
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-11

Plats och tid Stora studion, 2022-10-11, 08:15-15:45 (lunch 12-13)

Beslutande Jenny Elander Ek (C), ordf.
Lars Beckman (S), v. ordf.
Maud Carlsson (S)
Anders Sjölander (M)
Hans Andersson (M)

Närvarande
ersättare

Marianne Svensson (KD)

Övriga närvarande Birgitta Modig, tillförordnad sektorchef
Angelika Johansson, kvalitetssamordnare

Lova Hästö, sekreterare
Matilda Carlström, sekreterare

Maria Feltborn, verksamhetschef

Utses att justera Anders Sjölander (M)

Justeringens
plats och tid Avdelning Service och Administration, Strömsvik 2022-10-17 kl 17.30

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 34 - 37
Lova Hästö

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

Jenny Elander Ek (C)

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

Anders Sjölander (M)

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

Organ Kommunstyrelsens Barn och Utbildningsutskott

Sammanträdesdatum 2022-10-11

Datum för
anslagsuppsättande

2022-10-18 Datum för
anslags nedtagande

2022-11-09

Förvaringsplats
för protokollet

Avdelning Service & Administration, kommunkontoret Strömsvik

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

Lova Hästö
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-11

Justerare

..........

..........

Innehållsförteckning

Paragrafer Ärendemening Sidnr

KS-BUU §34 Information KS-BUU

a) Kommun- och andelstal 2023

b) Ekonomi
- Månadsuppföljning
- Genomlysning gymnasieskola

c) Kommunalt aktivitetsansvar

d) Uppföljning av gymnasieelever

e) Delredovisning för skolverkets riktade
insats

f) Kvalitetsrapport huvudmannen

g) Skolverkssamarbetet

h) Övriga frågor

3 - 6

KS-BUU §35 Förberedande körkortsutbildning 7

KS-BUU §36 Bidragsbelopp fristående skolor 2021 8 - 9

KS-BUU §37 Frågor 10
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-10-11

KS-BUU §34 Nämnd.2022.1

Justerare

..........

..........

Information KS-BUU

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Valdemarsviks kommun ska förhandla med annan kommun så att
Valdemarsviks kommuntal ökar med 2 individer samtidigt som andelstalet
sänks till 0.

Utskottet föreslår kommunstyrelsen att lägga informationen från
kvalitetsrapporten från huvudmannen till handlingarna.

Yrkanden

Punkt C: Jenny Elander Ek (C) yrkar för att Valdemarsviks kommun ska
förhandla med annan kommun så att Valdemarsviks kommuntal ökar med 2
individer samtidigt som andelstalet sänks till 0.

Beslutsordning

Ordförande finner att kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott beslutar
enligt Jenny Elander Eks (C) yrkande.

Ärendebeskrivning

a) Kommun- och andelstal 2023
Kommun- och andelstal för nyanlända 2023 presenteras. Kommuntalet är det
tilldelade antalet nyanlända och andelstalet den tilldelade andelen
ensamkommande barn en kommun ska ta emot.

Valdemarsviks kommun valde 2021 att byta sina andelstal mot Linköpings
kommuns kommuntal. Detta eftersom Linköpings kommun har en
välfungerande organisation för att kunna ta emot ensamkommande.

b) Ekonomi
- Månadsuppföljning

Tillförordnad sektorchef redogör för månadsuppföljningen av ekonomin i
sektorn. Löner utgör den största utgiften. Budget är i balans enligt
prognosen, men i och med en ökning på 6% för måltidskostnader så kan
utfallet komma att ändras.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-10-11

KS-BUU §34 Nämnd.2022.1

Justerare

..........

..........

- Genomlysning gymnasieskola
Tillförordnad sektorchef gör en särskild genomgång av gymnasieskolans
kostnader och konstaterar att det inte går att minska kostnaderna mer. Det
som kan göras har gjorts, och det går inte att påverka hur elever väljer
utbildning eller hur stora kostnaden blir för elevassistenter. Den lönekostnad
som finns måste finnas för en välfungerande verksamhet.

c) Kommunalt aktivitetsansvar
Målgruppen för det kommunala aktivitetsansvaret är ungdomar under 20 år
som inte går i skola och/eller inte tagit en examen. Dessa utgörs idag av 40
ungdomar, varav vissa jobbar, andra går på folkhögskola eller dylikt, men
några är helt utan sysselsättning.

För att förbättra samverkan och förbättra tydlighet i uppföljning kring dessa
ungdomar, så kommer ansvaret att flyttas till SYO-konsulent vid Arena
Arbetsmarknad. Det har även ansökts om medel för att anställa en
ungdomscoach som kan höja kvaliteten på uppföljning genom att till exempel
bygga relationer med ungdomarna.

d) Uppföljning av gymnasieelever
Valdemarsviks kommun har 247 ungdomar som går på 31 olika
gymnasieskolor. Den största andelen av kommunens ungdomar - 60 -
studerar vid Nyströmska skolan i Söderköping. Vid Bråvalla är antalet 21,
Fria läroverket 20, lärlingsgymnasiet 19 och vid särskola är antalet 4.

En förändring har införts i gymnasieplanen där poängsumman för en examen
har höjts från 2500 till 2700 poäng. Ökningen bygger på att alla utbildningar
ska vara studieförberedande.

e) Delredovisning för skolverkets riktade insats
Tillförordnad sektorchef informerar om delredovisning för skolverkets riktade
insats.

f) Kvalitetsrapport huvudmannen
Tillförordnad sektorchef och kvalitetssamordnare informerar. Pojkars resultat
har generellt ökat, medan flickors har minskat. Resultatet sammantaget
ligger dock på den högsta nivån sedan 2018.

Skolinspektionen jobbar fram ett mätvärde för att kunna jobba mot ett
nationellt likvärdigt kvalitetssystem. Lokala utvecklingsplaner och
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
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KS-BUU §34 Nämnd.2022.1

Justerare

..........

..........

kvalitetsdialoger genomförs för att stötta och leda personal i
prioriteringsarbete.

Sammanfattningsvis kan sägas att verksamhetens motto ”En likvärdig skola”
givit resultat med en höjning i årskurs 9 generella meritvärde, men att
rapporten visar att det behövs ytterligare insatser för att säkerställa

· Fullgoda övergångar mellan årskurser

· Trygghet, stimulans och studiero.

· Utveckling av undervisningskvalitet och fortgående analysarbete

· Utveckling av samverkan mellan enheter inom verksamheten

· Tidiga stödinsatser

g) Skolverkssamarbetet
Tillförordnad sektorchef och kvalitetssamordnare informerar.
Skolverkssamarbetet har pågått sedan 2020 och avslutas i juni 2023 och har
utgjorts av sju insatser som på olika sätt lagt grunden för en utveckling av det
analytiska tänket för personal inom skolverksamheten. Detta har haft som
syfte att utveckla ledning och undervisning och öka studiero och trygghet.

h) Övriga frågor
Ordförande lämnar bland annat följande information:

· Sektorchef för barn- och utbildningsförvaltningen har rekryterats

· Utbildning för den kommande kommunstyrelsen i lagar och regler
föreslås

· Möte med stöd- och omsorgsutskottet föreslås ske tjugoförsta
november

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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KS-BUU §35 KS-BU.2022.41 600

Justerare

..........

..........

Förberedande körkortsutbildning

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att tilldela Arena arbetsmarknad 55.000 kr i en
tilläggsbudget med medel från kommunstyrelsens oförutsedda för att
genomföra projekt för Förberedande körkortsutbildning.

Ärendebeskrivning

Projektet Förberedande körkortsutbildning har varit en lyckad insats för
deltagare, samhälle och integration. Projektet har öppnat upp ögonen för
människor som står långt ifrån arbetsmarknaden att se fördelarna med att ta
ett körkort genom ökad kunskap om trafik, miljö, säkerhet och språk. Det
ökar möjligheterna till arbete och bidrar i förlängningen till ökad
självständighet.

I Valdemarsvik har både utrikes och svenskfödda kvinnor och män deltagit i
projektet och gått vidare med att ta körkort. Några har fått arbete tack vare
att de gått vidare och tagit körkort.

Arena arbetsmarknad vill genomföra en satsning under hösten 2022 för en
grupp på minst 13 personer som är inskrivna i arbetsmarknadsenheten.

Projektet är förberedande. Det innebär att individen som deltagit i projektet
behöver själv ta nästa steg och kontakta en trafikskola samt finansiera sitt
körkort.

Ekonomiska konsekvenser
Arena arbetsmarknad behöver säkra finansiering genom att tilldelas en
tilläggsbudget på högst 55 000 kronor från kommunstyrelsens oförutsedda.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur 2022-
09-28
_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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KS-BUU §36 KS-BU.2022.42 600

Justerare

..........

..........

Bidragsbelopp fristående skolor 2021

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Tryserums friskolas förfrågan om
kompensation till fristående skolor grundat i kommunala förskolor och skolors
redovisade underskott.

Ärendebeskrivning

Tryserums friskola har inkommit med en fråga om att
kompensera fristående skola på grund av att kommunala
förskolor redovisar underskott i bokslutet 2021.Valdemarsvik
kommun har redovisat ett underskott för barnomsorg och
grundskola under år 2021. En ekonomisk analys visar att
kommunens verksamhet har använt mer resurser än de tilldelats
per barn och underskottet balanseras inte till nästa år.

Ett sådant underskott innebär att Tryserums friskola har rätt att få
en retroaktiv ersättning för skillnaden mellan redan utbetald
ersättning och kommunens verkliga kostnad. Vi finner att vi är
skyldiga att ersätta Tryserums friskola med 162 kronor per
förskolebarn, 1194 kronor per elev i fritidshem, 2235 kronor per
elev i f-klass samt 632 kronor per elev i grundskola i år.

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

Retroaktiv ersättning 2021 (årsbelopp).
Friskola

Förskola
Bidragsbelopp inkl. avgift 162 kronor

Skolbarnomsorg
Bidragsbelopp inkl. avgift 1194 kronor

Förskoleklass
Bidragsbelopp 2235 kronor

Grundskola Åk 1 - 6
Bidragsbelopp 632 kronor
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Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Underlag till beslut 2021 retroaktiv Tryserums friskola 2022-10-03
Tjänsteskrivelse från sektor barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur 2022-
10-03

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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KS-BUU §37 Nämnd.2022.8

Justerare

..........

..........

Frågor

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

Punkten lämnas.

Ärendebeskrivning

Inga frågor ställs under dagens sammanträde.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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