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§ 51

Godkännande av dagordning
Beslut
Utbildningsnämnd beslutar
att godkänna dagordning med förändringen att punkt 8 tidigareläggs och att punkt 7
läggs sist i dagordningen.
Dagens sammanträde
Ordförande frågar om mötet godkänner dagordning.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/1 640 UN

Uppföljning och analys av budget april, Tertial 1 2019
Beslut
Utbildningsnämnd beslutar
att

godkänna Tertialbokslut 1 med föreslagna åtgärder.

att

godkänna de förändringar/tillägg som är gjorda gällande nyckeltal.

att

följa upp åtgärdsplanen vid kommande möten.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen uppvisar för april månad en budgetavvikelse om -150 tkr.
Prognosen på helår uppgår till -2 104 tkr. Efter utredning gällande fördelning av
tilläggsbelopp har ytterligare tilläggsbelopp delats ut till förvaltningens olika enheter, detta skapar ett underskott centralt som förväntas öka under året. Mer behov
än som tidigare varit uppmärksammat finns på enheterna, främst för att stödja elever i behov av extra stöd men även på grund av inskolningar och ökade barnantal.
För att nå en budget i balans kommer rektorer att få i uppdrag att minska kostnader
med ca. 1,3 % motsvarande vardera enhets budget. Åtgärdsplaner och konsekvensbeskrivningar kommer att upprättas för att nå en budget i balans.
Måluppfyllelsen för perioden är god och verksamheterna fungerar väl. Arbetsmiljön
är dock ett område som behöver arbetas ytterligare med. Sjukfrånvaron har ökat
när det gäller långtidssjukskrivningar, men minskat när det gäller korttidssjukskrivningar.
Beslutsunderlag
Tertialbokslut 2019 UN
Tjänsteskrivelse daterad den 20 maj 2019
Arbetsutskottets beslut den 15 maj 2019 § 29
Konsekvensanalys
Åtgärdsplaner och konsekvensbeskrivningar kommer att upprättas för att nå en
budget i balans.
Dagens sammanträde
Förvaltningschef Helena Svensson informerar att utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har arbetat fram fler och mer relevanta nyckeltal som uppföljning av målen,se
bilaga. Utbildningsförvaltningen har kopplat ihop arbetet med målstyrning och det
systematiska kvalitetsarbetet. Kostnadsanpassningen gäller även kulturskola och
biblioteket.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/70 641 UN

Information Kontroll i Statsbidrag för en likvärdig skola 2018
Beslut
Utbildningsnämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Skolverket har gjort en kontroll hos Borgholms kommun för att säkerställa att statsbidraget för en likvärdig skola används på det sätt som förordningen anger. Utbildningsförvaltningen har tillsammans med ekonomiavdelningen tagit fram underlag
enligt de anvisningar Skolverket gav. Syftet är att säkerställa att kommunen inte
minskat sina egna kostnader för förskoleklass och grundskola per elev jämfört med
ett snitt av de tre föregåande åren.
Resultatet, som redovisas nedan, visar enligt kommunens beräkning att kommunen inte minskat kostnaderna.
2015

2016

2017

Genomsnitt

2018

Differens

Elevhälsa
Kostnad/elev

3359

3460

3747

3522

3614

92

Förskoleklass
Kostnad/elev

2291

2154

2927

2457

2699

242

Grundskola
Kostnad/elev

41773

48526

50379

46893

50027

3134

Ärendet är inte beslutat av Skolverket ännu.
Beslutsunderlag
Brev från Skolverket
Tjänsteskrivelse daterad den 20 maj 2019
Bedömning
Enligt de uträkningar som gjorts har Borgholms kommun inte minskat sina kostnader per elev för undervisning i förskoleklass och grundskola.
Konsekvensanalys
Om Borgholms kommuns svar till Skolverket inte blir godkänt kan kommunen bli
återbetalningsskyldig för de 1,5 mkr som bidraget omfattar för 2018. Om det skulle
inträffa är sannolikheten dessutom stor för att bidraget för 2019 (4 mkr) och 2020
inte heller kan betalas ut.
Dagens sammanträde
Controller Izabelle Sjöbäck informerar om hur beräkningarna är gjorda och att redan
nu införa bevakning av kostnaderna inför redovisningen av likvärdigskola för år
2019.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/75 623 UN

Fritidshemsskjuts grundsärskola
Beslut
Utbildningsnämnd beslutar
att

revidera riktlinjerna för skolskjuts inom Borgholms kommun genom att införa
möjligheten till fritidshemsskjuts för elever som går i grundsärskola i Borgholms kommun.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har nu ett tillräckligt antal elever med behov av undervisning i
grundsärskola för att igen kunna bedriva grundsärskolans verksamhet i egen regi.
Detta innebär dock att samtliga grundsärskolelever i kommunen går i skola på ett
och samma ställe vilket kan innebära långa avstånd för vårdnadshavare som behöver hämta sina barn på fritidshem. När verksamheten tidigare bedrevs hade grundsärskolans elever möjlighet att få skolskjuts hem från skolan inte bara i anslutning
till skolans ramtid utan utifrån sin vistelsetid på fritidshemmet. Eftersom att grundsärskolans elever är ganska begränsade till antalet och de åker särskilt anordnad
skoltransport istället för skolbuss har detta inte varit några större problem att anordna. Utbildningsförvaltningen föreslår därför utbildningsnämnden att besluta om att
införa möjligheten till fritidshemsskjuts för elever som går i grundsärskola i Borgholms kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 22 maj 2019
Arbetsutskottets beslut den 15 maj 2019 § 34
Bedömning
Fritidshemsskjuts för elever som går i grundsärskola i Borgholms kommun bedöms
vara en förutsättning för att flera av dessa elever ska kunna delta i verksamheten.
Konsekvensanalys
Då grundsärskolans elever åker särskilt anordnade skoltransport bör fritidshemsskjuts för dessa elever inte innebära några större negativa konsekvenser för kommunen. Detta skulle dock öka möjligheten för de elever som skulle behöva undervisas i grundsärskola att få en anpassad undervisning.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/4 002 UN

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2019
Beslut
Utbildningsnämnd beslutar
att

lägg redovisade delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av fattade delegeringsbeslut.
Beslutsunderlag
Sammanställning delegeringsbeslut daterad den 22 maj 2019
Tjänsteskrivelse daterad den 22 maj 2019
Arbetsutskottets protokoll daterat den 15 maj 2019
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/3 600 UN

Kalendarium maj 2019
Beslut
Utbildningsnämnd beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul.
Beslutsunderlag
Kalendarium maj 2019
Dagens sammanträde
Förvaltningschef Helena Svensson informerar om vilka verksamheter som ska presenteras vid kommande nämndssammanträden:
Juni – förskola
Augusti – grundskola och fritids
September – kulturskola och bibliotek
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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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Dnr 2019/6 600 UN

Information från verksamheten
Dagens sammanträde
Förvaltningschef Helena Svensson informerar om:


Rapport från Skolriksdagen
Benny Wennberg, Jeanette Sandström, Björn Andreen, Kim Jakobsson samt
Helena Svensson var på Skolriksdag tillsammans med ytterligare 2000 personer
från kommuner i hela Sverige. Vad pratar man om i skolsverige idag? Framför
allt talas det om digitalisering och likvärdig skola. Bland annat pratade utbildningsminister Anna Ekström om likvärdig skola. Skolverket kommer att till år
2020 göra nationella prov helt digitaliserade.



Erbjudande om deltagande i forskningsprojet på Linnéuniversitetet



Inbjudan till samrådsmöte för ombyggnad av väg 136, delen Rälla – Ekerum



Träff med skolledningen i Mörbylånga kommun. Bifoga presentation



Arbetsmarknadsåtgärder
Borgholms kommun behöver arbeta aktivt för att tillhandahålla praktikplatser/språkpraktik och andra former av arbetsmarknadsåtgärder. Matchning utifrån tidigare erfarenheter och utbildningar får sedan ske för varje individ till passande arbetsplats.



Minskad användning av engångsplast
Förvaltningarna ska med koppling till kommunens miljömål begränsa inköp av
engångsartiklar av plast så långt det är möjligt.



Rekrytering
Eva-Lena Lindster Norberg blir skolledare på Åkerboskolan fr.o.m. 12 augusti.
Acke Hultsberg blir skolledare på Viktoriaskolan fr.o.m. 1 augusti samt att Emma
Berggren blir utvecklingsledare fr.o.m. 12 augusti.
Få sökande till tjänsten som bibliotekschef.



Logistik
Förskolor och fritidshem är på väg att gå över till att beställa separata livsmedel i
systemet Aivo där det är lättare att beställa ett mindre antal varor. Logistiken
återuppbyggd.


Justerandes sign

Lokaler
Utdragsbestyrkande
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Åkerboskolan – Ett första avstämningsmöte KSAU – UNAU inför projekt Åkerboskolan är planerat till den 4 juni 2019. En arbetsgrupp är tillsatt men inte igång.
Kommunen kommer att ta in konsulthjälp för att få fram underlag inför upphandling av skola. Tidplanen är att ha ett upphandlingsunderlag färdigt vid årsskiftet
19/20.
Förskolan Skogsbrynet – är i fas med plan, slutbesiktning invändigt under veckan.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/7 600 UN

Frågor från ledamöterna
Beslut
Utbildningsnämnd beslutar
att uppdra till utbildningsförvaltningen att göra en utredning utifrån vad som beslutades i kommunfullmäktige den 20 maj 2019 § 116
-

Få mer fakta från förebyggande teamet och elevhälsan kring ökad otrygghet
bland 6:orna på Slottsskolan.
Få en kostnadsberäkning på vad en återföring skulle kosta.

Dagens sammanträde
1) Ordförande Benny Wennberg (C) vill att utbildningsnämnden ska vara proaktiva
och överlämna ett uppdrag till utbildningsförvaltningen då motionen Återför årskurs sex till mellanstadieskolor återremitterades i kommunfullmäktige.
Ordförande föreslår att utbildningsförvaltningen påbörjar/gör en så bred och omfattande utredning som möjligt inför kommande uppdrag från kommunstyrelsen om att
göra ytterligare beredning i ärendet. Dnr 2019/32-604 UN.

2) Eva Wahlgren (C) frågar vad kommunen gör för att förebygga droganvändning
hos ungdomar i kommunen.
Förvaltningschef Helena Svensson informerar att det finns en ANDT-grupp (ANDT förebyggande arbete mot Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak) i kommunen där
polisen, integration, förebyggande teamet, ungdomssamordnare samt skolan ingår.
Gruppen har träffar och stämmer av läget. Brottsförebygganderådet (BRÅ) tar också
fram statistik varannan månad och rapporterar till kommunledningsgruppen.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/74 610 UN

Uppföljning av värdegrundsarbete 2019
Beslut
Utbildningsnämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden har i sitt kalendarium fastställt att värdegrundsarbetet ska följas upp i maj månad. Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2019-05-15 att
följa samma upplägg som förra mandatperioden och därför har Helena Johansson
Stegert och Jan-Erik Carlsson bjudits in till mötet för att beskriva sitt arbete med
värdegrund och likabehandling.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 20 maj 2019
Likabehandlingsplan Gärdslösa skola 2018/19
Likabehandlingsplan Viktoriaskolan 2018/19
Arbetsutskottets beslut den 15 maj 2019
Dagens sammanträde
Tf. rektor Jan Erik Carlsson framför bland annat att man arbetar hela tiden kring värdegrundsarbete och att man sätter nya mål en gång per år. Likabehandlingsplaner
uppdateras vid olika datum inom utbildningsförvaltningen. Främjande och förbyggande arbete är viktigast för trygghet och studiero på en skola.
Rektor Helena J Stegert framför bland annat att värdegrund är vad man har gjort,
hur man upplevs. Möta vad som finns bakom beteende. Bemöta elever med värdegrund varje dag. Värdegrundande metoder att få fram till/i undervisning och lärande.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

