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§ 90

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-21

90

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

4

Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDEN

§ 91

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-21

91

Dnr 2020/92 008 UN

Medborgarförslag - Inköp av lådlastcyklar till förskolorna
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

tacka för ett bra förslag men avvakta med inköp av lådlastcyklar

att

lägga till lådlastcyklar till utbildningsnämndens kalendarium för att beakta förslaget i budgetarbetet inför budget år 2022.

Ärendebeskrivning
Medborgarförslag inkom den 8 maj 2020 från Tommy Lindström ställt till kommunfullmäktige. Förslaget är att köpa in två lådlastcyklar och provas vid en förskola som
har begränsat med utflyktmål idag, t.ex. Köpingsvik. Medborgarförslaget är överlämnat till utbildningsnämnden för utredning och beslut.
Utbildningsförvaltningen har på uppdrag av utbildningsnämnden fört en diskussion
och utrett ärendet. Utredningen är gjord ihop med rektorerna förskolan
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 9 oktober 2020.
Arbetsutskottets beslut den 12 oktober 2020 § 85
Utbildningsnämndens beslut den 26 augusti 2020 § 70
Medborgarförslag Inköp av lådlastcyklar till förskolor
Dagens sammanträde
Förslagställare Tommy Lindström framför sitt förslag till mötet. Mötet diskuterar kingförslaget och att det är intressant men att det ska till förvaringsplats och inversteringspengar till lådlastcyklarna. Mötet kommer fram till att lägga fram förslaget om
lådlastcyklar till budgetarbetet inför budget år 2022.
Skickas till
Tommy Lindström
Kommunledningsförvaltningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 92

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-21

92

Dnr 2020/154 602 UN

Extra stängningsdag förskolorna
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att utbildningsförvaltningen genomför en extra stängningsdag i förskolorna januari
2021.
Ärendebeskrivning
Då implementering av nytt verksamhetssystem InfoMentor ska genomföras i förskolorna behövs tid för utbildning. För att hantera detta behövs en extra stängningsdag i
förskolorna så att medarbetarna kan utbildas. Det är mycket svårt att få tid till detta
inom ordinarie tid och därför föreslås att i första delen av januari, en måndag eller
fredag då inte 15-timmars placeringarna är på förskolan, skapa tid för detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 9 oktober 2020
Arbetsutskottets beslut den 12 oktober 2020 § 82
Dagens sammanträde
Förvaltningschef Roland Hybelius föredrar ärendet. Mötet håller med om att personalen ska få en tid avsatt för att kunna få utbildning i lärplattform InfoMentor då det
även ska införas i förskolorna i januari 2021.
Skickas till
Utbildningsförvaltningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 93

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-21

93

Dnr 2020/155 641 UN

Rapport från utvärdering av verksamhetsplan fritidsgårdarna.
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

anta ny verksamhetsplan för läsåret 2020/2021 för fritidsgårdar i Borgholms
kommun.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden gav 2019-06-26 § 65 utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta
fram en verksamhetsplan för fritidsgårdarna i Borgholms kommun. Verksamhetsplanen utvärderas årligen och förslag på ny verksamhetsplan tas fram.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan för fritidsgårdar i Borgholms kommun läsåret 2020/21
Tjänsteskrivelse daterad den 14 oktober 2020
Arbetsutskottets beslut den 12 oktober 2020 § 83
Bedömning
Verksamhetsplanen innebär ett tydliggörande av fritidsgårdarnas verksamhet vilket
också är kopplat till den resursfördelning som krävs för verksamheten.
Dagens sammanträde
Utvecklingsledare Emma Berggren-Andersson och fritidsledare Milla Skoglund redogör för verksamhetsplanen och utvecklar vad som ingår i arbetet med ungdomarna
och att det är olika förutsättningar beroende på vilken fritidsgård man arbetar på.
Det är viktigt med närvaro av vuxna. Fritidsgårdarna har ett årshjul som ger en bra
översikt av aktiviteter under året.
Skickas till
Utbildningsförvaltningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 94

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-21

94

Dnr 2020/1 640 UN

Uppföljning budget september 2020
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att godkänna månadsuppföljningen för september 2020 med ett beaktande av att
höjda kostnader för interkommunal ersättning, skoltaxi samt tilläggsbelopp är
fasta kostnader som utbildningsnämnden inte kan påverka.
Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen uppvisar för perioden januari till september en positiv budgetavvikelse på 2 452 tkr. En fortsatt bidragande orsak till denna avvikelse är de bidrag och ersättningar som erhållits under året. Vidare har korrigering av uppbokad
löneökning påverkat avvikelsen för månaden. Prognosen för året uppgår till -322
tkr (augusti 0 tkr). Högre kostnader än budgeterat väntas för ersättning till andra
huvudmän, skolskjutsar, tilläggsbelopp och särskolan.
Beslutsunderlag
Månadsuppföljning september 2020
Tjänsteskrivelse daterad den 13 oktober 2020
Arbetsutskottets beslut den 12 oktober 2020 § 84
Dagens sammanträde
Förvaltningschef Roland Hybelius och controller Mattias Sundman redogör för uppföljning budget september 2020. Kommunen kommer att erbjuda personal vaccination mot säsongsinfluensa och utbildningsförvaltningen undersöker om skolsköterskorna har möjlighet att vaccinera förvaltningens personal då varken Hälsocentralens
eller socialförvaltningens personal kommer att kunna hinna med dem också.
Skickas till
Utbildningsförvaltningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 95

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-21

95

Dnr 2020/57 600 UN

Redovisning av skolpliktbevakning och elevfrånvaro 2020
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

frånvarostatistik ska redovisas i januari samt september månad samt att skolpliktsbevakning fortsatt redovisas i mars och oktober månad.

Ärendebeskrivning
Utifrån rutiner för skolpliktbevakning så har kontroll genomförts genom att stämma
av folkbokföringsregistret mot förvaltningens klasslistor och listor med barn hos annan huvudman med syfte att kunna identifiera barn och elever med skolplikt som
inte deltar i undervisning. De barn som inte finns i verksamhet följs sedan upp genom kontakter med skattemyndighet och vårdnadshavare.
Frånvarostatistik redovisas per läsår genom att hämta ut statistik från kommunens
system där frånvaro inrapporteras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 13 oktober 2020
Rutin för skolpliktsbevakning
Rutin vid elevs frånvaro i grundskolan
Bedömning
Vid skolpliktsbevakningen framkom att de elever som har skolplikt och är folkbokförda i Borgholms kommun deltar i undervisning.
Statistik över frånvaro

Justerandes sign

Läsår

Antal elever
med mer än
15% frånvaro

Antal elever
totalt

Frånvaro över
15% i procent

15/16

64

893

7%

16/17

72

872

8%

17/18

105

824

13%

18/19

112

827

15%

19/20 mars

95

866

11%

20/21 okt

198

831

24%

Utdragsbestyrkande
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Paragraf

2020-10-21

95

Antal elever med frånvaro högre är 50 % var en elev läsåret 15/16, 3 elever läsåret
16/17, 2 elever läsåret 17/18, 4 elever läsåret 18/19 och 4 elever läsåret 19/20. Vid
mätning i oktober 2020 så hade förvaltningen 2 elever med frånvaro högre än 50%.
I spåren av Coronaepidemin ser vi en ökning av sjukfrånvaron då försiktighet vid
förkylningssymptom gäller.
Vid införandet av vår nya lärplattform InfoMentor så övergick frånvarorapportering
via sms till att registreras i InfoMentor.
Dagens sammanträde
Diskussion förs om hur förvaltningen ska redovisa elevfrånvaro. Mötet kommer fram
till att frånvaro bör redovisas per termin. Så redovisning i januari 2021 visar frånvaro
under hösttermin 2020.
Skickas till
Utbildningsförvaltningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 96

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-21

96

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 22 september - 13 oktober
2020.
Beslutsunderlag
Sammanställning av delegeringsbeslut daterad den 14 oktober 2020
Tjänsteskrivelse daterad den 14 oktober 2020
Arbetsutskottets protokoll daterat den 12 oktober 2020
Skickas till
Utbildningsförvaltningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 97

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-21

97

Dnr 2020/15 640 UN

Elever hos annan huvudman
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att uppdra till förvaltningen att genomföra intervjuer med vårdnadshavare till 5åringar i södra rektorsområdet Rälla, Gärdslösa samt Runstens förskolor samt
att den ska redovisas i januari 2021 till utbildningsnämnden.

att uppdra till utbildningsförvaltningen att genomföra samma uppföljning med vårdnadshavare till elever i grundskolan (förskoleklass till årskurs nio) som väljer
skolor utanför Borgholms kommun. Uppföljningen beräknas vara klar under våren 2021.
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.
Utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att göra
en undersökning utifrån vårdnadshavares val av skolor utanför Borgholms kommun.
Beslutsunderlag
Uppdrag från KS § 160 2015-09-22
Redovisning av elevers val av skola 2017
Utredning om varför elever lämnar kommunens skolor 2017
Tjänsteskrivelse elevers val av skolor rev 2017-08-16
Elevers val av skola samt handlingsplan rev 2017-08-16
Utbildningsnämndens beslut 2017-08-29 § 88
Beslut från Kommunstyrelsen 2017-10-24 § 190
UN Arbetsutskottets beslut den 12 oktober 2020 § 87
Dagens sammanträde
Förvaltningschef Roland Hybelius redogör för ärendet.
Skickas till
Utbildningsförvaltningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 98

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-21

98

Dnr 2020/3 600 UN

Kalendarium Utbildningsnämnden oktober 2020
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att komplettera kalendariet med uppföljning av medborgarförslaget lådlastcyklar.
Ärendebeskrivning

Utbildningsnämndens kalendarium med årshjul.
Beslutsunderlag
Kalendarium oktober 2020
Arbetsutskottets beslut den 12 oktober 2020 § 88
Skickas till
Utbildningsförvaltningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 99

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-21

99

Dnr 2020/5 600 UN

Information av ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet
Dagens sammanträde
Förvaltningschef Roland Hybelius informerar att förvaltningen har lämnat kompletterade svar till ärende hos Barn- och elevombudet (BEO) samt att Diskrimineringsombudsmannen (DO) har inkommit med kompletterande frågor i ärendet.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 100

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-21

100

Dnr 2020/6 600 UN

Information från verksamheten
Dagens sammanträde
Förvaltningschef Roland Hybelius informerar :


Coronaläge
Inga fall med Covid-19 i verksamheten dock förkylningstider annars är
det lugnt ute i verksamheterna.



Heltid som norm
Inventeringen är gjord över vilka deltidsarbetande som vill ha en förändring av sin tjänst på utbildningsförvaltningen. Inom kommunals område är det 1,8 tjänst som förvaltningen måste lösa. De som önskar
mer tid ska få det inom samma avtalsområde som de tillhör.



Runstens förskola
Positivt söktryck vid förskolan i Runsten. Idag är det 36 barn i verksamheten och det kan bli uppåt 42 barn. Förskolrektor och bibliotekschef arbetar för att kunna samutnyttja lokal med biblioteket på andra
våningen samt säkra trappen upp till andra våningen.



Åkerboskolan
Projektet är fördröjt, förfrågningsunderlag går ut under okt - nov. Byggstart sker tidigast i mars – april 2021 och byggtiden för hela skolbyggnationen beräknas att vara i ca 3 år då skolan ska byggas i två etapper.

______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 101

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-21

101

Dnr 2020/7 600 UN

Frågor från ledamöterna
Dagens sammanträde
Björn Andreen (M) frågar varför arbetsutskottet beslut i ärende skolorganisations utredning ”återför sexorna till låg- och mellanstadieskolorna” i september § 80 inte
gick vidare till utbildningsnämnden.
Ordförande Benny Wennberg svarar att då förvaltningen behöver ett läsår för att
planera och genomföra förändringen efter beslut och att återföringen sker vid ett nytt
läsår, så blir förslag till genomförande höstterminen 2022. Detta innebär att återföringen inte skulle in i budgetprocessen för år 2021. Ärendet ska gå upp till nämnden
i november 2020 och behandlas i budgetarbetet för 2022.
Björn Andreen (M) frågar om tjänsten skolpsykolog är tillsatt då nuvarande snart går
i pension.
Förvaltningschef Roland Hybelius svarar att tjänsten inte är tillsatt ännu då första valet till tjänsten tackade nej vid förfrågan så tillsättningsprocessen fortgår.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

