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Öppnande av sammanträdet

Ordföranden öppnar sammanträdet.
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KS-BUU §56 Nämnd.2021.8

Justerare

..........

..........

Godkännande av dagordningen

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

Dagordningen godkänns med följande ändringar:
- Punkterna 3H, 3J, 3K, 3L utgår från dagens sammanträde.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Information KS-BUU

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Barn- och utbildningsutskottet uppdrar till sektorchefen att utreda möjligheten
till att skapa en gemensam skolenhet för skolorna i Ringarum och Gusum.
Redovisning ska ske till barn- och utbildningsutskottets sammanträde januari
2022.

Barn- och utbildningsutskottet uppdrar till sektorchefen att till sammanträdet
januari 2022 redovisa det fortsatta arbetet av effektiviseringsmöjligheter av
Vammarskolans verksamhet.

Protokollsanteckning

Jonas Andersson (V) lämnar följande protokollsanteckning:
"Liggande prognos för sektorn ligger inom samma nivå som tidigare, förändringarna
är marginella. Det som ej finns med i prognosen är kommande kompenserande
ersättning inom ramen för IKE. Att resursfördelning enligt Vänsterpartiets
budgetförslag 2021 var en realitet går inte att bortse från. Att notera är att
Vänsterpartiets motion i frågan om extra budgetfördelning till sektorn, ännu inte är
hanterad av kommunstyrelsen."

Yrkanden

Punkt E: Hans Andersson (M) yrkar att sektorchefen uppdras att utreda
möjligheten till att skapa en gemensam skolenhet för skolorna i Ringarum
och Gusum. Redovisning ska ske till barn- och utbildningsutskottets
sammanträde januari 2022.

Punkt E: Jenny Elander Ek (C) yrkar att sektorchefen uppdras att till barn-
och utbildningsutskottets sammanträde januari 2022 redovisa det fortsatta
uppdraget av effektiviseringsmöjligheter av Vammarskolans verksamhet.
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KS-BUU §57 Nämnd.2021.1

Justerare

..........

..........

Ärendebeskrivning

A. Nuläge Arena Arbetsmarknad

Enhetschef Arena Arbetsmarknad informerar om verksamheten. Arena
Arbetsmarknad är i huvudsak enheten som tidigare har kallats GIFVA. Arena
Arbetsmarknad är en enhet med flera verksamhetsområden.

· Arbetsmarknadsenhet: för de som är inskrivna på AF/FK eller uppbär
försörjningsstöd.

· Vuxenutbildning: grundskolekurser, gymnasiekurser, yrkesutbildningar på
gymnasienivå, SFI med mera.

· Integration: syfte att stimulera till etablering på arbetsmarknaden.

· Gymnasium och gymnasiesärskola: gymnasieutbildningar genom samverkan
med andra kommuner och friskolor.

B. Nuläge elevhälsan

Enhetschefen informerar om verksamheten för den centrala elevhälsan.
Verksamheten arbetar med ett antal olika frågor som exempelvis
barnövervikt, elevfrånvaro och elevstöd.

Elevhälsan kommer fortsatt arbeta vidare med gemensamma riktlinjer och
likadana arbetssätt för förebyggande insatser i skolans verksamheter.

C. Elevenkäten Om mig

Trygghetssamordnaren informerar om enkäten "Om mig". Om mig är en
webbenkät om hälsa och livsstil bland ungdomar i grund- och
gymnasieskolan i Östergötland. Enkäten genomförs som ett samarbete
mellan Region Östergötland, länets kommuner och Länsstyrelsen
Östergötland, och har tagits fram tillsammans med ungdomar i länet.
Enkäten har frågor bland annat om stress, ångest, arbetsro och trygghet.

Enkätresultatet visar att tjejer, mer än killar, tenderar att uppleva en högre
grad av stress och ångest. Stressen är kopplad till bland annat prov, läxor
samt att få högre betyg.

Sektorn har påbörjat ett arbete om hur skolverksamheten kan arbeta
förebyggande mot problemen som framgår i enkätresultaten. En återkoppling
av det fortsatta arbetet utifrån enkätresultatet kommer ske till barn- och
utbildningsutskottets sammanträde i december.
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KS-BUU §57 Nämnd.2021.1

Justerare

..........

..........

D. Presentation av uppdrag Fredrik Törnborg

Sektorchefen informerar om trygghetssamordnarens funktioner och
arbetsuppgifter i dagsläget.

E. Ekonomi

Sektorchefen och ekonom N.K. informerar. Den ekonomiska uppföljningen
för oktober månad visar ett prognostiserat resultat om - 4857 tkr, en skillnad
från september månads prognos på - 4265 tkr. Skillnaden beror på utökad
kostnad för elevboende i gymnasieskolan. Diskussion pågår med sektor
stöd- och omsorg om vilken sektor ska stå för boendekostnaden.

Det har även skett en viss ökning av elevpengen, som idag ligger totalt på
cirka 2,7 mnkr per månad.

Hans Andersson (M) lyfter frågan om möjligheten att i skolorganisationen
införa åldershomogena skolor. Exempelvis att en skola har alla elever i
årskurs ett, en annan alla elever i årskurs två och så vidare.

- Genomlysning av Vammarskolan

Under barn- och utbildningsutskottets sammanträde 2021-10-11 § 50
utlovade sektorchefen att återkomma om effektiviseringsarbete gällande
Vammarskolan och vuxenutbildningen. Ny rektor är anställd till
Vammarskolan. I samband med detta kommer effektiviseringsarbetet ses
över ytterligare då det bedöms finnas mer möjligheter till det.

- Genomlysning av Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen kommer fortsätta ses över för att finna
effektiviseringsmöjligheter.

F. Lägesbild Vammarskolan

Vammarskolans rektor och tekniska chefen informerar om fuktskadan på
skolan. Skolverksamheten har i huvudsak kunnat fortsätta utan större
problem även med delar av verksamheterna utlokaliserade till andra lokaler.
Personalen pekar dock på att det är svårare med att samverka i frågor då de
är mer utspridda.
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Justerare

..........

..........

Renoveringen efter översvämningen fortgår. Fuktskadorna är mer
omfattande än tidigare bedömning. Återflytt av verksamheterna är planerad
till början av 2022.

G. Statistik elever/barn

Sektorchefen redovisar statistik av antalet elever i skolans verksamhet.

H. Skolplikt

Punkten utgår.

I. Närvaro

Sektorchefen informerar om närvarostatistiken för perioden 2021-08-16--
2021-10-29. Totalt är antalet elever för perioden med frånvaro över 20 % 83
stycken samt elever med frånvaro mellan 18,5-20 % 14 stycken.

Närvarostatistiken planeras att åter redovisas med jämförande siffror på
barn- och utbildningsutskottets sammanträde i december.

J. Körkortsutbildning

Punkten utgår.

K. Rapport kontaktpolitiker

Punkten utgår.

L. Besök av revisionen

Punkten utgår.

M. Övrig information

Sektorchefen informerar om tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden
gällande tillfällig förändring av verksamhet på Vammarskolan, Sörbyskolan
samt Lovisebergs "gamla" förskola. Tillstånd har lämnats i samband med
behovet av flytt av verksamhet med anledning av fuktskadan.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Sektorchefen
Akten
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KS-BUU §58 KS-BU.2021.77 600

Justerare

..........

..........

Löneutveckling inom personal inom förskola och grundskola

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Information om löneutveckling inom förskola och grundskola i Valdemarsviks
kommun och närliggande kommuner.

Informationen ger en bild av lönerelationer mellan olika lärargrupper inom
förskola och grundskola och hur utvecklingen ser ut i kommuner runt oss.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Barn, utbildning, kultur och arbetsmarknad 2021-
10-26

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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KS-BUU §59 KS-BU.2021.74 600

Justerare

..........

..........

Information om inköp av arbetskläder och skor till förskola
och fritidshemspersonal

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning

Enligt underlag från KLK 2006.43 och KS-BU 2018.10 har Sektor barn,
utbildning, arbetsmarknad och kultur i uppdrag att köpa in arbetskläder
(innekläder, innesko, regnkläder alt. vinterkläder och yttersko) till personal
inom förskola och fritidshem. Inköpen sker med olika intervaller, var fjärde år
för kläder och ytterskor och vart annat år för inneskor.

Upphandling och arbetet startade i mars 2021. Avtalspartner HEJCO för
arbetskläder och avtalspartner Ahlsells för ytterskor.

Personalen har fått möjlighet att prova kläder och skor i september 2021.
Detta har dragits ut på tiden på grund av pandemin, då företagen inte har
haft möjlighet att komma ut på plats tidigare.

Beställningarna på kläder och skor hamnade på 204 247 kronor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Barn, utbildning, kultur och arbetsmarknad 2021-
10-14

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Justerare

..........

..........

Frågor

Inga frågor ställs på dagens sammanträde.

_ _ _ _ _ _ _
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Justerare

..........

..........

Avslutning av sammanträdet

Ordföranden avslutar sammanträdet.

_ _ _ _ _ _ _
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