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Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

Informationen godkänns med följande ändringar.

1. Punkt D utgår från dagens möten. Informationen presenteras under
kommande utskottsmöte 2022-02-22.

2. Punkt L tillkommer på dagordningen. Den innehåller en lägesbeskrivning
runt pågående pandemi.

A) Förskolans utvecklingsarbete.
Rektor Mimmi Trysberg informerar om förskolans utvecklingsarbete.
Underlag för nuvarande utvecklingsarbete har varit resultatet från HME-
enkäten. Under arbetsplatsträffar arbetar de anställda med en positiv ingång
till att man vill rekommendera kommunen som arbetsgivare.
Verksamheterna har också ett särskilt fokus på flerspråkighet under
kommande arbetsår. Det behövs fortbildning inom området då man ser att
flerspråkighet kommer vara en norm i förskolan fortsättningsvis. Ett
samarbete med Karlstads universitet pågår inom detta fokusområde.

Verksamheterna har under denna pandemiperiod varit tungt belastade av
frånvaro. Ca 40% av personalen har varit frånvarande samt 50-60% av
inskrivna barn. Ett aktivt arbete runt hur utbildningen som gått förlorad ska
kompenseras pågår.

Jonas Andersson (V) önskar att få göra ett verksamhetsbesök på nya
förskolan Loviseberg när verksamheten nu är igång. Önskemålet bör
genomföras när pandemiläget har avtagit.

B) Ekonomi
Sektorchef Caroline Hedvall informerar om att årsbokslut ännu inte är färdig-
ställt. Redovisning kommer att ske under nästa utskott 2022-02-22. Då
kommer även månadsprognos kunna presenteras.
Genomlysning av Vammarskolans ekonomi pågår. Den nya rektorn Mathias
Axelsson vill förankra eventuella förslag på anpassningar hos personalen
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innan han presenterar något för utskottet. Han återkommer med information
under utskott i februari eller mars.
Sektorchef Caroline Hedvall arbetar med ledningsgruppen för att påskynda
anpassningar. Ledningsgruppen består av rektor Mimmi Trysberg, rektor
Mathias Axelsson, rektor Victoria Ackemo samt sektorchef.

C) Rapport om skolverkssamarbete.
Rektor Birgitta Modig redogör för skolverkssamarbete.Vid avstämning under
januari 2022 så har sammanlagt sju insatser genomförts eller är pågående
enligt följande:

1. Utveckla förutsättningar för likvärdighet (avslutad)
2. Processledare i förskolan
3. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt - förskola
4. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt - grundskola
5. Ledarskapsutbildning
6. Utveckla skolbibliotek
7. Samordnare

D) Arbetslöshet, trender och analys
Punkten utgår och redovisas vid kommande utskott 2022-02-22.

E) Skolplikt
Intendent Ann-Catrin Stening redogör för hur skolplikten ser ut i kommunen.

F) "Politiska partier i skolan" Webbkurs från SKR
Sektorchef Caroline Hedvall informerar om utbildning från SKR gällande
politiska partier i skolan. Nya bestämmelser från 1 januari 2018 anger att det
är rektor som beslutar om skolan ska bjuda in politiska partier.
Webbsändningen kommer innehålla vad som gäller för de rektorer som väljer
att bjuda in politiska partier som ett led i sitt arbete med demokratiuppdraget.
Någon från förvaltningen kommer att delta och sedan delge berörda parter. I
kommunen är det endast Vammarskolan som är berörd inför valet.
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G) Skolorganisation
Rektor Birgitta Modig redogör för olika förslag att organisera skolorna i
kommunen.
Anders Sjölander (M) vill att underlaget kompletteras med ekonomiska
jämförelsetal samt hur det skulle se ut om man plockar bort en enhet helt.
Jonas Andersson (V) vill att redovisade förslag kompletteras med bland
annat skolskjutskostnader. Han föreslår också att lagda förslag bör redovisas
i kommunstyrelsen för vägledning i hur ärendet ska hanteras fortsättningsvis.

Lars Beckman (S) anser att ytterligare frågor behöver besvaras i förslagen.

H) Fördelningsmodell - budget 2022
Intendent Ann-Catrin Stening informerar om använd fördelningsmodell vid
budgetarbetet 2022. Varje enhet har nu påbörjat arbete med att lägga sin
egna budget utifrån tilldelning.

I) Körkortsutbildning
Utifrån fråga gällande finansiering av körkortsutbildningen som Hans
Andersson (M) ställt redogör sektorchef Caroline Hedvall hur projektmedel
har använts. Utbildningen har finansierats med sökta bidrag under våren
2021. Under hösten 2021förlängdes projektet då det fanns ett överskott på
50 000 kronor. Projektet avslutades i december 2021 med en budget i
balans. Dock finns det planer att fortsatt integrera vissa inslag från
utbildningen inom AME:s budgetramar.

J) Ny informationswebb - gymnasiestudera.se
Sektorchef Caroline Hedvall informerar om den nya informationswebben som
Valdemarsviks kommun är ansluten till. Gymnasiestudera.se är elevens
informationswebb inför gymnasievalet. Samtliga kommuner i Östergötland är
anslutna

K) Rapportering av genomförda besök av kontaktpolitiker
Inget att rapportera under denna punkten.
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L) Covid -19, lägesbeskrivning
Frånvaron är än så länge inte alarmerande i grundskolan. Den följer en
normal kurva för perioden. Ledningsgruppen arbetar för tillfället med en
beredskapsplan för hur arbetet ska fortlöpa om exempelvis många rektorer
och pedagoger i ledningsgrupper blir sjuka.

_ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
Sektor barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur
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..........

..........

Läsårstider 2022/2023

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts förslag

1. Kommunstyrelsen fastställer läsårstider för 2022/2023.
2. Datum för studiedagar och planeringsdagar fastställs av Sektor Barn,
utbildning, arbetsmarknad och kulturs ledningsgrupp.

Ärendebeskrivning
Enligt skollagen ska huvudmannen lägga ut minst 178 skoldagar per läsår för
elever i grundskolan medans lärarnas arbetsår omfattar 194 arbetsdagar. För
läsåret 2022/2023 har sektor Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur lagt
förslaget enlig nedan.

Fastställande av studiedagar är inte bestämt av den orsaken att datum för
genomförande av Nationella prov inte presenterats av Skolverket för läsåret
22/23.

Förskola och fritidshems planerings- och utbildningsdagar omfattas av fyra
dagar enligt tidigare beslut i Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott.
Verksamheterna får enligt skollag inte stängas vilket innebär att kommunen
ska kunna erbjuda verksamhet och att det kan förekomma att verksamheter
samordnas mellan förskolor och fritidshem.

Höstterminen 2022
Tisdagen den 16 augusti - onsdagen den 21 december.

Vårterminen 2023
Måndag den 9 januari - torsdag den 15 juni.

Lovdagar
2022-10-31 - 2022-11-04 Höstlov
2023-02-20 - 2023-02-24 Sportlov
2023-04-10 - 2023-04-14 Påsklov
2023-05-19 Klämdag (i samband med Kristi himmelsfärd)
2023-06-05 Klämdag (i samband med Sveriges national-

dag)
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Studiedagar
2022-10-03 Ej fastställd
2022-11-05 "
2023-01-09 "
2023-03-09 "
2023-04-26 "

Utvärdering och analysdag
2023-05-17 (Ledig dag för eleverna)

Kompetensutvecklingsdagar - Förskola/Fritidshem
2022-08-12
2022-10-03
2023-01-09
2023-06-16

Lärarnas läsår 2022-08-09 -- 2023-06-21

Beslutsunderlag
Läsårstider 2022/2023

_ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Regler för förskola & fritidshem

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts förslag

1. Kommunfullmäktige antar uppdaterade dokument om regler för
förskola och fritidshem.

2. <kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut 2021-06-28 §66 samt
2021-04-08 §25 gällande regler och avgifter i förskola och fritidshem.

Ärendebeskrivning
Justerat och uppdaterat dokument med riktlinjer som gäller vid ansökan,
vistelse inom förskola och fritidshem. Dokumentet är uppdaterat till ett
dokument som gäller för regler inom förskola och fritidshem. Tidigare har det
varit uppdelat för respektive verksamhet.

Taxan om avgifter för barn/skolbarnsomsorg har tagits bort ur dokumentet
och finns nu i ett separat dokument för maxtaxa, för avgifter inom förskola
och fritidshem.

Beslutsunderlag
Skrivelse regler för förskola och fritidshem 2021-12-06

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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..........
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Retroaktiv ersättning Tryserums skola 2020

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

Valdemarsviks kommun har redovisat ett underskott för barnomsorg och
grundskola under år 2020. Detta gör att det uträknade bidragsbeloppet för år
2020 är lägre än den faktiska kostnaden.
Tryserums förskola har inkommit med frågor om kompensation för 2020. Vi
finner att vi är skyldiga att ersätta Tryserums förskola.

Ärendebeskrivning
Trysrums friskola har inkommit med en fråga om att kompensera fristående
förskola på grund av kommunala förskolor redovisar underskott i bokslutet
2020.
Valdemarsviks kommun har redovisat ett underskott för barnomsorg och
grundskola under år 2020 och en ekonomisk analys visar nu att kommunens
verksamheter har använt mer resurser än de tilldelats per barn samt
underskottet inte balanseras till nästa år. Ett sådant underskott innebär att
Tryserums friskola har rätt till att få en retroaktiv ersättning för skillnaden
mellan redan utbetald ersättning och kommunens verkliga kostnad.

Bidragsbelopp beräknat på följande faktiska kostnader: Undervisning,
lärverktyg, måltider, lokaler, administration och moms.

Retroaktiv ersättning 2020 (Årsbelopp)

Förskola
Bidragsbelopp inkl. Avgifter 981 kronor

Skolbarnsomsorg
Bidragsbelopp inkl. avgifter 2600 kronor

Förskoleklass
Bidragsbelopp 5451 kronor

Grundskola Åk 1-6
Bidragsbelopp 1720 kronor
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Beslutet skickas till

Tryserums fristående förskola AB
Sektorchef
Skolintendent
Akten
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KS-BUU §5 KS-BU.2022.6

Justerare

..........

..........

Bidragsbelopp 2022. Interkommunal ersättning

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

1. Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott beslutar att ställa
sig bakom framräknade bidragsbelopp 2022.

Ärendebeskrivning
Likabehandlingsprincipen gäller mellan kommunal och enskild regi där
bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid
fördelning av resurser till den egna verksamheten. Kommunens budget för
det kommande året ska ligga till grund för beräkningarna. Bidraget ska bestå
av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp där de fristående huvudmännen får
överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol.

Bidragsbelopp grundas på följande; undervisning (omsorg och pedagogisk
verksamhet för förskola och fritidshem), elevhälsa, måltider, lokaler (baserat
på kommunens genomsnittskostnad), administration (schablon på tre
procent, för pedagogisk omsorg en procent) och moms (schablon på sex
procent).

Utöver grundbeloppet ska kommunen lämna bidrag (tilläggsbelopp) för
barn/elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller som ska
erbjudas modersmålsundervisning. Kommunen är dock inte skyldig att betala
tilläggsbelopp för ett barn/elev i behov av särskilt stöd, om betydande
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

Bidragsbelopp 2022
Friskola IKE:

Förskola
Bidragsbelopp exkl.
avgift

11540 kronor 10956 kronor

Bidragsbelopp inkl.
avgift

10771 kronor

Skolbarnsomsorg
Bidragsbelopp exkl.
avgift

3357 kronor 3227 kronor

Bidragsbelopp inkl
avgift

2682 kronor

Förskoleklass
Bidragsbelopp 4300 kronor 4128 kronor
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Grundskola Åk 1-6
Bidragsbelopp 7982 kronor 7578 kronor
Grundskola Åk 7-9
Bidragsbelopp 9344 kronor 8823 kronor

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Barn, Utbildning, Arbetsmarknad och Kultur
2022-01-15

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Årsplanering i utskott och internkontrollplan 2022

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

1. Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott beslutar att anta
årsplanering i utskott och internkontrollplan 2022.

Ärendebeskrivning
Årsplanering 2022 anger vilka verksamhetsrapporter, sektorsrapporter,
föredragande och tidpunkter för dessa samt rapportering av löpande
internkontroll som ska gälla för rapportering till utskottet under 2022.

På initiativ av Jonas Andersson (V) kompletteras årsplaneringen med ett
möte den 14 juni gällande resultatuppföljning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-01-12
Årsplanering i utskott och internkontrollplan 2022, 2021-11-26

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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Skrivelse från Sörbyskolan klass 3A

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

1. Kommunstyrelsens. Barn och utbildningsutskott beslutar att ge
sektorchef i uppdrag att undersöka möjligheterna till en ny rutschkana
på Sörbyskolan.

Ärendebeskrivning
Klass 3A, Sörbyskolan beskriver hur en rutschkana togs bort för fyra år
sedan då den blev utdömd som farlig. Det finns rutschkana på annan del av
tomten som inte är anpassad för åldersspannet 6-10 år. Vid tillfället då den
gamla rutschkanan togs bort så blev eleverna lovade en ny som inte blivit
installerad. Eleverna har också önskemål om att få delta i processen med att
välja ersättningsbana.

Beslutsunderlag
Skrivelse från klass 3A, Sörbyskolan inkommen 2021-12-10

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Sektorchef
Akten
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Frågor

Kommunsekreterare Monica Magnusson ställer fråga runt kontaktpolitikers
telefon och e-postadressuppgifter på kommunens hemsida. Det är ett
önskemål som inkommit från Demokratiberedningsgruppen. Utskottet vill ha
mer information om hur det ska presenteras på kommunens hemsida.
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