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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDEN

§1

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-01-29

1

Dnr 2020/16 600 UN

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§2

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-01-29

2

Dnr 2019/1 640 UN

Uppföljning budget dec 2019 Årsbokslut
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att invänta redovisning av ekonomin i årsbokslutet för utbildningsnämnden 2020
som kommer att redovisas i sin helhet på utbildningsnämndens möte den 26
februari 2020.
Ärendebeskrivning
Uppföljning av budget december 2019 Årsbokslut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut den 15 januari 2020 § 2
Verksamhetsberättelse 2019 exklusive ekonomi
Dagens sammanträde
Controller Izabelle Sjöbäck lämnar en preliminär verksamhetsberättelse utan ekonomi men informerar att preliminärt visar årsbokslut 2019 på en negativ budgetavvikelse om – 1 176 tkr. Mötet går igenom delar i verksamhetsberättelsen som analys av
verksamheten, viktiga händelser under året, måluppfyllelse, personaluppföljning,
framtid. Verksamhetsberättelsen kommer att kompletteras med ekonomi och redovisas på utbildningsnämndens möte i februari 2020.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§3

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-01-29

3

Dnr 2020/10 640 UN

Attestlista 2020
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa mottagnings- och beslutsattestanter enligt attestlista 2020.
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 attestlistan för
2020.
Beslutsunderlag
Attestlista utbildningsnämnden 2020
Tjänsteskrivelse daterad den 10 januari 2020
Arbetsutskottets beslut den 15 januari 2019 § 5
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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§4

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-01-29

4

Dnr 2020/4 002 UN

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2020
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga redovisade delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av fattade delegeringsbeslut för tiden 11 december – 20 januari 2020.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll daterad den 15 januari 2020
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§5

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-01-29

5

Dnr 2020/15 640 UN

Elever hos annan huvudman
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att uppdra till utbildningsförvaltningen att undersöka förutsättningarna för att göra
en undersökning utifrån vårdnadshavares val av skolor utanför Borgholms kommun.
Ärendebeskrivning
I Borgholms kommun har vi ett minskande elevunderlag dels på grund av ett sjunkande antal födda barn i kommunen samt att det finns ett antal vårdnadshavare som
har valt att placera sina barn på skolor utanför vår kommun. Det är i snitt 9 barn per
årskull som går på skolor utanför kommunen vilket för med sig en kostnad/elevpeng
som kommunen betalar till annan huvudman.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut den 15 januari 2020 § 10
Dagens sammanträde
Ordförande Benny Wennberg (C) redogör för förslaget om att göra en djupare analys av orsakerna till att vårdnadshavare väljer andra skolor utanför Borgholms kommun. Syftet med analysen är att få en bredare förståelse för orsakerna till att vårdnadshavare väljer andra skolor utanför Borgholms kommun samt att för att undersöka möjligheterna för utbildningsnämnden att påverka detta, så att fler väljer skolor
inom kommunen.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§6

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-01-29

6

Dnr 2020/8 600 UN

Redovisning av långsiktig barn- och elevutveckling
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

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 i nuläget en minskning av elever på totalt 47 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. På Rälla skola har vi nu 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 19/20 går totalt 98 elever i skola i annan huvudmans regi. 2 elever från annan kommun går i skola i Borgholms kommun.
Beslutsunderlag
Elevutveckling 2019-12-02
Tjänsteskrivelse daterad den 8 januari 2020
Arbetsutskottets beslut den 15 januari 2020 § 7
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§7

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-01-29

7

Dnr 2020/14 026 UN

Redovisning av enheternas arbetsmiljö 2019
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Arbetsmiljöarbete är ett ärende i utbildningsnämndens årshjul, i januari månad.
2019 fokuserade årets genomgång på hur det systematiska arbetsmiljöarbetet
(SAM) genomförs utifrån Borgholms kommuns styrdokument.
Ur Borgholms kommuns chefshandbok:
Arbetsmiljö är allt som påverkar människor på jobbet. Människan påverkas av fysiska, psykiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer. Den väsentligaste
uppgiften för arbetsmiljöarbetet är att skapa friska arbetsplatser där ingen blir skadad på jobbet. Därför ansvarar du som chef för att ha tillräckliga kunskaper om de
lagar och regler som finns inom området för att kunna verka för en god arbetsmiljö
för dig själv och andra.
Cheferna arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor enligt kommunens rutiner och
riktlinjer. Arbetsmiljön är en stående punkt i lokal och förvaltningsövergripande
samverkan.
Utbildningsförvaltningens centrala samverkan, FOSAM, följer upp enheternas arbetsmiljöarbete utifrån ett årshjul, samverkar ärenden till utbildningsnämnden och
aktuella ärenden som kan lyftas av såväl fackförbund eller arbetsgivare. Stående
punkter på varje samverkansmöte är arbetsmiljö, personal, ekonomi, organisation
och ärenden till utbildningsnämnden. Utbildningsförvaltningen har även under 2019
tillsatt en förvaltningsövergripande arbetsgrupp bestående av arbetsgivare och
fackförbund. Arbetsgruppen arbetar med att bland annat planera implementering
av nytt samverkansavtal, arbeta med HÖK 18 samt på olika sätt försöka förbättra
personalens arbetsmiljö. Arbetsgruppen rapporterar till FOSAM.
Respektive chef genomför årligen bland annat:


fysisk skyddsrond utifrån en gemensam checklista som resulterar i en
handlingsplan som enheterna följer upp,
 psykosocial skyddsrond i form av en medarbetarenkät som resulterar i en
handlingsplan som enheten följer upp samt
 revision av enhetens systematiska arbetsmiljöarbete.
Större delen av utbildningsförvaltningens arbetsmiljöarbetet sker på lokal nivå i
form av APT, lokal samverkan, medarbetarsamtal samt i den löpande verksamheten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 10 januari 2020
Checklista arbetsmiljö-/skyddsrond
Medarbetarenkät utbildningsförvaltningen 2019
Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Sammanställning - Årlig revisionsrapport 2019
Arbetsutskottets beslut den 15 januari 2020 § 9
Bedömning
Utbildningsförvaltningens chefer genomför det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån Borgholms kommuns styrdokument.
Dagens sammanträde
Tf. förvaltningschef Jan Erik Carlsson redogör för det systematiska arbetsmiljöarbetet som pågår inom verksamheterna och att det finns ett bra stöd i styrdokument
som rutiner och riktlinjer. Kommunens revisorer är väldigt nöjda med hur vi arbetar.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§8

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-01-29

8

Dnr 2020/3 600 UN

Kalendarium Utbildningsnämnden januari 2020
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul.
Beslutsunderlag
Kalendarium januari 2020
Arbetsutskottets beslut den 15 januari 2020 § 4
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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9

Dnr 2020/5 600 UN

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020/6 600 UN

Information från verksamheten
Dagens sammanträde
Tf. förvaltningschef Jan Erik Carlsson informerar om:


SALSA statistikmodell skolverket



Kulturskolan

______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 11

Sammanträdesdatum
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2020-01-29
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Dnr 2020/7 600 UN

Frågor från ledamöterna
Dagens sammanträde
Tf. förvaltningschef Jan Erik Carlsson besvarar frågor från utbildningsnämndens möte i december.


Redogör för händelse på Slottsskolan som ledde till polisanmälan.



Redogör för hur det ser ut i dagsläget när det gäller storlekar på klasser i
skolorna och hur stora barngrupperna är på förskolorna samt att det finns
klasser i B-form på Åkerboskolan, Rälla och Gärdslösa skolor.

______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

