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KS-BUU §23 Nämnd.2022.1

Justerare

..........

..........

Information KS-BUU

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

Informationen läggs till handlingarna

Förvaltningen uppdras att undersöka möjligheten till en internutbildning i
hjärt- och lungräddning. Återrapportering ska ske till barn- och
utbildningsutskottets sammanträde 2022-09-13.

Förvaltningen uppdras att upprätta ett svar till elevskyddet gällande skolvärd i
cafeterian på Vammarskolan.

Förvaltningen uppdras att ytterligare analysera de verksamheter som
prognostiserar ett budgetunderskott. Redovisning ska ske till barn- och
utbildningsutskottets sammanträde 2022-08-23.

Yrkanden

Punkt A: Jenny Elander Ek (C) yrkar att förvaltningen uppdras att undersöka
möjligheten till en internutbildning för personalen i hjärt- och lungräddning.
Återrapportering ska ske till barn- och utbildningsutskottets sammanträde
2022-09-13.

Punkt E: Jenny Elander Ek (C) yrkar att förvaltningen uppdras att upprätta ett
svar till elevskyddets gällande skolvärd i caféterian på Vammarskolan.

Punkt G: Jenny Elander Ek (C) yrkar att förvaltningen uppdras att ytterligare
analysera de verksamheter som prognostiserar ett budgetundersskott.
Redovisning ska ske till barn- och utbildningsutskottets sammanträde 2022-
08-23.

Beslutsordning

Barn- och utbildningsutskottet godkänner att Jenny Elander Eks (C) yrkanden
ställs under proposition. Efter ställda propositioner finner ordföranden att
utskottet beslutar enligt yrkandena.
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Justerare

..........

..........

Ärendebeskrivning

A) Systematiskt arbetsmiljöarbete

Skolintendenten informerar om den årliga uppföljningen av det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen sker i maj och gäller för läsåret 21/22, från
maj till maj.

Frågeställning Ja Nej Ev åtgärder
Arbetsmiljöarbetet har skett i samverkan mellan
arbetsgivare och arbetstagare.

13 0

Vi har undersökt arbetsmiljön regelbundet, enligt
våra rutiner och vidtagit åtgärder vid behov.

12 1 Kommer ha det
innan
sommaruppehåll
et.

Vi har genomfört utrymningsövningar minst en gång
per termin.

10 3 Lägga in det i
verksamhetens
kalendarium så
det inte glöms
bort.

Vi har kontrollerat brandskyddet och att
utrymningsvägar är fria minst en gång i kvartalet.

13 0

Vi har gjort riskbedömningar vid förändringar som
tar upp de risker som finns i verksamheten och som
beskriver om risken är allvarlig eller inte.

13 0

Vi har rapporterat tillbuden och gjort utredningar när
det har varit anledning till det.

13 0

Vi har följt intentionerna i samverkansavtalet med
regelbundna APT.

13 0

Vi har uppdaterat krisplaner vid behov och de är väl
kända av all personal.

13 0

Vi har utbildat och säkerställt att kunskaper inom
HLR är tillräckliga.

13 0 Kan behövas
utbildas fler.

Vi har utbildat personalen i brandskydd enligt rutin. 13 0
Vi har tagit del av kommunens ”Policy och
handlingsplan mot trakasserier, kränkande
särbehandling och mobbning” och arbetar enligt
den.

13 0

Gällande utbildning inom hjärt- och lungräddning (HLR) bland sektorns
personal har cirka 40 utbildats under hösten 2021 samt 40 under våren 2022.
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Justerare

..........

..........

Ungefär en fjärdedel av personalen inom sektorn. Inom sektorn är det ett
pågående arbete att utveckla utbildningsfrekvensen inom HLR.

B) Resultatuppföljning - terminsbetyg

Punkten utgår. Uppföljningen ska ske under barn- och utbildningsutskottets
sammanträde 2022-08-23.

C) Åtgärd för att höja närvarotal på Vammarskolan

Rektorn på Vammarskolan samt verksamhetschefen elevhälsan informerar
om det pågående arbetet för att förbättra närvarotalen för elever på
Vammarskolan.

Vid enstaka frånvaro från elever skickas ett sms ut till vårdnadshavare. Vid
längre och mer konsekvent oanmäld frånvaro ska en personlig kontakt tas.
Verksamheten arbetar med att utveckla rutinerna som finns idag för att det
ska en bättre efterföljsamhet. Det behövs även en annan attityd och
arbetssätt i frågan om vårdnadshavarnas ansvar vid frånvaro. Det bedöms
även finnas ett behov av att utveckla samverkan mellan socialtjänsten och
skolan.

Det bedöms finnas flera skäl till vad frånvaron beror på och är olika från elev
till elev.

D) Lovskola påsklov och sommarlov

Rektorn på Vammarskolan informerar om resultatet från påsklovsskolan,
vilket testades av skola första gången i år. Skolan är skyldig att erbjuda 50
timmars lovskola för elever som riskerar att inte uppfylla betygskriterierna.
Med lovskola på påsklovet kan vissa av timmarna förläggas dit istället för att
endast erbjudas på sommarlovet.

E) Skrivelse om skolvärd i caféterian på Vammarskolan

Elevskyddet på Vammarskolan har lämnat in en skrivelse till rektorn gällande
skolvärd i caféterian på Vammarskolan. Skrivelsen handlar om att
elevskyddet ser att funktionen är viktig att ha kvar på Vammarskolan.

Ledamöterna diskuterar att de ska lämna ett svar till elevskyddet om att de
har tagit emot skrivelsen.
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Sammanträdesdatum
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KS-BUU §23 Nämnd.2022.1

Justerare

..........

..........

F) Organisering av förskoleenheterna

Förskolerektorn redogör för organiseringen inom kommunens förskolor. De
olika förskolorna har olika förutsättningar, bland annat när det kommer till
lokaler, barnantalet samt storleken på barngrupperna. Dock strävar
verksamheten efter att det ska vara en likvärdig utbildning på samtliga
förskolor.

G) Ekonomi - Månadsuppföljning per 2022-05-31

Skolintendenten informerar om sektorns månadsuppföljning. Budgeten för
sektorn i sin helhet är i balans. Dock visar prognosen att vissa verksamheter
inte kommer hålla budget.

H) Brandskyddskontroll Gryts förskola

Räddningstjänsten Östra Götaland har 2022-05-01 genomfört en
brandskyddskontroll på Gryts förskola. I kontrollen lämnades ett par
anmärkningar gällande brandsläckare samt lokalisering av ett brandlarm.
Anmärkningarna från kontrollen ska inom kort åtgärdas.

I) Kontaktpolitiker Vammarskolan

Jonas Andersson (V) rapporterar från besök på Vammarskolan.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Sektorchefen Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur
Skolintendenten
Akten
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Justerare

..........

..........

Sammanträdestider 2022 - ändring av barn- och
utbildningsutskottets sammanträde 2022-10-04

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

Barn- och utbildningsutskottets sammanträde 2022-10-04 ändras till 2022-
10-11.

Ärendebeskrivning

Ordföranden lyfter frågan om att ändra datum för det inplanerade
sammanträdet för utskottet i oktober månad.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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KS-BUU §25 Nämnd.2022.8

Justerare

..........

..........

Frågor

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Jonas Andersson (V):
- Lyfter frågan om hur politiken kan bidra till en ökad samverkan mellan

skolan och socialtjänsten. Bland annat en utökad dialog med stöd- och
omsorgsutskottet samt sociala myndighetsnämnden.
Svar: Frågan kommer lyftas med ordföranden i stöd- och
omsorgsutskottet samt sociala myndighetsnämnden.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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