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Innehållsförteckning

Paragrafer Ärendemening Sidnr

KS-BUU §12Information KS-BUAK

a) Grundskolans utvecklingsarbete

b) Vammarskolans återflytt samt upprustning
av skolgård

c) Ekonomi
-Genomlysning av Kultur och bibliotekets
budget
-Prognos grundskola/förskola

d) Skolplikt

e) Internkontrolluppföljning

f) Kvalitetsarbete grundskola "Årshjul"

g) Beredskap i händelse av kris

h) Rapportering av genomförda besök av
kontaktpolitiker

3 - 6

KS-BUU §13Frågor 7
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Information KS-BUU

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

1. Barn- och utbildningsutskottet uppdrar till sektorchef att återkomma med
uppföljande kompletteringar i internkontrolluppföljningen till juni månads
utskott.

2 .Barn- och utbildningsutskottet uppdrar till sektorchef att återkomma med
en fördjupad redovisning gällande underskottet i gymnasieskolans budget.
Den ska innehålla en genomlysning och förslag på att minska underskottet.

Ärendebeskrivning

A) Grundskolans utvecklingsarbete

Rektorer Victoria Ackemo och Mathias Axelsson redogör för grundskolans
utvecklingsarbete. Övergripande utvecklingsområden som nämns är följande;

· Styrning och ledning av verksamhet

· Undervisning och lärande

· Utveckling av skolbibliotek

· Trygghet, studiero och åtgärder av kränkande behandling

Övriga utvecklingsområden som nämns är likvärdighet, främja närvaro,
digitalisering, LGR 22 (implementering av ny läroplan) samt systematiskt
kvalitetsarbete.

B) Vammarskolans återflytt samt upprustning av skolgård

Rektor Mathias Axelsson redogör för återflytten till Vammarskolan efter
renoveringen av de omfattande vattenskadorna. Renoveringarna var
slutförda vecka 7. Efter det har berörda klasser i olika steg flyttat tillbaka. Det
finns fortfarande magasinerat material som ska packas upp. Hans Andersson
(M) frågar hur det säkerställts att inte samma sak händer igen. Rektor
Mathias Axelsson redogör för olika åtgärder som utvecklats och tillkommit.

Rektor Mathias Axelsson samt Intendent Ann-Catrin Stening redogör för
processen runt upprustningen av Vammarskolans skolgård. Inhämtning av
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förslag från eleverna är klart. Nästa grupp man processar med är
socialkoordinator, pedagoger m.fl Frågor som diskuteras är hur man kan
hitta fler användningsområden och vid olika tidpunkter på dygnet.
Diskussioner med fastigheter måste ske om vad som är praktiskt
genomförbart.
Jonas Andersson (V) påpekar att det vore bra om skolgården är ett bilfritt
område dag som kväll.

C) Ekonomi

Ekonom Nadezda Kartushina redogör för att man i nuläget ser att prognosen
för sektor BUAK totalt pekar på ett nollresultat. Dock så finns det frågetecken
runt vissa verksamhetsområden där resultatet är svårtytt. Ett av dessa
områden är Gymnasieskolan som ser ut att gå med ett stort underskott.

Jenny Elander Ek (C) föreslår att barn- och utbildningsutskottet uppdrar till
sektorchef att återkomma med en fördjupad redovisning gällande
gymnasieskolans underskott samt förslag på hur underskottet kan minskas.
Utskottet bifaller detta.

Sektorchef Caroline Hedvall redogör för genomfört arbete med Kultur och
Biblioteks budget som inkluderar även kultur- och studieförbundsbidrag.
Enhetschef Gun Töllefsen samt ekonom Nadezda Kartushina har nu arbetat
fram en budget i balans.

Sektorchef Caroline Hedvall påpekar också att Vammarskolans budget har
ett underskott. Här behöver det ske justeringar i bland annat elevpengen.
Detta utifrån att det finns kostnadskrävande poster såsom praktiska och
estetiska ämnen. Rektor Mathias Axelsson har aktivt arbetat med att få en
budget i balans.

D) Skolplikt

Intendent Ann-Catrin Stening redogör för skolplikten i Valdemarsviks
kommun. Samtliga barn som är skrivna i kommunen har en skolplacering.

E) Internkontrolluppföljning

Intendent Ann-Catrin Stening redogör för 2021 års internkontrolluppföljning.
Innehållet bygger på resultat från Stratsys.
En del arbete återstår att genomföra under vissa områden.
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Jenny Elander Ek (C) föreslår att barn- och utbildningsutskottet uppdrar till
sektorchef att återkomma innan sommaren med uppdateringar runt de
punkter som inte är färdigställda. Utskottet bifaller detta.

Intendent Ann-Catrin Stening redogör även för aktuella lokalfrågor som pågår
inom sektorns verksamheter. Här lyfts Ringarums matsal och Sörbyskolans
matsal och kök som ska renoveras under sommaren.

F) Kvalitetsarbete grundskola "Årshjul"

IT-pedagog Angelica Johansson redogör för arbetet med att ta fram ett
övergripanden styrdokument som ska vara transparent, tydligt och skapa
struktur i det systematiska kvalitetsarbetet. Det är ett så kallat årshjul där
man lägger in när? var? och hur? olika uppföljningar, styrdokument och
målformuleringar etc ska genomföras. Det systematiska kvalitetsarbetet
inkluderar alla i sektor BUAK såväl stora som små. Arbetet är under process
och en redovisning av det färdiga resultatet kommer efterhand.

G) Beredskap i händelse av kris

Rutiner gällande kris och beredskap ses över på samtliga sektorer.

Arena Arbetsmarknad och enhetschef Birgitta Modig som ansvarar för
integrationsområdet, organiserar mottagandet av flyktingar. De har en
pågående dialog med Migrationsverket.
Några bostäder finns att tillgå i centralorten samt 50 akutboenden är
ordnade. Akutboenden är menade för att bo på under en kort period om ca 3
veckor. Många frivilliga krafter har hjälpt till att färdigställa platserna. I nuläget
är det osäkert hur många personer Valdemarsviks kommun kommer ta emot.
Ett samarbete pågår med Röda Korset och Svenska kyrkan där man ser över
möjligheter att utverka ännu fler platser. Akutboenden kommer ordnas
parallellt med permanenta boenden som är Migrationsverkets ansvar.
Kommunens ansvar är att ordna tillfälliga trygga boenden samt fritids-
aktiviteter.
Vid flyktingmottagande gäller det att vara noggrann med att det är rättssäkra
boenden om man tar hjälp av privatpersoner. Det är också av största vikt att
privatpersoner som erbjuder boenden är införstådda med att det kan vara
över lång tid.
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H) Rapportering av genomförda besök av kontaktpolitiker

Inget att rapportera under denna punkt.

Beslutet skickas till
Sektorchef
Akten
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Frågor

Marianne Svensson (KD) ställer fråga gällande föräldrastött program. Ett
projekt som kommer pågå under 2022 tom 2024. Hon undrar över vilken
sektor projektet kommer ordnas under. Sektorchef Caroline Hedvall uppdras
att undersöka och återkomma med svar.

Revisionens ordförande Ulf Larsson tackar för att han fått delta som åhörare.

Beslutet skickas till
Akten
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