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§ 58

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-08-12

58

Dnr 2020/16 600 UN

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 59

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-08-12

59

Dnr 2020/1 640 UN

Uppföljning budget juli 2020
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden
att

lägga månadsuppföljningen juli 2020 med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till juli en positiv budgetavvikelse på 2 178 tkr. Avvikelsen är fortsatt positiv främst på grund av bidrag och utbetalningar som varit aktuella under årets första halvår. Prognosen för helår uppgår
till -994 tkr och har korrigerats från en positiv prognos per maj till en negativ på
grund av flertalet beviljade tilläggsbelopp, saknade intäkter samt uppstart av resursenhet.
Beslutsunderlag
Uppföljning juli 2020
Tjänsteskrivelse daterad den 11 augusti 2020
Bedömning
Utbildningsförvaltningens prognos på helår uppgår till -995 tkr. Hänsyn till ersättning för sänkta arbetsgivaravgifter eller sjuklönekostnader senare än juli har inte
gjorts då det inte finns någon faktisk summa att utgå ifrån. Nedan följer de större
förändringar som påverkar prognosen jämfört med uppföljningen per maj:
Nya tilläggsbelopp har beviljats vilket försämrar prognosen på förvaltningens centrala stödfunktion.
Externa intäkter som var prognosticerade på norra området kommer inte att beviljas vilket försämrar prognosen på området. Översyn ska göras på området för att
ta fram förslag till en budget i balans.
En resursenhet ska öppna på Köping skola i augusti. Tilläggsbelopp för att täcka
kostnader har tilldelats till enheten, dock har tilläggsbelopp förflyttats från andra enheter till resursenheten vilket försämrar prognosen på södra området.
Inför delårsbokslutet per augusti kommer en djupgående analys göras av förvaltningens prognos samt förslag tas fram för att nå en budget i balans.
Konsekvensanalys
Utifrån befintligt ekonomiskt läge behöver utbildningsnämnden vidta åtgärder utöver de som redan planerats inför budgetåret 2020. Utbildningsförvaltningen har ett
pågående arbete med att ta genomlysa de olika verksamheterna för att ta fram åtgärder med konsekvensanalyser vilket beräknas bli färdigt inför tertialbokslutet till
nämndens sammanträde i september.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Paragraf

2020-08-12

59

Dagens sammanträde
Förvaltningschef Roland Hybelius berättar om sommaren och att det varit ett utbrott
av Covid-19 bland medarbetare på Viktoriaskolans fritidshem. Utbildningsförvaltningen fick inte göra en smittspårning då smittskyddsläkaren ansåg att det inte var
befogat. Förvaltningschef hade dialog med huvudskyddsombud.
Kulturskolan har haft sommarlovsaktiviteter och biblioteket har haft full verksamhet.
Inköp på ICA är en stor del av avtalstrohetens brist men livsmedelsavtalen är inte
anpassade för verksamhetens alla behov. Det skulle behövas ett skafferiavtal.
Sjukfrånvaron ser ut att återgå till normalläge. Mer analys av sjukfrånvaron kommer
på nämnden. Utbildningsnämndens arbetsutskott anser att nämnden bör avvakta
delårsbeslut innan förvaltningen äskar tilläggsbudget gällande ökade kostnader för
skoltaxi.
I augusti får lärarna utbildning i InfoMentor och vårdnadshavarna har fått brev med
inloggningsuppgifter.
Ordförande Benny Wennberg lyfter behovet av mer information kring Covid-19 i tertialbokslutet nästa månad.
Skickas till
Utbildningsnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 60

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-08-12

60

Dnr 2020/2 640 UN

Satsningar och effektiviseringar 2021
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden
att

äska följande prioriteringar utifrån nedan ordning:

14001 tkr

för att behålla befintligt antal grundskolor som prioritering 1

4924 tkr

för att behålla befintligt antal förskolor som prioritering 2

2192 tkr

för att behålla befintlig struktur och kvalitet gällande pedagogisk personal som prioritering 3

att besluta om övrig prioritering
Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden beslutade 2020-04-29 § 26 att i ett första steg år 2021 halvera
avgifterna i kulturskolan och att i steg 2 år 2022 göra kulturskolan avgiftsfri samt att
lägga till förändringen i prioriteringsunderlaget i kommande budgetprocess. På utbildningsnämndens sammanträde 2020-04-29 § 27 informerade förvaltningschef
Roland Hybelius att utbildningsförvaltningen skulle återkomma med ett prioriteringsunderlag till nämndens sammanträde i juni månad. Ärendet lyftes på utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-06-10 § 50 men flyttades senare till nämndens
sammanträde i augusti.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 11 augusti 2020
Priomall UN 2021 augusti
Bedömning
Får utbildningsnämndens verksamheter kompensationen för att kunna bibehålla
befintlig organisation trots något minskat barn- och elevunderlag behöver inga åtgärder genomföras. I annat fall presenteras i prioriteringsunderlaget möjliga åtgärder på hur verksamheten kan sänka sina kostnader. Flera av dessa åtgärder behöver i så fall politiska beslut och kan behöva beredas. Utbildningsnämndens verksamheter behöver en ökad framförhållning gällande budgetförutsättningar som
sträcker sig flera år framåt för att kunna planera organisationen i ett längre perspektiv.
Dagens sammanträde
Utbildningsnämndens arbetsutskott går igenom prioriteringens olika delar och hur de
har räknats ut. Större delen av vad som önskas är för att ha kvar den verksamhet
och organisation utbildningsförvaltningen har i dag och inte behöva göra besparingar. Arbetsutskottet vill flytta upp tre prioriteringar inför nämnden och återkommer
med fullständigt förslag på prioritering till nämndens sammanträde.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Skickas till
Utbildningsnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 61

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-08-12

61

Dnr 2020/3 600 UN

Kalendarium Utbildningsnämnden aug 2020
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att

överlämna informationen till utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul.
Beslutsunderlag
Kalendarium augusti 2020
Dagens sammanträde
Förslaget inför nämndens sammanträde i augusti är att SYV kommer kl. 13:00 i 20
minuter och att skolledarna genomför kvalitetsredovisning cirka 15:00, 90 minuter.
Arbetsutskottet föreslår inga ändringar i kalendariet.
Skickas till
Utbildningsnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 62

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-08-12

62

Dnr 2019/33 623 UN

Riktlinjer för skolskjuts i Borgholms kommun
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden
att

fastställa nya riktlinjer för skolskjuts i Borgholms kommun med förtydligande
kring fritidshemsskjuts vid terminstider.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnd beslutade 2019-01-30 § 3 att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenserna av att minska avstånd mellan bostad och hållplats
som eleven själv kan behöva förflytta sig, erbjuda vinterskjuts och ökad maximal tid
på bussen. Utbildningsnämnd beslutade 2019-04-24 § 50 att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenserna av förändringar i upptagningsområdet
mellan Slottsskolan och Åkerboskolan.
När utredningen presenterades för utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-12-09
§ 77 föreslog arbetsutskottet att utbildningsnämnden skulle föreslå kommunfullmäktige att slopa 45 minuters regeln för att öka flexibiliteten för Kalmar länstrafik
att göra bättre helhetslösningar. I övrigt inte föreslå några förändringar utifrån de
avståndsregler vi har idag. Arbetsutskottet gav även utbildningsförvaltningen i uppdrag att revidera riktlinjerna för skolskjutsar i Borgholms kommun.
När utredningen sedan presenterades för utbildningsnämnden 2019-12-16 § 122
beslutade nämnden att återremittera ärendet till utbildningsförvaltningen för att
kompletteras med utredning/konsekvenser av att ta bort 45 minuters regeln för
skolskjuts.
Den kompletterade utredningen om att ta bort 45 minuters regeln för skolskjuts presenterades för utbildningsnämnden 2020-02-26 § 16 som föreslog kommunfullmäktige att ändra maxgränsen på 45 minuter som maximal restid med skolbuss till 60
min för att möjliggöra en bättre helhetslösning gällande skolskjuts. Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-20 § 70 att ändra maxgränsen utifrån utbildningsnämndens förslag.
Utifrån beslutade förändringar samt uppdrag att revidera riktlinjerna för skolskjutsar
i Borgholms kommun har utbildningsförvaltningen arbetat fram nya riktlinjer.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för skolskjuts i Borgholms kommun
Tjänsteskrivelse daterad den 10 augusti 2020
Bedömning
De nya riktlinjerna bedöms förtydliga tillämpningen utifrån skollagen och rätt till
skolskjuts samt den lokala praxis och regler som tillämpas i Borgholms kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020-08-12

62

Konsekvensanalys
Utifrån nuvarande riktlinjer för skolskjuts bedöms inte föreslagna riktlinjer medföra
några ekonomiska konsekvenser eftersom de förtydligar tillämpningen av skollagens rätt till skolskjuts samt tidigare praxis och beslutade regler.
Dagens sammanträde
Administrativ chef Kim Jakobsson går igenom förslaget på nya riktlinjer och vad
Borgholms kommun erbjuder utöver skollagen. Sammanträdet diskuterar behovet
kring förtydligande av fritidshemsskjuts för grundsärskola. Inom terminerna kan fritidshemsskjuts gälla vilket ska förtydligas i riktlinjerna, dock ej jul- och sommarlov.
Skickas till
Utbildningsnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 63

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-08-12

63

Dnr 2020/100 660 UN

Tillämpningsföreskrifter med maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden
att

fastställa nya tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg i Borgholms kommun.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har precis som andra kommuner tillämpningsföreskrifter som
beskriver hur verksamheten inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
tillämpas i kommunen. Tillämpningsföreskrifterna beskriver kommunens verksamheter, förtydligar regler som baseras på skollag och lokal praxis samt beskriver hur
administrationen går till för ansökan och uppsägning mm. Styrdokumentet ska hjälpa verksamheternas pedagogiska personal, administration och vårdnadshavare att
ha en tydlig, rättvis och fungerande verksamhet över hela kommunen.
Beslutsunderlag
Tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borgholms kommun
Tjänsteskrivelse daterad den 6 augusti 2020
Bedömning
Förslaget till nya tillämpningsföreskrifter är framtaget av förvaltning, arbetslagsledare, rektorer och skoladministratörer från berörda verksamheter inom kommunen
och bedöms vara tydligare än tidigare tillämpningsföreskrifter.
Konsekvensanalys
Tydligare tillämpningsföreskrifter bedöms underlätta för personal och vårdnadshavare samt öka likvärdigheten inom kommunen. Utifrån nuvarande tillämpningsföreskrifter är en förändring att verksamheterna förskola och fritidshem erbjuds till
18:00 istället för 18:30, precis som i Mörbylånga kommun, vilket inte bedöms ha
någon större konsekvens då kommunen erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid. En annan förändring är ansökningsförfarandet gällande särskilda skäl där det
nu tydligare framkommer att skälen utgår utifrån barnets behov, vilket är ett förtydligande av vad som står skrivet i skollagen.
Dagens sammanträde
Administrativ chef Kim Jakobsson redogör för förslaget till nya tillämpningsföreskrifter och hur de tagits fram tillsammans med arbetslagsledare, förskolerektorer och
skoladministratörer samt hur man tillämpar särskilda skäl.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Skickas till
Utbildningsnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 64

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-08-12

64

Dnr 2020/92 008 UN

Medborgarförslag - Inköp av lådlastcyklar till förskolorna
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden
att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda förslaget och återkomma med
förslag till beslut.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att två lastcyklar köps in och provas i en förskola som har
begränsat med utflyktsmål idag, t.ex. Köpingsvik. Kommunfullmäktige lämnar
medborgarförslaget till utbildningsnämnden för ställningstagande och beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2020 § 112
Dagens sammanträde
Utbildningsnämndens arbetsutskott går igenom medborgarförslaget.
Skickas till
Utbildningsnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 65

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-08-12

65

Dnr 2020/108 610 UN

Uppföljning av SYV-plan
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att bjuda in studie- och yrkesvägledare Anna-Stina Hedlund till utbildningsnämndens möte den 26 augusti 2020.
Ärendebeskrivning

I Utbildningsnämndens årshjul för augusti månad är det beslutat att det ska
göras en uppföljning av SYV-planen.
Dagens sammanträde
Förvaltningschef Roland Hybelius berättar att studie- och yrkesvägledaren följer upp
SYV-planen precis som i augusti föregående år. Jeanette Sandström undrar om Anna-Stina Hedlund kan redogöra för hur vi gör med elever som missade PRAO förra
läsåret. Roland Hybelius tar med önskemålet till studie- och yrkesvägledaren.
Skickas till
Utbildningsnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 66

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-08-12

66

Dnr 2020/109 650 UN

Uppföljning av sjukfrånvaro 2020
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att bjuda in personalkonsulent Margita Vestring till utbildningsnämndens möte den
26 augusti 2020.
Ärendebeskrivning
I Utbildningsnämndens årshjul för augusti månad är det beslutat att det ska göras en
avstämning och analys avseende sjukfrånvaro.
Dagens sammanträde
Förvaltningschef Roland Hybelius berättar att cheferna kommer att arbeta tillsammans med organisationen Sunt Arbetsliv för att förbättra kommunens arbetsmiljö.
Uppföljningen av sjukfrånvaron bereds av personalavdelningen.
Skickas till
Utbildningsnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-08-12

67

Dnr 2020/58 610 UN

Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete 2019
Beslut
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
att genomföra uppföljning av kvalitetsarbete på utbildningsnämndens sammanträde
i augusti utifrån tidigare beslutat upplägg.
Ärendebeskrivning
Tidigare uppföljning av systematiska kvalitetsarbetet har skjutits upp på grund av corona.
Dagens sammanträde
Förvaltningschef Roland Hybelius går igenom av arbetsutskottet tidigare beslutat
upplägg där ledamöterna i utbildningsnämndens arbetsutskott ingår varsin grupp.
Ärendet kommer att ledas av skolledarna och utvecklingsledare under 90 minuter.
Skickas till
Utbildningsnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-08-12

68

Dnr 2020/5 600 UN

Information av ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet
Dagens sammanträde
Utbildningschef Roland Hybelius går igenom aktuellt ärende som ska besvaras till
Diskrimineringsombudsmannen. Sammanträdet diskuterar de rubriker i skollagen
som en rektor kan använda sig av för att flytta eller stänga av elever.
Skickas till
Utbildningsnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-08-12

69

Dnr 2020/6 600 UN

Information från verksamheten
Dagens sammanträde
Förvaltningschef Roland Hybelius informerar kring olika punkter som planeras lyftas
till utbildningsnämnden under punkten information från verksamheten.
Skickas till
Utbildningsnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

