Satsningen är kopplad till nämndsmålet att utbildningsnämndens verksamheter ska
ha en god arbetsmiljö med kompetent personal i ständig utveckling.
Giftfri förskola
Sveriges regering och riksdag har fastställt 16 miljökvalitetsmål. Ett av dessa är
Giftfri miljö. Målet innebär att det till år 2020 ska finnas förutsättningar för att skydda människors hälsa och miljön från farliga kemikalier. En viktig del i detta arbete
är att minska barns exponering för potentiellt farliga kemikalier. Eftersom de flesta
barn spenderar en stor del av sin tid på förskolan är förskolan en viktig plats att arbeta för en giftfri miljö. Försiktighetsprincipen är en av grundstenarna i miljöbalken
och innebär alltså att förskolor och skolor måste arbeta för att minska hälsoriskerna
i barnens miljö. Barn är extra känsliga för kemikalier. Det finns flera anledningar till
det:
1. Barn är under utveckling. Risken är alltså större att kemikalierna kan orsaka skada hos barn.
2. Barn exponeras för kemikalier i högre grad än vuxna. Deras kroppar är mindre,
de äter och andas mer i förhållande till sin kroppsvikt.
Justerandes sign
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3. Barn kommer i kontakt med kemikalier på ett annat sätt än vuxna. T.ex. smakar,
suger eller biter på saker.
4. Barn leker på golvet. Där kan det finnas damm som innehåller kemikalier från
leksaker, textilier, elektroniska produkter m.m.
Giftiga ämnen som kan finnas i ex. äldre leksaker kan vara cancerframkallande,
hormonstörande, reproduktionsstörande eller allergiframkallande. Kemikaliekraven på leksaker har skärpts under åren, därför är nya plastleksaker ofta bättre än
gamla. Mjuka plastleksaker som är äldre än 2007 innehåller ofta ftalater som är förbjudna inom EU idag.
Kommunfullmäktige i Borgholms kommun beslutade 2015-10-19 § 158 att bland
annat anta miljömål om att kommunen ska vara giftfri, göra sig av med giftiga ämnen i våra verksamheter och agera kunskapshöjande gällande de gifter som finns
runt om oss. Samhällsbyggnadsförvaltningen genomförde under 2018 hälsotillsyn
på Borgholms kommuns förskolor med inriktning på Giftfri förskola. Syftet med revisionen var att hämta information om förskolans arbete med giftfri miljö och ge förskolorna information för att arbetet ska kunna gå framåt. Utbildningsförvaltningen
har sedan tillsatt en arbetsgrupp med förskolechefer för att ta fram en handlingsplan med exempelvis kompetensutvecklande åtgärder samt åtgärder som att byta
ut äldre leksakmaterial som kan innehålla giftiga ämnen.
Satsningen är kopplat till nämndsmålet att utbildningsnämndens verksamheter ska
bidra till en hållbar miljö och satsningen innebär kompetensutveckling och utbyten
av lekmaterial.
Meröppet på biblioteket
Biblioteket har fått statliga medel för att utreda s.k. meröppet. Det innebär att biblioteket är tillgängligt för besökare vissa tider även om det inte finns personal på
plats. För att införa meröppet (som t.ex. finns i Färjestaden) krävs vissa investeringar både i lokaler och med självlånediskar. Vissa medel kan finnas att söka nationellt, men kommunen kommer också att behöva prioritera medel själva för detta.
En rapport från förstudien kommer att presenteras till utbildningsnämnden i mars.
Satsningen är kopplad till nämndsmålet att utbildningsnämndens verksamheter ska
genomsyras av delaktighet och inflytande för våra brukare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 8 februari 2019
Bedömning
Utbildningsförvaltningen bedömer att möjligheten för reinvesteringar i utbyten av utslitna inventarier och verksamhetsanpassningar för utbildningsnämndens verksamheter bör prioriteras.
Dagens sammanträde
Mötet går igenom informationen inför beslut i mars om äskningar till kommunfullmäktige.
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Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign
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Dnr 2019/5 606 UN

Information om ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet
Dagens sammanträde
Inget nytt ärende inkommit.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

