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UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

§ 28

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-05-15

28

Diarieenhet

Godkännande av dagordning
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna utsänd dagordning med förändringen att punkt 4 skolskjutsfrågor flyttas ner till sista punkt.
Dagens sammanträde
Ordförande frågar om mötet kan godkänna utsänd dagordning.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-05-15

29

Dnr 2019/1 640 UN

Uppföljning och analys av budget april, Tertial 1 2019
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att då resultatet för tertialbokslut 1 inte är klart vid arbetsutskottet möte så överlämnar utskottet ärendet utan beredning till utbildningsnämnden.
att föreslå utbildningsnämnden att redovisa ett underskott till kommunstyrelsen med
konsekvensanalyser och åtgärdsplan.
att göra ett informationsärende till utbildningsnämndens möte den 29 maj 2019 angående ”Kontroll i Statsbidrag för likvärdig skola”.
Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen uppvisar preliminärt en budgetavvikelse i april på – 165 tkr.
Beslutsunderlag
Preliminärt resultat Tertialbokslut, april 2019
Dagens sammanträde
Controller Izabelle Sjöbäck och förvaltningschef Helena Svensson redogör för det
preliminära resultatet för april 2019. Då tertialbokslutsrapporten inte är klart vid arbetsutskottets möte så kommer analys av verksamheten, personaluppföljning, månadsuppföljning och prognos att presenteras vid utbildningsnämndens möte den 29
maj 2019.
Förvaltningschef Helena Svensson informerar att skolverket genomför en stickprovskontroll av redovisat statsbidrag Likvärdig skola på 1,5 miljoner där skolverket har
fått input att vi inte uppfyller kriterierna för bidraget.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-05-15
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Dnr 2019/72 740 UN

Stipendium Kulturskolan 2019
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att

tilldela Douglas Petersson och Saera Musa Bara Mässingens stipendium
2019.

Ärendebeskrivning
Stipendium Bara Mässingens stipendium 2019 delas ut av kulturskolechef vid
Borgholms kulturskola den 6 juni i samband med nationaldagsfirandet
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 2 maj 2019
Bedömning
Förslaget på Douglas Petersson grundar sig på goda insatser i ämnet Piano och
Saera Musa för goda insatser i ämnet fiol.
Skickas till
Kulturskolechef
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-05-15
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Dnr 2019/74 610 UN

Uppföljning av värdegrundsarbete
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att

bjuda in ett skolområde till Utbildningsnämnden den 29 maj för att beskriva
värdegrundsarbetet.

att

skicka ut deras likabehandlingsplan som underlag till nämnden inför mötet.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade den 16 maj 2018 att bjuda in skolledningen för centrala rektorsområdet och skicka ut likabehandlingsplaner som underlag till nämnden inför mötet.
Eftersom det är ny mandatperiod behöver ett nytt beslut tas kring vilket upplägg nuvarande nämnd vill ha för den årliga uppföljningen av värdegrundsarbete.
Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut den 16 maj 2018 § 40
Utbildningsnämndens beslut den 30 maj 2018 § 51
Dagens sammanträde
Mötet diskuterar kring möjligheten att fortsätta med upplägget att bjuda in skolledare
till utbildningsnämnden för att beskriva deras värdegrundsarbete.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-05-15
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Dnr 2019/3 600 UN

Kalendarium Maj 2019
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att överlämna informationen till utbildningsnämnden.
Ärendebeskrivning
Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul.
Beslutsunderlag
Kalendarium maj 219
Dagens sammanträde
Mötet går igenom kalendariet maj 2019.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-05-15
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Dnr 2019/5 606 UN

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-05-15

34

Dnr 2019/75 623 UN

Skolskjutsfrågor
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag till beslut för skolskjuts till fritidshem kopplat till särskola till utbildningsnämndens möte den 29
maj 2019.
Ärendebeskrivning
Två skolskjutsärenden behöver diskuteras inför eventuella beslut
1. skolskjuts till fritidshem kopplat till placering i särskola
Skolskjuts medges normalt enbart till och från skolans verksamhet och om ett barn
har fritidshemsplacering så lämnar och hämtar vårdnadshavarna eftersom skolbarnsomsorgen är kopplad till vårdnadshavarnas arbetstider. Nu när Borgholms
kommun startar upp grundsärskolan i Köpingsvik igen har frågan om dessa elever
kommer att få skolskjuts till fritidshemmet kommit upp. Eftersom särskolan enbart
finns i Köpingsvik så kommer barnen som är inskrivna där också att gå på fritids på
Köping om de har behov av det. För att inte försvåra för vårdnadshavarna, som
kanske får långt att köra sina barn till Köpingsvik istället för den grundskola de tillhör kan det vara lämpligt att ge dem skjuts till och från fritidshemmets verksamhet.
2. problematik kring elever som valt att gå på Åkerboskolan trots att de tillhör
Slottsskolans upptagningsområde. Ansökningar om skolskjuts på särskilda skäl
börjar komma in inför höstterminen.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 15 april 2018 § 84
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut den 6 november 2018 § 321
Kommunstyrelsens beslut den 11 december 2018 § 269
Kommunfullmäktiges beslut den 11 februari 2019 § 45
Tjänsteskrivelse daterad den 9 maj 2019
Dagens sammanträde
Mötet diskuterar kring skolskjutsfrågorna. Att se över skolskjuts för elever som valt
Åkerboskolan framför sin placeringsskola ingår redan i uppdraget som utbildningsförvaltningen har i höst tillsammans med KLT. Mötet lägger fram önskemål om underlag till beslut utifrån skolskjuts till och från fritidshemmet för elever som går på
särskola.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

