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Sammanträdesdatum

2021-10-11

KS-BUU §48 Nämnd.2021.7

Justerare

..........

..........

Öppnande av sammanträdet

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

Ordföranden öppnar sammanträdet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-11

KS-BUU §49 Nämnd.2021.8

Justerare

..........

..........

Godkännande av dagordningen

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

1. Dagordningen kompletteras med beslutsärende gällande punkt 3A
Kvalitetsrapport förskola, grundskola och fritidshem.

2. Dagordningen kompletteras med beslutsärende punkt 4 gällande svar
till Revisionen.

3. Informationspunkter I. Analys av elevenkäten, J. Körkortsutbildning
utgår och redovisas vid kommande utskott 2021-11-08.

4. Dagordningen godkänns i övrigt.
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Sammanträdesdatum

2021-10-11

KS-BUU §50 Nämnd.2021.1

Justerare

..........

..........

Information KS-BUU

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

1. Informationen godkänns.

2. Punkt B. Följande uppdrag lämnas till förvaltningen.

· Fördjupad genomlysning av Vammarskolan, återrapport
2021-11-08.

· Fördjupad genomlysning av Vuxenutbildningen, återrapport 2021-11-
08.

3. Punkt D. Följande uppdrag lämnas till förvaltningen.

· Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, återrapport 2021-
12-06

Ärendebeskrivning
A. Kvalitetsrapport förskola, grundskola och fritidshem

Rektorer Mimmi Trysberg, Victoria Ackemo och Anders Kempe redogör för
ny rektorsorganisation, övergångar mellan verksamheter och stadier,
organisation kring klasstorlek och barngrupper nu och framåt samt
förutsättningar för måluppfyllelse.

B. Ekonomi
Ekonom Nadezda Kartushina samt sektorchef Caroline Hedvall redogör för
uppföljning av det ekonomiska läget. Prognosen visar en avvikelse på
-4265 tkr från föregående prognos som låg på -4745 tkr.
Arbete kvarstår med en genomlysning av Vammarskolans verksamhet samt
Vuxenutbildningen, för att se om det finns ekonomiska anpassningar att
genomföra. Sektorchef Caroline Hedvall ber att få återkomma med skriftlig
redovisning runt det arbetet vid utskottssammanträdet 2021-11-08.
Hans Andersson (M) frågar om det finns en möjlighet att nå budget i balans
under 2021. Sektorchef Caroline Hedvall gör bedömningen att det inte
kommer kunna anpassas så man når en budget i balans.
Protokollsanteckning
Jonas Andersson (V) lämnar följande protokollsanteckning;
Ekonomin för sektor BUAK följer trenden för resultatåret 2020, ett underskott
förväntas på 4-5 mkr. Jag kan konstatera att de medel som skulle behövts
via en tilläggsbudgetering ej kommer att ske, därmed bör vår motion i frågan
svaras inom kort för att vara relevant. Jag noterar även att de styrande S & C
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KS-BUU §50 Nämnd.2021.1
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..........

..........

lagda budget för 2022 kommer att förstärka sektorn i nivå med de ramar som
Vänsterpartiet föreslagit inför 2021, och därmed fått förståelse för sektorns
ekonomiska läge.

C. Kompetensförsörjning - Behörighet
Administrativ handläggare Maria Drott redogör för behörighet hos personal
inom Sektor Barn, Utbildning, Arbetsmarknad och Kultur som arbetar inom
förskola, grundskola, fritidshem och elevhälsa. Svårigheten att rekrytera
lärare inom praktiska och estetiska ämnen föreligger. En hård
konkurrenssituation finns i regionen med att få behöriga lärare på alla
tjänster. Sektorchef Caroline Hedvall informerar om att utvecklingsarbete
tillsammans med personalchef Carina Magnusson pågår. Syftet med arbetet
är att locka behöriga lärare till Valdemarsviks kommun. Sektorchef Caroline
Hedvall påpekar att löneläget också kan vara en bidragande orsak till
svårigheterna.Jenny Elander Ek (C) ber om jämförelse av lönenivåer i
regionen till kommande utskott 2021-11-08.

D. Systematiskt arbetsmiljöarbete
Intendent Ann-Catrin Stening redogör för den årliga uppföljningen av det
systematiska arbetsmiljöarbetet SAM. Resultatet visar i stort att man följer
intentionerna i arbetsmiljöplanen inom sektor Barn, Utbildning och
Arbetsmarknad. Riskbedömningar har gjorts kontinuerligt under pågående
pandemi samt för att säkerställa en bra återgång till normalläge. Även
rapportering av tillbud samt efterföljande utredningar när det har funnits
anledning till det har flutit på bra. Utbildning i HLR har inte kunnat
genomföras då utbildningsinsatserna avstannat. Detta beror dels på
pandemin och dels på ett lågt deltagarantal. Andra säkerhetsutbildningar har
också fått skjutas på framtiden. Utrymningsövningar har inte heller kunnat
genomföras en gång per termin på grund av pandemin.
Hans Andersson (M) trycker på vikten av att skyndsamt återställa
säkerhetsutbildningar och utrymningsövningar till ett normalläge
Utskottet begär en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet vid
mötet 2021-12-06.

E. Nulägesanalys digitalisering
IT-samordnare Angelika Johansson redogör för hur långt arbetet kommit
utifrån digitaliseringsplanen som beskrev nuläget juni 2020. Planen är
framåtsyftande i vilka digitala behov sektorn har i framtiden. Fokuset är stort
på fungerande nätverk och fler digitala enheter och verktyg som underlättar
arbetet inom sektor BUA:s verksamheter. Det för att kunna nå de
läroplansmål som digitaliseringen ingår i.
Sammanfattande punkter inför framtiden enligt följande:
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KS-BUU §50 Nämnd.2021.1

Justerare

..........

..........

· Specifika ämnen såsom bild, slöjd och musik kommer behöva mer
specifika digitala tjänster för att nå läroplanens mål. Där ingår
filmredigering, bildredigering och ljudredigering men också att nå
slöjdens digitala mål.

· En fortsättning av chromebooksinköp så att extra utrustning finns att
tillgå om någon enhet går sönder. Eleven måste snabbt kunna byta till
ny enhet.

· Sedan maj 2020 har 16 enheter av 455 enheter skickats in på lagning.
14 enheter har ersatts och två hamnat utanför ersättning då de råkat
ut för saker som garatin inte täcker.

· Nätverken behöver kontinuerligt ses över för att säkerställa god
uppkoppling.

· Fjärrundervisning i modersmål och studiehandledning behöver
erbjudas i högre utsträckning för att höja våra flerspråkigas
måluppfyllelse.

· Kompetenshöjande insatser bör fortsätta inom digitaliseringen.

F. Fjärrundervisning.
IT-samordnare Angelika Johansson redogör för fjärrundervisning som har
pågått sedan höstterminen 2020. Ett löpande avtal har knutits med Motala
kommun, där både studiehandledning och modersmålsundervisning erbjuds.
Fjärrundervisning finns på samtliga stadier. En handledare på skolan har
kontakt med undervisande lärare i Motala som stöttning till eleven.
Undervisande lärare skriver omdömen och sätter betyg på eleverna.

G. Skolverkssamarbetet
Rektor Birgitta Modig redogör för skolverkssamarbetet gällande delaktighet
och tillgängligt lärande.

H. Samverkansavtal med LIU projekt ULF - Utveckling, lärande och
forskning.
Sektorchef redogör för samverkansavtal med Linköpings universitet inom
området utbildningsvetenskap. Det har till syfte att samarbete ska ske på ett
strukturerat sätt som skapar kontinuitet i samverkansarbetet. Syftet är även
att uppmuntra till engagemang från de olika parterna och underlätta regionalt
samarbete samt ge en ökad ömsesidig stabilitet åt den gemensamma
samverkan. Verksamheten styrs av parternas behov av fördjupat samarbete
främst inom områden som skolutveckling, kompetensförsörjning,
kompetensutveckling, utbildningsvetenskaplig forskning, lärarutbildning och
VFU vid LiU, men också exempelvis insatser för ökade övergångstal till
högre studier samt aktiviteter riktade till skolelever. Inom ramen för avtalet
kommer parterna överens om vilka aktiviteter som ska ingå.
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I. Analys av elevenkäten
Inget redovisas under denna punkt. Information lämnas vid kommande
utskott 2021-11-08.

J. Körkortsutbildning
Inget redovisas under denna punkt. Informationen lämnas vid kommande
utskott 2021-11-08.

K. Elevunderlag Gusum och Ringarums skolor
Rektor Victoria Ackemo redogör för olika varianter att organisera klasser och
årskurser på Gusum och Ringarums skolor.

L. Rapport kontaktpolitiker
Inga rapporter lämnas vid dagens sammanträde.

M. Övrig information
Sektorchef Caroline Hedvall informerar om att ny rektor till Vammarskolan är
anställd. Han heter Mattias Axelsson och påbörjar sin tjänstegöring den
22 november. Han kommer att introduceras centralt under sin första
anställningsvecka. Rektor Anders Kempe avslutar sin tjänst i mitten av
januari.
Sektorchef Caroline Hedvall har en tid varit tillförordnad rektor för enheten
GIFVA (Gymnasie-, Integrations-, Fritids-, Vuxenutbildnings- och
Arbetsmarknadsfrågor). Från 1 oktober går Birgitta Modig in som rektor.
Uppdraget rör i stort arbetsmarknadsfrågor och att sänka arbetslösheten i
kommunen. Därför kommer enheten ändra namn till ARENA Arbetsmarknad.
Internrekrytering för chef till elevhälsan har påbörjats. Den ska rymmas inom
ramen för någons ordinarie tjänst. Kommunstyrelsen är beslutande organ.

Jenny Elander Ek (C) informerar om att utskottets medlemmar är välkomna
att delta fysiskt vid nästa KS-BUU 2021-11-08. Möjligheten finns fortfarande
att delta via länk.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Sektorchef
Akten
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KS-BUU §51 KS-BU.2021.39

Justerare

..........

..........

Revisionsrapport - Granskning av huvudmannens styrning
av det systematiska kvalitetsarbetet i grundskolan

Förslag till beslut i Kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen godkänner svar till Revisionen

2. Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott beslutar att anta Hans
Anderssons (M) tilläggsyrkande

Yrkande
Hans Andersson (M) yrkar på att följande punkt läggs till under rubriken
Framtida behov: "Fastslå delmål utifrån utvecklingsområden som kan följas
upp under verksamhetsåret för att uppnå önskat resultatmål."

Ärendebeskrivning
Revisionen har genomfört en granskning av skolans resultat. Revisionen har
granskat kommunala styrdokument i form av kvalitetsrapport och
verksamhetsplan för år 2020. Revisionen har intervjuat sektorchef, rektor på
Vammarskolan och presidium för KS-BUU. Den bedömningen som
revisionen gjort utifrån dokument och intervjuer har resulterat i följande
iakttagelser.

 Kopplingen mellan de utvecklingsområden som definierats och
resultatmålen är svag. Det är alltså svårt att följa hur väl man lyckas
med utvecklingsområdena.

 Det framkommer inte i styrdokumenten vilka åtgärder som planeras
inom respektive utvecklingsområde.

 Utskottet brister i sin uppföljning av utvecklingsområdena. Inga
analyser redovisas skriftligt vilket gör att utskottet inte har tillräckligt
underlag för att notera avvikelser och för att kunna initiera åtgärder för
dessa avvikelser.

 Då utskottet brister i sin uppföljning får kommunstyrelsen som helhet
ett för dåligt underlag för att kunna utöva sitt ansvar som huvudman
och ansvarig inför fullmäktige

Åtgärder för att leva upp till identifierade brister
KS-BUU har utifrån revisionsrapporten gemensamt diskuterat hur den
politiska styrningen av skolan kan tydliggöras och förstärkas.
Följande utgör utgångspunkter för de diskussioner som ledamöterna fört
med anledning av revisionens granskning.
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..........

 Det finns ett klart behov av att tydliggöra fördelning mellan utskott och
nämnd utifrån hur den politiska styrningen ska ske.

 Det finns ett klart behov av att se över delegationsordningen mot
bakgrund av förändringar i organisationen samt utifrån tydliggörande
av utskottets mandat.

 Det finns ett klart behov av att tydliggöra hur kvalitetsrapporten ska
behandlas av utskott och nämnd.

 Det finns ett klart behov av att utveckla hur slutsatserna i
kvalitetsrapporten tas om hand. Det gäller även andra analyser och
information som förvaltningen tar fram åt utskottet.

 Det finns ett klart behov av att underlag och information kommer
utskottet till del skriftligt och i god tid före möten.

 Det finns ett klart behov av att i protokoll från utskottets möten
tydligare ange hur ledamöter och ersättare resonerat kring information
som kommit utskottet till del.

Under år 2021 har följande förändringar ägt rum med bäring på de slutsatser
som lyfts fram i revisionens granskning:

 Utskottets justerade protokoll delges kommunstyrelsen skriftligt såsom
information.

 Kvalitetsrapporten har skickats ut skriftligt till utskottet samt muntlig
föredragning har skett på utskottet.

 Kommunstyrelsen kommer att bjudas in till en utbildning med
Skolverket om styrning av skolan.

 Kommunstyrelsen kommer att bjudas in till en genomgång av
kvalitetsrapporten där ledamöter ges möjlighet att fördjupa sig i
resultat, analyser och åtgärder.

Framtida behov:

 Ta ställning kring eventuella förändringar av delegationsordning och
fördelning mellan utskott och nämnd efter utbildning med Skolverket.

 Revidera utskottets mötesplan utifrån tydligare uppföljning av
utvecklingsområden i kvalitetsrapporten.

 Tydliggöra hur kvalitetsrapporten ska hanteras fortsättningsvis i
utskott respektive nämnd.

 Mer utförliga protokoll från utskottets möten.

 Samla information och analyser lättillgängligt i t ex FileShare.
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Beslutsunderlag
PM Granskning av huvudmannens styrning av det systematiska
kvalitetsarbetet i grundskolan, Ernst&Young 2021-02-19.
Revisionsskrivelse 2021-03-17.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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KS-BUU §52 KS-BU.2021.65 600
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..........

..........

Kvalitetsrapport 2020/2021

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts förslag

1. Kommunstyrelsen lägger kvalitetsrapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kvalitetsrapporten följer upp den skollagsreglerade verksamheten inom Sektor
Barn, utbildning, kultur och arbetsmarknad. Rektor skriver enhetsvis kvalitetsrapport
och sektorn centralt sammanställer huvudmannens rapport. Rapporten lyfter fram
vilka styrkor och utvecklingsbehov som föreligger. Verksamheten utgår från
Skolverkets råd för ett framgångsrikt kvalitetsarbete.

Verksamheten har under förra läsåret reviderat kvalitetsarbetet genom att bättre
strukturera och avgränsa målområdena. En ny Arbetsplan har tagits fram som
tydligt utgår från kommunfullmäktiges inriktningsmål och kommunstyrelsens
resultatmål. Utöver dessa mål gäller nationella styrdokument.

Verksamheten har identifierat att resultaten inte är tillfredställande, även om
positiva signaler finns, och måluppfyllelsen behöver öka i alla ämnen. Genom
införande av en ny analysmodell finns detta läsår bättre underlag för att ta fram
åtgärder och utvecklingsområden.

Beslutsunderlag
Kvalitetsrapport 2020/2021 – förskola, grundskola och fritidshem inkl. bilagor

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Frågor

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

Inga frågor ställs vid dagens sammanträde.
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Avslutning av sammanträdet

Ordförande avslutar dagens sammanträde.

14(14)


	Protokoll KS-BUU 2021-10-04 §(48-54)
	Sid:3 KS-BUU §48 Nämnd.2021.7
	Sid:4 KS-BUU §49 Nämnd.2021.8
	Sid:5 KS-BUU §50 Nämnd.2021.1
	Sid:9 KS-BUU §51 KS-BU.2021.39
	Sid:12 KS-BUU §52 KS-BU.2021.65
	Sid:13 KS-BUU §53 Nämnd.2021.10
	Sid:14 KS-BUU §54 Nämnd.2021.11

