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Paragrafer

72-81

Plats och tid

Utbildningsförvaltningen A-huset 13.00 - 16.20

Beslutande ledamöter

Jeanette Sandström (S)
Irené Persson (S)
Benny Wennberg (C), ordf.
Eva Wahlgren (C)
Lars-Erik Larsson (V)
Björn Andreen (M)
Anna Victor Hiort (M).
Marita Krüger Que (FÖL) §§ 72-80
Erik Arvidsson (SD) §§ 72-80

Övriga närvarande

Anne-Charlott Petersson, sekreterare
Helena Svensson, förvaltningschef
Stig Augustsson (S)
Eva Flyckt (S)
Izabelle Sjöbäck, controller §§ 72-74
Maria Steen (FÖL) §§ 72-76
Madeleine Karström (KD)
Margita Vestring, personalavdelningen § 73
Göran Eliasson, rektor § 77
Helena J Stegert, rektor § 77
Eva-Lena Lindster Norling, rektor § 77
Acke Hultsberg, rektor § 77

Justerare

Eva Wahlgren

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 4 september 2019 kl. 11.00

Med Irene Persson som ersättare
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Sekreterare
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Anne-Charlott Petersson
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Eva Wahlgren

ANSLAGSBEVIS – anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se
Protokollet anslås
Datum då anslaget sätts upp

2019-09-04

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningsförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

2019-09-26

2

Innehållsförteckning:
Upprop
Val av justerare
§ 72

Godkännande av dagordning

§ 73

Uppföljning av sjukfrånvaro 2019 Medverkande Margita Vestring

2019/124 650

4

§ 74

Uppföljning budget juli 2019

2019/1 640

5

§ 75

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2019

2019/4 002

6

§ 76

Kalendarium augusti 2019

2019/3 600

7

§ 77

Information om Utbildningsförvaltningens verksamheter

2019/87 600

8

§ 78

Information om ärenden från Skolinspektionen och Barn- och
elevombudet

2019/5 606

9

§ 79

Information från verksamheten

2019/6 600

10

§ 80

Uppföljning SYV-plan 2018 Medverkande Anna-Stina Hedlund

2018/174 610

11

§ 81

Frågor från ledamöterna

2019/7 600

12

Justerandes sign

3

Utdragsbestyrkande

3

Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-08-28

72

§ 72

Godkännande av dagordning
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att godkänna utsänd dagordning.
Dagens sammanträde
Ordförande frågar om mötet godkänner utsänd dagordning
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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UTBILDNINGSNÄMNDEN

§ 73

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-08-28

73

Dnr 2019/124 650 UN

Uppföljning av sjukfrånvaro 2019
Beslut
Utbildningsnämnden tackar för informationen
Ärendebeskrivning
I Utbildningsnämndens årshjul för augusti månad är det beslutat att det ska göras en
avstämning och analys avseende sjukfrånvaro.
Dagens sammanträde
Margita Vestring, personalavdelningen redovisar kort- och långtidssjukfrånvaro ackumulerat till och med juni 2019. Total sjukskrivningsfrånvaro i procent av arbetstid
är hos utbildningsförvaltningen 7,7 procent lika med det totala snittet för Borgholms
kommun. Det är en liten ökning från föregående år. Hon informerar om verktygen i
det hälsofrämjande och förebyggande åtgärderna samt att cheferna har ett stort ansvar i detta arbete.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 74

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-08-28

74

Dnr 2019/1 640 UN

Uppföljning budget juli 2019
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga månadsuppföljning juli 2019 med godkännande till handlingarna.

att

ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att vidta ytterligare åtgärder för att nå
budget i balans samt fortlöpande rapportera konsekvenser av detta i verksamheterna.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen uppvisar ett resultat på -802 tkr för juli månad. Prognosen
på helår uppgår till -820 tkr. I aprils månadsuppföljning som redovisades för utbildningsnämnden i maj visade utbildningsförvaltningen ett prognostiserat underskott
på -2 104 tkr. Utbildningsnämnden beslutade då om åtgärder för att nå budget i balans. Efter detta har förvaltningens chefer gemensamt arbetat med att minska sina
kostnader. I majs månadsuppföljning hade det prognostiserade underskottet minskat till -1 295 tkr och har efter juli månad minskat ytterligare. Det kvarstår dock ett
prognosticerat underskott och ytterligare åtgärder behöver vidtas.
Beslutsunderlag
Uppföljning juli UN
Bedömning
Prognosen visar att utbildningsförvaltningen inte kommer att hålla sin budget utan
att åtgärder vidtas. Månadsuppföljningen visar även att korttidsfrånvaron har minskat vilket bör bevakas för att säkerställa att den positiva utvecklingen håller i sig.
Konsekvensanalys
Enheterna arbetar nu med att genomföra de kostnadsminskningar som beslutades
innan sommaren.
Dagens sammanträde
Förvaltningschef Helena Svensson och Izabelle Sjöbäck, controller redogör för budgetuppföljning juli 2019. Vid redovisning i september, tertial 2, ser vi mer hur trenden
är. Biblioteken har högsäsong under sommaren många besökare. Ny bibliotekschef
Eva Savazzi tillträder den 1 oktober.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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UTBILDNINGSNÄMNDEN

§ 75

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-08-28

75

Dnr 2019/4 002 UN

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2019
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga redovisade delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av fattade delegeringsbeslut för tiden 17 juni 2019 – 18 augusti 2019.
Beslutsunderlag
Sammanställning av delegeringsbeslut daterad den 20 augusti 2019
Arbetsutskottets protokoll daterat den 18 augusti 2019
Tjänsteskrivelse daterad den 20 augusti 2019
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 76

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-08-28

76

Dnr 2019/3 600 UN

Kalendarium augusti 2019
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul.
Beslutsunderlag
Kalendarium augusti 2019
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 77

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-08-28

77

Dnr 2019/87 600 UN

Information om grundskolornas verksamheter
Beslut
Utbildningsnämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Enhetschefer informerar om grundskolornas verksamheter.
Dagens sammanträde
Rektorerna presenterade sig och vilka skolor de ansvarar för. Eva-Lena Lindster
Norberg (fr.o.m. 12 augusti Åkerboskolan), Acke Hultsberg (fr.o.m. 1 augusti Viktoriaskolan), Helena J Stegert (Rälla och Gärdslösa skolor), Göran Eliasson (Slottsskolan).
Eva-Lena informerar om sin tuffa start på terminen och att det har varit mycket praktiska frågor. Personalen har varit fantastiska under uppstarten av verksamheterna
efter skolbranden på Åkerboskolan. Påbörjar sin rektorutbildning under 2020.
Acke lyfter fram Viktoriaskolans utemiljö och vilket intryck som fasaden ger när man
tittar på den äldre delen av skolan. Han håller på att sätta sig in i sin nya verksamhet
samt påbörjar sin rektorsutbildning under 2020.
Helena lyfter fram att båda skolorna Rälla och Gärdslösa är små enheter vilket bidrar till närheten till eleverna. Arbetslagen blir väldigt inarbetade, jobbar självständigt
och är med i flera arbetsgrupper med fokusering på barnens lärande.
Göran tar upp att åk 7 på Slottsskolan slagits samman till två klasser och arbetslagsorganisationen har ändrats inför årets skolstart. En utmaning för skolorna är att
antalet elever med särskilda behov ökar. Tackar nämnden för att de har bidragit till
att eleverna i årskurs 9 har fått möjligheten att åka till ett förintelseläger i Polen, att
se det i verkligheten ger ett större intryck för eleverna.
Christina Lundberg, rektor på Köping skola kunde inte närvara på grund av sjukdom.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 78

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-08-28

78

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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§ 79

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-08-28

79

Dnr 2019/6 600 UN

Information från verksamheten
Dagens sammanträde
Förvaltningschef Helena Svensson informerar om:


Åkerboskolan – Processen kring branden och vilken väg man ska gå inom projektet för uppbyggnad av ny skola.



Förskolan Sandhorvan – Öppet hus, inbjudan kommer när datum är bestämt.



Förskolan Skogsbrynet – Arbetet med utemiljön är försenat med cirka en månad
så verksamheten är kvar i den gamla byggnaden tills det blir färdigt.



Skolchefstjänsten – Tjänsten annonseras ut i v 36 och under rekryteringstiden
blir Jan-Erik Carlsson tillförordnad förvaltningschef. Helena slutar 30 september.



Samverkansmöte med Mörbylånga kommun – Kommunstyrelsen har givit i uppdrag till kommunledningsgrupperna att undersöka möjligheter till nya samverkansytor.



Tandborstning i förskola – Personal från folktandvården har varit och informerat
personalen på förskolorna om projektet. Det är glädjande att se att flera förskolor
visat intresse för att börja med projektet bland annat förskolor i Centrala och Rällaområdet.



Kick off med föreläsning den15 augusti med Ami Hemviken för all personal inom
utbildningsförvaltningen.

______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 80

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-08-28

80

Dnr 2018/174 610 UN

Uppföljning SYV-plan 2018
Beslut
Utbildningsnämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden beslutade den 26 september 2018 att det ska vara en
uppföljning av Studie- och yrkesvägsledningsplanen (SYV-plan) en gång per
år.
Dagens sammanträde
Anna-Stina Hedlund, SYV (Studie- och yrkesvägledare) redogör för uppföljningen av
SYV-planen. Hon informerar bland annat om att studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar: skolledning, lärare samt SYV. Förståelsen hos eleverna om varför de går i skolan måste öka. Eleverna gör PRAO i åk 8 och 9. Det finns behov att
utveckla hur praktikplatser tas fram till eleverna.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 81

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-08-28

81

Dnr 2019/7 600 UN

Frågor från ledamöterna
Dagens sammanträde
Stig Augustsson (S) frågar hur ordförande informerar vidare all information som berör nämnden till ledamöterna i arbetsutskottet, det har ju hänt mycket under första
veckorna av höstterminen.
Ordförande Benny Wennberg (C) svarar att det görs kontinuerligt med samtal eller
skickar information via mejlen till ledamöterna.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

