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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-09-25

82

§ 82

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

§ 83

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-09-25

83

Dnr 2019/1 640 UN

Uppföljning och analys av budget delårsbokslut 2019
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga uppföljning och analys av budget, delårsbokslut 2019 med godkännande till handlingarna samt att vid uppföljning av budget, prognos i oktober
2019 ta ställning till vidare förhållningssätt i ärendet.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden uppvisar för augusti en negativ budgetavvikelse om - 1 366
tkr. Prognosen för helår är -966 tkr. Verksamheterna har gjort neddragningar inför
hösten och cheferna bedömer att det är svårt att skära ner ytterligare i verksamheterna. Underskottet beror bl.a. på ökade skolskjutskostnader, fler barn och elever
som väljer annan huvudman samt ökat antal barn med extra ordinära stödbehov.
Måluppfyllelsen för perioden är sammantaget god. Dock minskade årets resultat för
årskurs 9 vilket gjorde att ca 20 elever inte blev behöriga till gymnasiet. Detta är en
avsevärd minskning jämfört med föregående år.
Beslutsunderlag
Delårsbokslut 2019 Utbildningsnämnd
Tjänsteskrivelse daterad den 17 september 2019
Arbetsutskottets beslut den 11 september 2019 § 51
Dagens sammanträde
Förvaltningschef Helena Svensson och controller Izabelle Sjöbäck redogör för ärendet. Verksamheterna har gjort neddragningar inför hösten bland annat genom att införa B-formlösningar på södra rektorsområdet. Det är svårast inom södra rektorsområdet att få budget i balans då de består av små enheter. På Slottsskolan har årskurs 7 blivit två parallellklasser. I underskottet ingår uppkomna kostnader i och med
skolbranden med ca 170000 kr, vilket man räknar med ska täckas av försäkringsbolaget. Det går inte att ta igen underskottet från vårterminen där kostnaderna för interkommunalersättning, skolskjuts inklusive skoltaxi samt resurser för extra stöd till
elever tillsammans uppgår till ca en miljon kronor.
Det är fortsatt svårt för elever på Slottsskolan att få praktikplatser (PRAO). Utbildningsförvaltningen planerar att arbeta tillsammans med näringslivsrådet för att få till
en bättre modell för att få företagare att kunna ta emot praoelever. Prao är obligatoriskt enligt skollagen sedan 1 juli 2018 och att eleverna har en veckas prao i årskurs
åtta och nio.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 84

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-09-25

84

Dnr 2019/147 728 UN

Intern kontroll 2020
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

besluta att prioritera de kontrollpunkter med högsta riskvärde (8) i utbildningsnämndens kontrollplan för 2020, vilka är Säker inloggning till EdWise
och Rutiner vid elevfrånvaro.

Ärendebeskrivning
Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir
gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. En genomarbetad intern kontroll är
en av pusselbitarna i en bra styrning och uppföljning. Den bidrar till en effektiv och
säker verksamhet och god ekonomisk hushållning. Ytterst kan en bra intern kontroll
stärka förtroendet för förtroendevalda.
Intern kontroll sker hela tiden, i det dagliga arbetet, i det systematiska kvalitetsarbetet, i arbetsmiljöarbetet mm. För att utbildningsnämnden ska kunna följa upp den
interna kontrollen behöver man upprätta en intern kontrollplan för varje kalenderår.
Inventering av risker
Inför varje år tillsätts en arbetsgrupp med tjänstemän som gör en inventering av risker. Riskerna identifieras med utgångspunkt från olika frågeställningar och utifrån
områden som till exempel informationssäkerhet, resurshantering, trygghet och uppföljning av beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 6 september 2019
Riskbedömning intern kontroll 2020
Arbetsutskottets beslut den 11 september 2019 § 57
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 85

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-09-25

85

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 19 augusti -16 september 2019
Beslutsunderlag
Sammanställning av delegeringsbeslut daterad den 18 september 2019
Arbetsutskottets protokoll daterat den 11 september 2019
Tjänsteskrivelse daterad den 18 september 2019
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 86

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-09-25

86

Dnr 2019/10 606 UN

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

godkänna rapporten om kränkande behandling och lägga den till handlingarna.

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.
Antalet anmälningar har ökat mellan höst och vårtermin läsåret 2018/19. Tittar vi
närmare på enheterna så är det skolorna med högstadium som har flest anmälningar, medan förskolorna har väldigt få. Skolornas analys är att vi har ett bra
trygghetsarbete som bygger på en nolltolerans av kränkningar – därför anmäls allt
som händer.
Beslutsunderlag
Rapport anmälda kränkningar i skolor och förskolor jan-jul 2019
Tjänsteskrivelse daterad den 17 september 2019
Arbetsutskottets beslut den 11 september 2019 § 52
Dagens sammanträde
Förvaltningschef Helena Svensson redogör för ärendet. Hon berättar bland annat
om att vi har en nolltolerans vilket de höga antal anmälningar visar. I och med att det
är första läsåret med KB process så behöver det gå minst ett läsår till för att få ett
bättre underbyggt underlag för att kunna se en trend. Genom att använda KB process är det lättare att t.ex. få en överblick över de platser som är mest otrygga.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 87

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-09-25

87

Dnr 2019/144 600 UN

Uppföljning av anordnade drogfria skolavslutningsfester 2019 på
Slottsskolan och Åkerboskolan
Beslut
Utbildningsnämnden tackar för redovisningen och lägger densamma med godkännande till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Eftersom utbildningsnämnden tagit beslut om att sponsra drogfria skolavslutningar
med 10 tkr varje år, skickar förebyggande teamet årligen in en rapport för att återkoppla hur festerna avlöpte.
Beslutsunderlag
Skolavslutning Borgholms kommun 2019
Tjänsteskrivelse daterad den 17 september 2019
Arbetsutskottets beslut den 11 september 2019
Dagens sammanträde
Mötet reflekterade över skillnader i föräldrars deltagande vid arrangemanget. Åkerboskolan har en stark föräldraförening som har arbetat aktivt i många år och är väldigt engagerade i arbetet med ungdomarna. Det gäller att försöka aktivera föräldragruppen inom Slottsskolan så att även eleverna i årskurs nio deltar i större utsträckning vid skolavslutningsfesten.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9

Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDEN

§ 88

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-09-25

88

Dnr 2019/11 600 UN

Rapport Barn- och elevstatisktik (redovisning per skola och förskola)
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen och lägga densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Varje år följs det aktuella barn- och elevantalet upp i september. Årets detaljerade
siffror kompletteras med en jämförelse med förra årets statistik.
Beslutsunderlag
Rapport barn- och elevstatistik sep 2019
Tjänsteskrivelse daterad den 16 september 2019
Arbetsutskottets beslut den 11 september 2019 § 56
Bedömning
I grundskolan ser vi en minskning på totalen med 37 elever. Viktoriaskolan minskar
mest (24 elever), därefter Åkerbo (10) och Köping (8) medan Slottsskolan och
Gärdslösa ökar något. På Viktoriaskolan har det nu en klass mindre än förra året
eftersom förskoleklassen bara är en grupp.
Elever i grundskola hos annan huvudman har ökat med 2 sedan samma tid förra
året.
På förskolan är minskningen 12 barn totalt, men dessa siffror är väldigt rörliga eftersom man skolar in barn kontinuerligt i förskolans verksamhet. Antalet bar i kö
finns inte med i denna statistik.
Barn i förskola hos annan huvudman har minskat med ett barn. Den största delen
av dessa 37 barn går på Montessoriförskolan Solstrålen i Borgholm (28st).
Konsekvensanalys
Minskningen inom grundskolan är bekymmersam, särskilt för de små enheterna
där det blir svårt att få ekonomi och timplan att gå ihop. Flera skolor har redan vissa klasser som läser tillsammans, s.k. B-form, och fler lär det bli.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 89

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-09-25

89

Dnr 2019/3 600 UN

Kalendarium september 2019
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul.
Beslutsunderlag
Kalendarium september 2019
Dagens sammanträde
Förvaltningschef Helena Svensson informerar mötet att ärenden som låg under pågående uppdrag nu är inlagda i årshjulet.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 90

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-09-25

90

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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§ 91

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-09-25

91

Dnr 2019/6 600 UN

Information från verksamheten
Dagens sammanträde
Förvaltningschef Helena Svensson informerar om:


Förskolan Skogsbrynet, inflyttning i de nya lokalerna den 3 oktober.



Åkerboskolan nutid och framtid
-

Modulerna, möblemang och eleverna är på plats. Allt material efter branden
är bortforslat. Åkerboskolan jobbar med att färdigställa en inventarielista till
försäkringsbolaget. I mitten av oktober kommer försäkringsbolaget att lämna
ett bud till Borgholms kommun. UNAU bör vara med vid informationen från
försäkringsbolaget för att kunna påverka det beslut som ska tas av KS.

-

Arbetsgruppen som består av rektor, skyddsombud, Maria Drott fastighetsstrateg samt förvaltningschef jobbar med att ta fram behovsunderlag. Personalen på skolan involveras också i processen via bl.a. APT. Arbetsgruppen
har besökt Östra skolan i Färjestaden för att se hur deras nya skola är uppbyggd.

-

Planen är att den nya skolan ska vara färdig till höstterminen 2021.



Skolchefstjänsten är utlyst och sista ansökningsdag är den 6 oktober.



Ny bibliotekschef, Eva Savazzi, tillträder den 1 oktober.



Uppsiktsmöte med KSAU
-

Lyfte problematiken på Gärdslösa skola (el försörjningsproblematik, rektor
och skolsköterska saknar arbetsrum, skadedjur, mögeldoft)

-

Åkerboskolan

-

Budget



Gymnasieintagning 2019



SCB Socioekonomisk rapport

______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 92

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-09-25

92

Dnr 2019/7 600 UN

Frågor från ledamöterna
Dagens sammanträde
Inga frågor från ledamöter inkomna till eller under mötet.
______________

Utbildningsnämnden genom ordförande Benny Wennberg tackar förvaltningschef
Helena Svensson för den här tiden och för ett gott samarbete.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

