
2022-04-19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

20220-04-19

Plats och tid Stora studion, 2022-04-19, 08:15-12:30

Beslutande Jenny Elander Ek (C), ordf.
Lars Beckman (S), v. ordf.
Maud Carlsson (S)
Marianne Svensson (KD)
Hans Andersson (M)

Närvarande
ersättare

Jonas Andersson (V)
Malin Andersson (S)

Övriga närvarande Caroline Hedvall, sektorchef
Birgitta Modig, rektor §1a,b,f,g,k
Victoria Ackemo, rektor § 1i

Monica Magnusson, sekreterare
Emelie Nisu, folkhälsoutvecklare §2

Utses att justera Hans Andersson (M)

Justeringens
plats och tid Avdelning Service och Administration, Strömsvik 2022-04-28 kl 07:30

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 14 - 17
Monica Magnusson

Ordförande .........................................................................

Jenny Elander Ek (C)

Justerande ........................................................................

Hans Andersson (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens Barn och Utbildningsutskott

Sammanträdesdatum 2022-04-19

Datum för
anslagsuppsättande

2022-04-28 Datum för
anslags nedtagande

2022-05-19

Förvaringsplats
för protokollet

Avdelning Service & Administration, kommunkontoret Strömsvik

Underskrift ...............................................................

Monica Magnusson

1(14)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Mötesdatum

Justerare

..........

..........

Innehållsförteckning
KS-BUU §14Information KS-BUU

a) Arena arbetsmarknads utvecklingsarbete

b) Arbetslöshet trender och analys

c) Ekonomi
-Redovisning statsbidrag
-Gymnasieuppföljning

d) Svar på fråga gällande
föräldrastödsprogram 2022-2024

e) Skolverkssamarbetet

f) Rapportering av uppdrag - Samverkan
med arbetsförmedlingen

g) Rapportering av uppdrag - Studie- och
yrkesvägledning

h) Aktivitetsansvar - Utifrån Internkontrollplan

i) Organisering av åk 6 Ringarum & Gusum

j) Trafiksituation Gusums skola

k) Flyktingmottagande

l) Besök av kontaktpolitiker

3 - 7

KS-BUU §15Remiss - Folkhälsostrategi för Östergötland
2023-2025

8 - 11

KS-BUU §16Tillfällig förstärkning av statligt stöd till
skolväsendet 2022 "skolmiljarden"

12 - 13

KS-BUU §17Frågor 14

2(14)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-04-19

KS-BUU §14 Nämnd.2022.1

Justerare

..........

..........

Information KS-BUU

a) Arena arbetsmarknads utvecklingsarbete

b) Arbetslöshet trender och analys

c) Ekonomi
-Redovisning statsbidrag
-Gymnasieuppföljning

d) Svar på fråga gällande föräldrastödsprogram 2022-2024

e) Skolverkssamarbetet

f) Rapportering av uppdrag - Samverkan med arbetsförmedlingen

g) Rapportering av uppdrag - Studie- och yrkesvägledning

h) Aktivitetsansvar - Utifrån Internkontrollplan

i) Organisering av åk 6 Ringarum & Gusum

j) Trafiksituation Gusums skola

k) Flyktingmottagande

l) Besök av kontaktpolitiker

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

Informationen godkänns och läggs till handlingarna med följande
förändringar.
1. Under punkt C. Ekonomi flyttas delpunkt gymnasieuppföljning till
kommande utskott 2022-05-17.
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2. Punkt H. Aktivitetsansvar - Utifrån internkontrollplan flyttas till kommande
utskott 2022-05-17.

Uppdrag

Intendent Ann-Catrin Stening uppdras att till kommande utskott 2022-05-17
redovisa en översikt gällande genomförda brandövningar samt skick på
brandskydd på sektor BUAK:s samtliga enheter.

A) Arena arbetsmarknads utvecklingsarbete

Rektor Birgitta Modig informerar om Arena Arbetsmarknads
utvecklingsarbete.
Identifierade utvecklingsområden under 2022 är följande:

· Mål ska tydliggöras

· Samverkan intern/externt kring gemensam målgrupp ska förbättras

· Det systematiska kvalitetsarbetet ska förbättras

· Struktur, organisation samt rutiner ska ses över

En gemensam kompetensutveckling ska genomföras för samtliga anställda.
Den heter Att leda andra utan att vara chef.

B) Arbetslöshet trender och analys

Rektor Birgitta Modig berättar om att Valdemarsviks kommun numera tillhör
ett nytt kluster. Arbetsförmedlingen har placerat kommunen i kluster 4 med
53 andra kommuner som är jämförbara med Valdemarsvik. Inom klustret
jämför Arbetsförmedlingen statistik.
En beskrivning av etableringsprogrammet lämnas. Det riktar sig mot
personer som nyligen fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande
eller anhörig, och ska ha fyllt 20 men inte 65 år. Där får individer hjälp med
att så snabbt som möjligt få lära sig svenska och hitta ett arbete.
I stort så är det positiva siffror i kommunen med sjunkande antal arbetslösa.
Ungdomsarbetslösheten är låg. Dock finns det en utmaning i att få gruppen
utrikesfödda att komma i arbete. Här anges främst språket som ett hinder.

C) Ekonomi

4(14)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-04-19

KS-BUU §14 Nämnd.2022.1

Justerare

..........

..........

Sektorchef Caroline Hedvall informerar om ny modell för månadsuppföljning.
Samtliga sektorer kommer använda sig av samma redovisningsmall. Den
innehåller en enklare sammanfattning, ekonomi, avvikelser i mål och
verksamhet samt större händelser och åtgärder.
Jenny Elander Ek (C) uttrycker ett önskemål om att man fortsatt ska kunna
utläsa resultat per enhet.
Prognosen pekar fortsatt på att det totala resultat för sektor BUAK hamnar på
noll.
Uppföljning av gymnasieskolans underskott redovisas på kommande utskott
2022-05-17.

D) Svar på fråga gällande föräldrastödsprogram 2022-2024.

Sektorchef Caroline Hedvall har inte erhållit någon information gällande detta
program. Frågan lämnas vidare till sektor Stöd och Omsorg för undersökning.

E) Skolverkssamarbetet

Sektorchef Caroline Hedvall redogör för Skolverkssamarbetet. Angelica
Johansson är anställd för att samordna samtliga insatser. Samarbetet består
av följande delar:

· Att leda språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) i förskola
och skola

· Utveckla processledare i förskolan

· Utveckling av skolbibliotek

· Utveckla förutsättningar för likvärdighet

Samtliga insatser är pågående förutom sista punkten som är avslutad.
Samtliga insatser kommer vara avslutade i juni 2023.

F) Rapportering av uppdrag - Samverkan med arbetsförmedlingen

Rektor Birgitta Modig redogör för uppdraget som ska leda till att den öppna
arbetslösheten i kommunen ska minska. Valdemarsviks kommun ska i
samverkan med Arbetsförmedlingen erbjuda vuxenutbildning och
arbetsmarknadsåtgärder som leder till egen försörjning.
Uppdraget är i ett skede där man kartlägger den lokala arbetsmarknadens
behov. Det sker i ett samarbete med Arena Arbetsmarknad, näringslivs-
sekreterare, kommunala sektorn samt näringsliv. Fortlöpande sker
strategimöten, lokala avstämningsmöten samt nätverk med
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Arbetsförmedlingen. Ett värdefullt samarbete med praktiksamordnare Nora
Blomberg och näringslivssamordnare Sara Åkerblom pågår.

G) Rapportering av uppdrag - Studie- och yrkesvägledning

Rektor Birgitta Modig redogör för uppdraget gällande studie- och
yrkesvägledningen som ska förstärkas för att minska antalet elever som
hoppar av gymnasiet eller byter inriktning under pågående utbildning.
Genomförda och pågående insatser är följande:

· Analys av resultat från det systematiska kvalitetsarbetet gällande
överlämnande/mottagande enheter

· Regional samverkan med Linköpings universitet kring SYV-plan

· Rekryteringsprocess ledde inte till anställning

· Arbete pågår för att säkerställa SYV-kompetens till såväl grundskola
som vuxenutbildning

H) Aktivitetsansvar - Utifrån internkontrollplan

Inget redovisas under denna punkt. Redovisning flyttas till kommande utskott
2022-05-17.

I) Organisering av åk 6 Ringarum & Gusum

Rektor Victoria Ackemo informerar om det fortsatta arbetet med att se över
organisering av åk 6 på Ringarum och Gusums skolor. Synpunkter har
inhämtats från samtliga vårdnadshavare och lärare. Samtliga elever i årskurs
6 har intervjuats individuellt av rektor. Det finns 3 huvudförslag att ta ställning
till. Beslut beräknas att tas under innevarande vecka 16.

J) Trafiksituationen Gusums skola

Kommunstyrelsens ordförande Lars Beckman har besökt Gusums skola och
mött elever som har påtalat trafiksituationen genom skrivelse och namnlista
daterad 2022-03-25. Gatukontoret kommer sätta upp tydligare skyltning vid
skolgården och Rektor Mimmi Trysberg har informerat alla föräldrar på
förskolan om vad som gäller vid lämning och hämtning av sina barn. Om
trafiksituationen inte blir bättre så ombeds eleverna återkomma så andra
åtgärder kan vidtas.

K) Flyktingmottagande
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Rektor Birgitta Modig informerar om hur flyktingmottagandet fungerat. En
lägenhet på Ängvägen 5 samt gamla familjecentralen på Ängvägen 7 har
använts för akutplaceringar. Mängder av utrustning, leksaker, kläder mm
lämnades in från kommunens invånare.14 personer anländer med start den
22 mars. Boendet är nu tomt då de asylsökande har placerats vidare genom
Migrationsverkets försorg i andra kommuner .Lokalerna står redo om det
kommer flera med behov av akutplacering. Det finns fortfarande flyktingar
kvar i privata initiativ i Valdemarsviks kommun. En flyktingmottagning har
upprättats på Biblioteket. Den är öppen på tisdagar mellan 10:00-12:00.
Migrationsverket och Länsstyrelsen har upprättat en strategi för jämn
fördelning av skyddsbehövande från Ukraina. Här har Valdemarsviks
kommun en föreslagen tilldelning på 71 personer.

L) Besök av kontaktpolitiker

Jenny Elander Ek (C) och Marianne Svensson (KD) har genomfört ett besök
på Gusums skola. De berättar om en positiv verksamhetsbild trots ett
sjunkande elevantal och medföljande anpassningar utifrån detta.
Hans Andersson (M) och Jonas Anderson (V) bokar besök på
Vammarskolan.

Beslutet skickas till
Sektorchef
Sektor Barn, Utbildning, Arbetsmarknad och Kultur
Akten
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Remiss - Folkhälsostrategi för Östergötland 2023-2025

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts förslag till beslut i
kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till yttrande.

Bakgrund

Valdemarsviks kommun har ombetts svara på remiss om ”Folkhälsostrategi
för Östergötland 2023-2025”. Syftet med den regionala folkhälsostrategin är
att stimulera till ett långsiktigt systematiskt folkhälsoarbete för att uppfylla
nationella folkhälsopolitiska mål. Den ska ge vägledning för kommande
insatser för att uppnå de folkhälsopolitiska målen och skapa en hållbar
utveckling. Region Östergötland önskar svar på remissen senast 10 maj
2022.

Sammanfattning yttrande

 Valdemarsviks kommun anser att strategin i det stora hela har fångat
upp de viktigaste folkhälsoutmaningarna respektive
utvecklingsområden som bidrar till en mer jämlik folkhälsa bland
kommunernas invånare.

 Strategins insatser är relevanta men kan prioriteras till att bli färre.

 Beskrivningen av hur strategin ska utvärderas behöver förtydligas.

 Det bör tydliggöras vad det innebär för kommunen att eventuellt ställa sig
bakom strategin och vad kommunen i så fall åtar sig vid ett sådant
ställningstagande.

Ärendebeskrivning

Folkhälsostrategin för Östergötland har tagits fram på uppdrag av Region
Östergötland, i samverkan med Östergötlands kommuner, Länsstyrelsen
Östergötland och representanter för civilsamhället.

Dess syfte är att stimulera till ett långsiktigt systematiskt folkhälsoarbete för
att nå det nationella folkhälsopolitiska målet att ”Skapa samhälleliga
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de
påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”. Folkhälsostrategin ska,
utifrån intentionerna i Östgötakommissionen för folkhälsa och den Regionala
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Utvecklingsstrategin (RUS), ge vägledning för kommande insatser för att
uppnå detta folkhälsopolitiska mål och skapa en hållbar utveckling.

Utmaningen är de stora och ökande skillnader i hälsa mellan grupper med
olika livsvillkor i vårt län, som vi ser för nästan alla mått på hälsa såsom
insjuknande och förtida död i hjärtkärlsjukdom, cancer, psykisk ohälsa och
självskattad hälsa.

Strategins insatser fokuserar på hälsans bestämningsfaktorer och utgår från
människors livsvillkor, dvs människors förutsättningar i det vardagliga livet, i
olika samhällsarenor såsom bostad, skola, fritid, arbete och omsorg;
levnadsvanor i form av fysisk aktivitet, matvanor, tobaksbruk och alkohol,
psykosociala faktorer; social gemenskap och stöd samt psykologiska
resurser i form av tilltro till egen förmåga, tillit till andra, hopp och framtidstro.

Insatserna presenteras utifrån de åtta målområdena i den nationella
folkhälsopolitiken, med ett flertal insatsområden under varje område.
Därutöver har några tilläggsrubriker identifierats som viktiga i länets
folkhälsoarbete inkluderats.

Strategin framhåller att samverkan, styrning och ledning är avgörande för att
kunna minska skillnader i hälsa och skapa förutsättningar för en jämlik hälsa
och ett hållbart samhälle. Då många sektorer och aktörer i samhället berörs
och behöver samverka är strategin sektorsövergripande.

Tanken med strategin är att den ska fungera som styrning i folkhälsoarbetet,
där kommunen tar fram en lokal handlingsplan. Regionen önskar ha svar på
följande frågor kopplat till remissen:

 Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget och dess
relevans?

 Fångar urvalet av prioriterade områden de utmaningar som är
viktigast för gemensamma insatser framåt?

 Hur tycker ni strategin ska genomföras? Hur kan er organisation
bidra?

Valdemarsvik kommuns yttrande

Hälsoutmaningar i länet
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Strategin lyfter fram den ojämlika hälsan som finns i samhället kopplat till
socioekonomin, vilket vi i Valdemarsvik mycket väl känner igen oss i. De
hälsoutmaningar som lyfts kan vi även se i Valdemarsvik.

Strukturella förutsättningar för att uppnå en god och jämlik hälsa
Styrning, ledning och samverkan lyfts som viktiga områden för att skapa en
god struktur i folkhälsoarbetet. Att integrera folkhälsoarbetet i det ordinarie
styrsystemet är något vi i Valdemarsvik ser som avgörande för att arbetet ska
ske systematiskt i en gemensam process.

Likaså kunskapen som också lyfts som avgörande i arbetet för en jämlik
hälsa. Valdemarsviks kommun genomför regelbundna kompetenshöjande
insatser inom verksamheterna samt för politiker, vilket vi sett ett gott resultat
av.

Samverkan och samordning är något som även Valdemarsviks kommun ser
som avgörande faktorer i det strukturella arbetet. Här saknar vi dock en
beskrivning kring vikten av samverkan på lokal nivå samt betydelsen av
samverkan mellan kommunens olika verksamheter. Exempel på viktiga
lokala aktörer skulle kunna nämnas i detta avsnitt (föreningslivet, näringslivet,
vårdcentralerna, Polisen mfl).

Genomförande
I strategin ombeds kommunerna att ta fram lokala handlingsplaner efter sina
egna behov och förutsättningar. Strategin innehåller idag många
insatsområden att förhålla sig till. Valdemarsviks kommun anser att strategin
kan våga prioritera bland insatserna så att de blir färre. Utgå från vad som är
de allra största utmaningarna är Östergötland.

Vad gäller samordning ställer vi oss bakom behovet av att utvärdera de
samverkansstrukturer som finns. Till exempel behöver syfte och uppdrag
bland de regionala nätverken förtydligas.

Utvärdering är en viktig parameter i folkhälsoarbete. Här kan vi kommuner
bidra med lokal verksamhetsstatistik. Strategin behöver dock tydliggöra hur
utvärderingen kommer att ske. Till verktygslådan som nämns vore det
värdefullt om alla kommuner bidrog med goda exempel på
utvecklingsarbeten och modeller inom ramen för folkhälsoarbete. Digitala
implementeringsstöd mottas med öppna armar.

Olika aktörers roller och uppdrag

10(14)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-04-19

KS-BUU §15 KS-KcS.2022.11

Justerare

..........

..........

Vad gäller beskrivningen av kommunernas lagstadgade skyldighet att arbeta
med folkhälsa upplever vi som missvisande. Kommunerna har ingen
lagstadgad skyldighet att ha en samordnare för folkhälsofrågor eller särskilda
mål för folkhälsan, däremot har vi (alla samhällsaktörer) en tydlig lagstadgad
skyldighet att arbeta med folkhälsofrågor utifrån de lagar som nämns i
strategin. Vi ser gärna att även följande lagar nämns som exempel:
barnrättslagen, diskrimineringslagen, alkohollagen och tobakslagen.

Övriga synpunkter från Valdemarsviks kommun:

 Vi önskar att barnrättslagen och barnkonventionen överlag nämns
tydligare i hela strategin.

 Vi ser gärna ett förtydligande av att folkhälsoinsatser generellt behöver
vara behovsstyrda. Alla aktörer och kommuner har sina
folkhälsoutmaningar respektive förutsättningar för insatser.

 Vilket ansvar/uppdrag har de regionala nätverken vad gäller
implementering av strategin (folkhälsonätverket, ANDT, psykisk hälsa,
brottsförebyggande osv)?

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Staben 2022-04-04
Folkhälsostrategi för Östergötland 2023-2025 remissversion

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2022
"skolmiljarden"

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fördela medel från Skolmiljarden för 2022
utifrån förslag.

Sammanfattning

Sektor Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur föreslås att kommunens
del av Skolmiljarden, 855 998 kr, fördelas till verksamhetsområde
grundskola. Medlen är en tillfällig statlig förstärkning för att minska de
negativa konsekvenserna av pandemin och dess konsekvenser för elevers
måluppfyllelse och psykisk hälsa.

I Valdemarsvik föreslås att medlen fördelas till verksamhetsområde
grundskola.

Ärendebeskrivning

Sektor Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur föreslås att fördela medlen
från Skolmiljarden 2022 till verksamheter som bedriver grundskola.

För att möta den tuffa utmaning som pandemin medför beslutade regeringen
att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1,4 miljarder kronor
2022. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för att minska
de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av
pandemin. Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter
samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den
egna verksamheten av motsvarande slag.

Bidraget beräknas efter 6-19-åringar i kommunen, men får användas brett i
hela skolväsendet, inklusive förskola och vuxenutbildningar.
För Valdemarsvik del fördelas 855 998 kr uppdelat vid två tillfällen under året.

Det är upp till varje kommun att själv bestämma hur pengarna ska användas
för att trygga barnens rätt till utbildning, som Skolverket tidigare uttryckt det.
Det finns ingen förordning som reglerar vilka insatser som man får göra.
Ingen elev ska behöva vänta på hjälp och stöd. Det är därför av största vikt
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att stödet ges i ett tidigt skede så att eleven kan komma vidare och utvecklas
så långt som möjligt. Skolmiljardens medel i Valdemarsvik föreslås därför att
riktas till skolformen, grundskola.

Grundskola F-9 och dess tidiga insatser med målet att fler elever ska bli
behöriga till gymnasiet. Skolmiljarden föreslås också fördelas proportionerligt
mellan kommunal-, interkommunal- och fristående verksamhet. Antalet
elever folkbokförda i Valdemarsviks kommun inom respektive verksamhet (f-
klass, åk 1-6, åk 7-9) har varit avgörande. Antal elever utgår från respektive
verksamhets elevårssnitt 2021, dvs ett snitt av det antal elever som utgjort
underlag för varje månadsutbetalning av elevpeng.

Andelar elever inom respektive verksamhet är enligt underlaget 84,82%
(egen kommunal vht), 2,8% (interkommunal vht) och 11,86% (fristående vht).
Medlen betalas ut vid två tillfällen under 2022 till de huvudmän som avser att
bedriva grundskola F-9 under året. Hälften av medlen betalas ut i maj och
resterande del betalas ut i augusti. För fristående verksamheter tillkommer
även ett schablontillägg på 6% för att täcka mervärdesskatt.

Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna blir att nämnden fördelar dessa summor till
såväl kommunala som fristående verksamheter inom verksamhetsområde
grundskola. Sektorns förhoppning är att skolorna med hjälp av dessa medel
ska mildra de konsekvenser som uppkommit utifrån pandemin och på så sätt
minska kommunens kostnader för kommande åtgärdande insatser.

Konsekvensbeskrivning
Statens intentioner med den tillfälliga förstärkningen är att minska de
negativa konsekvenserna för skolan och dess elever vad gäller
måluppfyllelse och psykisk ohälsa.

Beslutsunderlag
Skolverkets beslut kring Tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022
”skolmiljarden”

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Sektorchef
Skolintendent
Handläggare
Akten
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Justerare

..........

..........

Frågor

Sektorchef Caroline Hedvall informerar om att Valdemarsviks kommun är utsedd
som remissinstans gällande remiss från Utbildningsdepartementet (daterad
2022-04-11 med nr. U.2022/01678). Remissen handlar om etableringsstopp för
fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning. Om
förslaget går igenom innebär det en förändring av skollagen. Svar ska vara inlämnat
senast 13 maj. Svar är inte tvingande utan sker på frivillig basis.
Sammanfattning av yttrandet beskriver att Valdemarsviks kommun instämmer i
förslaget om etableringsstopp för fristående skolor och fritidshem med konfessionell
inriktning. Jenny Elander Ek (C) lyfte behovet av politisk förankring vid eventuellt
svar.

Hans Andersson (M) vill veta hur det ser ut med brandskyddsutrustning på
samtliga enheter. Han vill också ha information om brandövningarna har
genomförts.
Intendent Ann-Catrin Stening uppdras att nästa gång redovisa ett svar.

Beslutet skickas till
Sektorchef
Intendent
Akten
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