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§1

Godkännande av dagordning
Ordförande frågar om mötet godkänner dagordningen.
Beslut
Utbildningsnämnd beslutar
att

godkänna dagordningen.

______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/12 600 UN

Val av ledamöter till Utbildningsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2019 - 2022, ordinarie och ersättare.
Beslut
Utbildningsnämnd beslutar
att

välja Benny Wennberg (C), Björn Andreen (M) och Jeanette Sandström (S) till
ledamöter i i utbildningsnämndens arbetsutskott.

att

välja Benny Wennberg (C) till ordförande, Jeanette Sandström (S) till 1:e vice
ordförande och Björn Andreen (M) till 2:e vice ordförande i utbildningsnämndens arbetsutskott.

att

välja Eva Wahlgren (C) till personlig ersättare för Benny Wennberg (C), Iréne
Persson (S) till personlig ersättare för Jeanette Sandström (S) samt Jeanette
Tygersen (FÖL) till personlig ersättare för Björn Andreen (M).

______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/33 UN

Information till nya ledamöter om skolskjuts, KLT medverkar
Beslut
Utbildningsnämnd beslutar
att

ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenserna av att minska avstånd mellan bostad och hållplats som eleven själv kan behöva förflytta
sig, erbjuda vinterskjuts och ökad maximal tid på bussen.

Dagens sammanträde
Caroline Svensson och Anette Eriksson, trafikplanerare från Kalmar länstrafik, informerar om processen för skolskjutsplanering i Borgholms kommun utifrån gällande
samverkansavtal. Kalmar länstrafik planerar skolskjutsen utifrån kommunens avståndsregler mellan bostad, hållplats och skola, tid för avlämning och hämtning i anslutning till skolans ramtider samt kommunens beslut om maximal tid på bussen.
Nämndens ledamöter diskuterar möjligheten att minska avstånden mellan bostad
och hållplats som eleven själv kan behöva förflytta sig samt möjlighet till vinterskjuts
genom att öka tiden på bussen från exempelvis 45 minuter till 60 minuter. Caroline
och Anette meddelar att de kan räkna på förändringar av Borgholms kommuns regler för skolskjuts tidigast under hösten 2019 då de under våren kommer planera
skolskjutsen i Kalmar län.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/13 640 UN

Fastställande av Attestlista 2019
Beslut
Utbildningsnämnd beslutar
att

fastställa mottagnings- och beslutsattestanter enligt attestlista 2019.

Ärendebeskrivning
Attestlistan fastställer vilka som är mottagnings- och beslutsattestanter för respektive ansvar inom utbildningsnämndens verksamheter. Detta gäller exempelvis för att
betala fakturor för respektive verksamhet som nämnden har fördelat budget till och
är kopplat till chefernas budgetansvar. Att utse attestanter under året på grund av
löpande förändringar beslutas av förvaltningschef på delegation från nämnden. Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att fastställa den nya attestlista
för 2019.
Beslutsunderlag
Attestlista utbildningsnämnden 2019
Bedömning
Attesträtt för respektive ansvarig chef behövs för att kunna bedriva en effektiv och
ändamålsenlig verksamhet.
Skickas till
Ekonomiavdelningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/20 45 UN

Remiss Förslag av ny avfallsplan och nya avfallsföreskrifter i Borgholms kommun
Beslut
Utbildningsnämnd beslutar
att

avstå från att lämna synpunkter på förslaget om ny avfallsplan och nya avfallsföreskrifter i Borgholms kommun.

Ärendebeskrivning
Borgholm Energi har på uppdrag av Borgholms kommun tagit fram förslag till en ny
renhållningsordning för kommunen, innefattande avfallsföreskrifter och avfallsplan.
Föreskrifterna utgår från formuleringar och användning av begrepp i senaste mallen för avfallsföreskrifter som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och
branschföreningen Avfall Sverige tillsammans har publicerat. Förslaget till ny avfallsplan för Borgholms kommun har tagits fram med utgångspunkt från Naturvårdsverkets föreskrifter om innehållet i en kommunal avfallsplan (NFS 2017:2).
Den nya avfallsplanen innehåller nya mål och aktiviteter utifrån aktuella behov och
utvecklingsområden. Planens inriktning tydliggörs genom att målen lyfts fram och
presenteras på ett mer samlat sätt.
Planen innehåller fyra målområden för avfallshanteringen.
1. Förebyggande och återanvändning
2. Återvinning
3. Miljöpåverkan
4. Människan i centrum
Genom mål och aktiviteter i avfallsplanen vill kommunen minska avfallsmängderna,
öka återvinningen och minska miljöpåverkan från avfallet. Avfallsplanen lägger
grunden för en tydlig inriktning för en hållbar utveckling inom avfallshanteringen.
De aktiviteter som kommer att påverka utbildningsnämndens verksamheter mest är
inom målområdet ”Förebyggande och återanvändning” med inriktningsmålet:
Avfallsmängderna ska minska och möjligheterna till återanvändning ska öka.
Det mätbara målet är att mängden matavfall från kommunens storkök för skolor
och omsorg ska minska kontinuerligt.
Synpunkter på förslaget ska skriftligen ha inkommit till Borgholm Energi senast den
12 februari 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsförvaltningen anser att på förslaget om ny avfallsplan och nya avfallsföreskrifter i Borgholms kommun är bra och föreslår därför utbildningsnämnden att
avstå från att lämna synpunkter.
Beslutsunderlag
Avfallsplan Borgholms kommun, förslag till utställning
Föreskrifter om avfallshantering för Borgholms kommun, förslag till utställning
Följebrev utställning
Förslagets innebörd
Konsekvensanalys
Konsekvensen av ny avfallsplan och nya avfallsföreskrifter i Borgholms kommun är
att utbildningsnämnden kommer behöva arbeta med aktiviteter för att minska avfallsmängderna och öka möjligheterna till återanvändning.
Skickas till
Borgholm Energi AB
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9

Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMND

§6

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-01-30

6

Dnr 2019/4 002 UN

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2019
Beslut
Utbildningsnämnd beslutar
att

lägga redovisade delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av fattade delegeringsbeslut under tiden 2018-12-12 – 2019-01-13.
Beslutsunderlag
Sammanställning delegeringsbeslut daterad den 14 januari 2019.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/200 006 UN

Sammanträdesdagar för Utbildningsnämnden 2019
Beslut
Utbildningsnämnd beslutar
att

fastställa mötesdagar för 2019 med förändringen att utbildningsnämndens arbetsutskott ska sammanträda 9:e oktober och utbildningsnämnden ska sammanträda 23:e oktober.

Ärendebeskrivning
Den avgående utbildningsnämnden beslutade enligt årshjulet sammanträdesdagar
för 2019 i november 2018. Eftersom det är en ny mandatperiod ska beslutet fastställas eller ändras av den nämnd som nu har tillträtt.
Beslutsunderlag
Beslutade sammanträdesdagar för utbildningsnämnden 2019 reviderad
Dagens sammanträde
Utbildningsnämndens ledamöter diskuterar ändring av sammanträdesdatum bland
annat för utbildningsnämndens arbetsutskott och utbildningsnämndens sammanträden i oktober. Förvaltningschef Helena Svensson informerar om att arbetsutskottens
sammanträden inte kan ligga för tidigt i månaden om den ekonomiska uppföljningen
ska hinna bli färdig till sammanträdet.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/146 600 UN

Utformning av utbildningsnämndens ledamöters besök ute i utbildningsförvaltningens verksamheter
Beslut
Utbildningsnämnd beslutar
att
ge utbildningsnämndens arbetsutskott i uppdrag att ta fram ett slutgiltigt förslag på hur nämnden ska få verksamhetskunskap.
Ärendebeskrivning
Vid utbildningsnämndens sammanträde 2018-08-29 togs följande beslut
att
att

under hösten 2018 inte genomföra några verksamhetsbesök.
uppdra till utbildningsförvaltningen att ta fram olika förslag på upplägg
för verksamhetsbesök inför kommande mandatperiod, som sedan beslutas av den nya nämnden 2019.

Av den anledningen följer här förslag på några olika upplägg för nämnden att
ta ställning till.
Syfte och bakgrund
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. Under mandatperioden 2014-18 gjordes verksamhetsbesök vid vissa tillfällen. Dessa var utformade som studiebesök som inte var styrda från början
utan kunde i vissa fall bli mer av en inspektion av lokalerna och i andra fall
vara mer uppstyrda. Den avgående nämndens önskemål är att ha en bättre
struktur för verksamhetsbesök under kommande mandatperiod.
Det är viktigt att förvaltningens chefer får möjlighet att lära känna nämndens
ledamöter och tvärtom. Under mandatperioden 2014-18 var förvaltningens
chefer med vid ett tillfälle per år för att beskriva det systematiska kvalitetsarbetet. 2017 genomfördes en utbildning tillsammans med PWC där både
nämnd och förvaltningens chefer deltog. Förutom det träffades man vid de
verksamhetsbesök som genomfördes.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Olika modeller
Introduktion
Ett förslag som ledamot från den avgående nämnden hade var att den nya
nämnden skulle få en första introduktion genom att åka på en bussresa under en dag för att rent geografiskt få en överblick över vilka verksamheter
som finns inom utbildningsnämndens ansvarsområde och var i kommunen
de är belägna. Under en sådan resa skulle även en hel del information kunna
ges muntligen från förvaltningschefen.
Alternativt anser nämndens ledamöter sig redan bekanta med utbildningsnämndens verksamheters geografiska placering och lokaler.
Verksamhetsbesök
Om verksamhetsbesök ska genomföras kan dessa göras på olika sätt. Det
kan innefatta alla ledamöter, eller enbart arbetsutskottet.
Under en mandatperiod vore det rimligt att varje verksamhet fick besök en eller två gånger, beroende på hur ofta besöken ska genomföras – varje mötesdag (10ggr per år) eller vid några tillfällen per termin.
Ett förslag på upplägg för verksamhetsbesök skulle kunna vara:
1. Rundvandring i lokaler
2. Observation i klassrum/barngrupp/verksamhet
3. Träff med elevråd på skolor
4. Samtal med chef för verksamheten
Underlag att ta del av innan besöket kan vara
 Kvalitetsrapport
 Likabehandlingsplan
 Brukarenkäter
 Måluppfyllelse för enheten
 Ekonomisk rapport för enheten
En annan modell skulle kunna vara att de områdesteam som finns i förvaltningen (norra området, södra området, centrala området och kulturområdet)
tar hand om besöken och lägger upp dessa tillsammans med förvaltningschef och ordförande inför varje besök. Eftersom det är fyra områden skulle
varje område kunna få besök en gång per år.
Man kan också tänka sig ett upplägg med kontaktpolitiker – där varje enhet,
chef eller område får en eller några ledamöter som sin/sina kontaktpolitiker.
Kontaktpolitikern kan ha som uppgift att besöka verksamheterna en gång per
år eller termin och sedan rapportera till nämnden kommande möte.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Den lilla kommunens dilemma
I en liten kommun känner vi varandra och träffas i olika sammanhang – inte
bara i jobbet eller politiska uppdrag. Det är viktigt att ha med sig det när man
som ledamot i utbildningsnämnden besöker verksamheterna – i vilken egenskap jag är på besök i eller pratar om verksamheten? Är jag politiker/mamma/farfar/granne… För att undvika missförstånd eller ryktesspridning är det
därför extra viktigt att skapa relationer mellan cheferna i organisationen och
nämndens ledamöter.
Ett sätt att lära känna chefer/ledamöter under mer informella former är att genomföra någon kompetensutvecklingsinsats tillsammans. Då kan båda parter
ta del av någon föreläsning t.ex. och sedan diskutera detta tillsammans. Att
äta en lunch tillsammans vid årets slut eller till sommaruppehållet är också ett
enkelt sätt att skapa relationer.
Förvaltningens ledningsgrupp
Diskussioner har förts i förvaltningens ledningsgrupp där alla chefer ingår.
Det förslag som ledningsgruppen tyckte var att föredra är att arbetsutskottet
besöker varje team en gång per år. Då skulle arbetsutskottets möten kunna
förläggas vid någon av enheterna när man gör besöket. Cheferna tyckte att
det vore bra att lägga de första besöken (4 st) för mandatperioden under våren 2019 eftersom det är till största delen nya politiker i UNAU.
Diskussionen om kontaktpolitiker gav en splittrad bild av för- och nackdelar.
Systemet har prövats förut och cheferna upplevde att det blev väldigt olika
beroende på hur mycket tid som kontaktpolitikern hade möjlighet att lägga.
Om utbildningsnämnden vill ha kontaktpolitiker så behöver det styras upp hur
det ska gå till, så att en likvärdighet kan säkerställas.
Sammanfattning
Förslagen att ta ställning till är
1. Ska nämnden inleda med en bussresa för att få en överblick över
verksamheterna?
2. Ska verksamhetsbesök genomföras och i så fall enligt vilken modell?
Ska hela nämnden göra verksamhetsbesök tillsammans eller bara arbetsutskottet alternativt eventuella kontaktpolitiker? Hur ofta?
3. Ska nämnden ha kontaktpolitiker till enheter/chefer/områden?
4. Ska gemensam kompetensutveckling och/eller gemensamma trivselaktiviteter genomföras med utbildningsförvaltningens chefer?
Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens beslut 180829 §76
Konsekvensanalys
Konsekvensen av att utbildningsnämnden inte är väl informerad om verksamheternas förutsättningar kan bli att de beslut som tas av nämnden inte är tillräckligt välgrundade.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dagens sammanträde
Ordförande Benny Wennberg (C) berättar att det kan vara bra om utbildningsnämnden till en början kommer ut och ser var alla verksamheter bedrivs och hur det ser
ut. Nämnden kommer senare att få mer information från skolledarteamen.
Förvaltningschef Helena Svensson berättar att syftet inte var att ersätta längre besök på enheterna utan att ge nämnden en övergripande bild över verksamheterna
och var alla verksamheter bedrivs.
Utbildningsnämnden diskuterar olika former av verksamhetsbesök och Benny
Wennberg (C) berättar att han tar med sig ledamöternas synpunkter till utbildningsnämndens arbetsutskott i februari.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/15 026 UN

Arbetsmiljö 2019
Beslut
Utbildningsnämnden tackar för informationen.
Dagens sammanträde
Förvaltningschef Helena Svensson beskriver arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsmiljölagen och kommunens riktlinjer.
Kommunens chefer har numera en chefshandbok som stöd i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljön följs upp på exempelvis skyddsronder, APT och samverkan. Enligt det
nya samverkansavtalet ska det finnas en lokal samverkan vilket utbildningsförvaltningen redan har infört eftersom arbetsmiljöfrågor ska ligga nära berörd personal.
Lokal samverkan kan lyfta ärenden till förvaltningens samverkansgrupp som kan lyfta ärenden till den kommunövergripande samverkansgruppen. Tillbud anmäls i det
digitala systemet KIA och rehab hanteras i det digitala systemet Adato, där cheferna
får meddelande per automatik vid sjukfrånvaro. Fysiska skyddsronder återkopplas
till förvaltningen och åtgärder utförs ofta av vaktmästare eller fastighetsavdelningen.
Alla skyddsronder följs upp och arbetas med under året. Konsekvensanalyser görs
vid förändringar där risker bedöms och handlingsplan tas fram.
I slutet av året revideras arbetsmiljöarbetet för att finna eventuella brister i hur det
arbetas med arbetsmiljöfrågor. Utbildningsnämnden har tidigare satsat på att öka
cheftätheten för att minska antal medarbetare per chef vilket har visat sig gett en positiv effekt.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/8 600 UN

Redovisning av långsiktig barn- och elevutveckling
Beslut
Utbildningsnämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Elevunderlaget beräknas på de elever som går i förskoleklass och grundskola fram
till och med innevarande läsår. Prognosen 19-25 bygger på alla födda barn i kommunen och tar inte hänsyn till in- eller utflyttning.
I prognosen har vi en minskning av elever på totalt 61 elever mellan 2019 och
2024. Dessa fördelar sig ojämnt på enhetsnivå och alla enheter utom Gärdslösa
och Slottsskolan minskar. Störst minskning är det på Viktoriaskolan som ifall prognosen slår in kommer att gå från att ha två klasser per årskurs till att ha en klass
per årskurs. Om den prognosticerade minskningen i Rälla skulle slå in kommer
man inte att kunna ha undervisningsgrupper i varje årskurs utan få slå ihop till årskursblandade grupper.
Ökningen på Gärdslösa skola och Slottsskolan beror på att vi räknat med alla barn
i upptagningsområdet. Sedan Runstens skola lades ner har vi haft en trend där
elever som börjar förskoleklass och bor i Runstensområdet gå till Gårdbyskola i
Mörbylånga kommun. Anledningen till det har undersökts och är till största delen
praktiska och sociala skäl. I underlaget har vi därför gjort en extra tabell för förskoleklass på Gärdslösa där de elever som bor i Runsten (med postadress Färjestaden) har en egen kolumn. Dessa elever är alltså medräknade i underlaget från och
med läsåret 2019/20, men kan förväntas gå i Mörbylånga kommun till viss eller stor
del.
Läsåret 18/19 går totalt 94 elever i skola i annan huvudmans regi. 4 elever från annan kommun går i skola i Borgholm. Det har varit stora kullar födda 2002 och 2003
som gått i friskola i Färjestaden och Kalmar, men vi ser en avmattning av detta.
Elever födda 2002 gick ut årskurs 9 2018 och eleverna födda 2003 går i nian nu.
Därför har vi en prognosticerad minskning av antalet elever hos annan huvudman
från och med läsåret 2019/20.
Beslutsunderlag
Elevutveckling 190111
Dagens sammanträde
Förvaltningschef Helena Svensson förtydligar att prognosen visar att det totala antalet elever kommer att minska, Slottsskolans elever kommer att öka och att Gärdslösas antal elever kommer att öka kraftigt om inga elever går till Gårdby skola. De senaste tre åren har dock 17 av 19 elever valt att gå till Gårdby skola, så det är inte
troligt att samtliga elever i Runsten kommer att välja Gärdslösa skola.
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17

Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMND

§ 11

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-01-30

11

Dnr 2019/3 600 UN

Kalendarium Januari 2019
Beslut
Utbildningsnämnden tackar för informationen.
Beslutsunderlag
Kalendarium UN
Dagens sammanträde
Förvaltningschef Helena Svenson berättar att kalendariet innehåller stående ärenden för nämndens sammanträden utifrån den årliga planeringen samt tillkommande
ärenden för specifika sammanträden. I dokumentet finns även pågående ärenden
med fram tills de är utförda och avslutade.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMND

§ 12

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-01-30

12

Dnr 2018/8 606 UN

Information om ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet
Beslut
Utbildningsnämnden tackar för informationen.
Dagens sammanträde
Förvaltningschef Helena Svensson informerar om aktuella ärenden från Skolinspektionen. Utbildningsnämnden har tidigare beslutat att den aktuella informationspunkten ska vara en stående punkt på dagordningen.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMND

§ 13

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-01-30

13

Dnr 2019/6 600 UN

Information från verksamheten
Beslut
Utbildningsnämnden tackar för informationen.
Dagens sammanträde
Helena delar ut informationsmaterial om utbildningsnämndens verksamheter och
går igenom delarna reglemente, delegationsordning, allmänna handlingar och den
ekonomiska resursfördelningen.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20

Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMND

§ 14

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-01-30

14

Dnr 2019/7 600 UN

Frågor från ledamöterna
Beslut
Utbildningsnämnden tackar för informationen.
Dagens sammanträde
Ordförande Benny Wennberg (C) vill ha som ordningsregel att frågor ska anmälas
till förvaltningen innan sammanträdet för att förvaltningen ska hinna ta fram underlag
för svar på frågorna.
Förvaltningschef Helena Svensson beskriver hur skolorna och elevhälsan arbetar
med elever som har hög frånvaro i skolan.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

