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Öppnande av sammanträdet

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

1. Ordförande öppnar sammanträdet.

_ _ _ _ _ _ _
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Godkännande av dagordning

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

1. Punkt C, Kompetensförsörjning - Behörigheter under Information utgår.
2. Dagordningen godkänns i övrigt.
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Information KS-BUU

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

1. Informationen godkänns.

Ärendebeskrivning

A) Resultatuppföljning
Rektor Birgitta Modig redogör för resultatuppföljning på enhetsnivå och
huvudmannanivå inom sektor BUA. Resultatet är ett underlag i det fortsatta
systematiska kvalitetsarbetet. Det som följts upp är olika mätbara värden
samt undervisningsresultat från årskurs 1 t om gymnasiet. Resultatet ska
vara med fokus på läsåret 20-21. Den övergripande målformuleringen är att
alla elever ska vara behöriga till gymnasiet efter avslutad grundskola.
Kommande steg är att analysera resultatet och se vilka åtgärder och
förändringar som behöver göras.
Ett antal utvecklingsområden på huvudmannanivå utifrån resultatet är
identifierade enligt följande;

· Hålla i påbörjade processer kring resultat, kvalitet,
utvecklingsområden och utbildningsinsatser utifrån perspektivet
likvärdiga förutsättningar.

· Leda, driva och prioritera åtgärder för utveckling utifrån transparenta
resultat genom höga positiva förväntningar, tillit och delaktighet,
samverkan och dialog med ledningsgrupp/styrgrupp.

· Tydliggöra verksamheternas uppdrag genom att styra och leda utifrån
de krav som ligger på huvudmannen nationellt och kommunalt.

· Säkerställa samsyn, hög kvalitet och utveckling i ledningsgrupp kring
perspektivet 0-20 år.

· Se över så likvärdiga förutsättningar genom kompensatorisk
budgettilldelning, BIBASS och statsbidrag. Följa upp effekt av
tilldelning.

· Säkerställa en god kommunikation med politiskt styrning.

B) Ekonomi
Ekonom Nadezda Kartushina samt sektorchef Caroline Hedvall redogör för
uppföljning av det ekonomiska läget. Prognosen visar nu på en avvikelse på
-4 745 tkr från föregående prognos som låg på -5292 tkr.
Gällande verksamhetsområde förskola så förstärks budgeten med 1700 tkr
med omföring av centrala medel. Det ska täcka ökade hyror. Enhetschef
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Mimmi Trysberg är i en pågående process att se över och justera bemanning
och barngruppers storlekar.
Vuxenutbildningen redovisar ett underskott på 500 tkr då det inte finns några
extra inkomster för asylsökande eller nyanlända. Därför måste SFI gå på
grundbudget då statliga medel inte finns längre.
Gällande Vammarskolans underskott så är analysen inte helt klar. Det är ett
fortlöpande arbete som också ny rektor behöver bli insatt i. Sektorchef
Caroline Hedvall arbetar vidare med uppdrag som lämnades av utskottet på
möte 2021-04-12 (KS-BUU §24). Hon bedömer att en återrapportering
gällande arbetet kan ske till utskottet i november.
Hans Andersson (M) påpekar att avvikelser bör föras till protokollet. Det som
beskrivs under mötet ska föras in i underlag så det går att tyda vad
avvikelserna beror på. De ska också innehålla förslag till åtgärder. Han anser
att det är en förbättring i linje med revisionens kritik. Sektorchef Caroline
Hedvall tar till sig önskemålet och ser över möjligheten till förbättringar i
underlagen.
Jonas Andersson (V) ställer fråga runt tilläggsbudget? Han menar på att görs
en tilläggsbudget i år så påvisar man behov till kommande år. Han anser att
det måste drivas ett långsiktigt arbete och det krävs pengar att utveckla
verksamheterna och nå högre mål. Det är också viktigt att göra
verksamheten attraktiv så pedagoger med utbildning går att rekrytera. Han
ställer sig också frågan om det är värt att driva landsbygdsskolor? Är
kommunen beredd att betala för detta?
Hans Andersson (M) vill att utskottet ska starta ett projektarbete som ska
leda till att politiken är tydligare och konkretare i sina uppdrag till
förvaltningen.

Ekonom Nadezda Kartushina påpekar att det finns svårigheter i nuvarande
mötesorganisation då ekonomiska redovisningen inte hinner färdigställas till
utskott. Möten bör ligga en bit in i ny månad för att alla siffror ska hinna
rapporteras, granskas och redovisas.

Protokollsanteckning
Jonas Andersson (V) lämnar följande protokollsanteckning;
"Det ekonomiska läget för förskola, grundskola samt vuxenutbildning har
förändrats marginellt sedan maj-rapporten. Detta innebär att verksamhetern
C) Kompetensförsörjning Behörighet
Informationen utgår som punkt från dagens möte.
a kvarstår som underfinansierade 2021 på tillsammans ca 5 mkr.
En tilläggsbudgetering för att täcka verksamheternas behov och kostnader
krävs fortfarande, enligt vår tidigare lagda motion i frågan.
Tilläggsbudgetering var aktuell inom utskottet innan sommaruppehållet, men
således icke nu längre enligt de styrandes representanter. Det finns inget
som nu pekar på att prognosen kommer att förändras markant under detta
halvår."
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..........

D) Statistik elever/barn
Skolintendent Ann-Catrin Stening redogör för antalet barn och elever i
kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, vuxenutbildning och
fritidshem. Antalet nyanlända sjunker och asylsökande individer har i princip
försvunnit helt. För övrigt inga större förändringar.

E) Delårsrapport/delårsredovisning
Sektorchef Caroline Hedvall redogör för innehållet i inlämnad delårsrapport.

F) Kommunalt mottagande nyanlända
Jenny Elander Ek (C) informerar om hur Länsstyrelsen fördelar nyanlända
mellan kommunerna i regionen. Här kan kommunerna ha inflytande över hur
många nyanlända man kan tänka sig att ta. Länsstyrelsen vill att samtliga
kommuner talar ihop sig inför beslut om antal. Jenny Elander Ek (C) ser det
som viktigt att lyfta frågan i utskottet, om kommunen kan tänka sig ta emot
en högre andel nyanlända än vad som förväntas tilldelas. Jonas Andersson
(V) ser det som ett viktigt uppdrag att fortsätta ta emot nyanlända. Han anser
att Valdemarsviks kommun har samhällsstrukturen med lediga lägenheter
och personal som har god erfarenhet. Det finns god kapacitet i många
avseenden. Lars Beckman (S) flaggar för vikten av att det skjuts till statliga
resurser vid mottagande. Jenny Elander Ek (C) ser det som viktigt att hjälpa
till och att det vore bra med samma språkgrupper som kommunen tagit emot
sedan tidigare. Marianne Svensson (KD) instämmer. Jenny Elander Ek (C)
ber ledamöter att skicka e-post om några mer åsikter dyker upp.

G) Rapportering kontaktpolitiker
Ingen återrapportering vid dagens sammanträde.

H) Diskussion om svar till revisionen gällande granskning av
huvudmannens styrning av det systematiska kvalitetsarbetet i skolan
Öppen diskussion förs om hur återremitteringen ska besvaras. Jenny
Elander Ek (C) påpekar att svaret behöver upp för beslut till
kommunstyrelsen 4 oktober. Förslag till ett extrainsatt möte för att färdigställa
det formella svaret beslutas till den 15 september kl 19:00. Mötet sker
digitalt.

I) Ändring av sammanträdesdatum 4 oktober till 11 oktober.
Kommande sammanträde flyttas till 11 oktober. Den 4 oktober har utskottets
medlemmar möjligheten att delta i föreläsningen som Fredrik Zimmerman
kommer att hålla. Förvaltningen kommer att delta samt ordinarie ledamöter.
Är det någon som har förhinder kan den låta frågan gå vidare till ersättare.
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J) Övrig information
Sektorchef Caroline Hedvall informerar om pågående rekrytering av rektor till
Vammarskolan. Två kandidater återstår som genomgått tester samt digitala
intervjuer med de fackliga. Rekryteringen beräknas vara klar inom en vecka.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till

Akten, Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad
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Frågor

Inga frågor ställs vid dagens sammanträde.

_ _ _ _ _ _ _
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Avslutning av sammanträdet

Ordförande avslutar dagens sammanträde.
Ett varmt tack till barn, pedagoger och enhetschef Mimmi Trysberg samt
andra inblandade för en fin invigning av Lovisebergs förskola.

_ _ _ _ _ _ _
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