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Justerare

..........

..........

Information KS-BUU

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Förvaltningen uppdras att återkomma till utskottsmötet i oktober med en
djupare analys kring gymnasieskolan.

Yrkanden

Punkt C: Jenny Elander Ek (C) yrkar att förvaltningen uppdras att återkomma
till utskottsmötet i oktober med en djupare analys kring gymnasieskolan.

Beslutsordning

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

Ärendebeskrivning

a) Kvalitetsarbete förskola
Förskolerektor Mimmi Trysberg och biträdande rektor Anne-Lie Nilsson
informerar om kvalitetsarbetet i förskolan. Förskolan arbetar utifrån
skolverkets systematiska kvalitetscirkel. Kommunens övergripande mål bryts
ner utifrån förskolans läroplan och läggs fram i form av insatser. Förskolan
har haft mycket fokus på normer och värden samt hälsa och välbefinnande.
En fortsatt satsning krävs på språk och barnens språkutveckling.

Enkätsvar från pedagoger och vårdnadshavare 2021 visade på att förskolan
håller hög kvalitet och har nöjda vårdnadshavare. Enkätsvaren 2022 visade
på både hög och likvärdig kvalitet på kommunens förskolor samt nöjda
vårdnadshavare.

b) Kompetensförsörjning
Administratör Maria Drott redogör för kompetensförsörjningen och antalet
obehöriga lärare inom förskola och grundskola. Förskolan har lättare för att
trygga kompetensförsörjningen och ligger på ett bra snitt med få obehöriga
jämfört med snittet i regionen. I grundskolan är det svårare att fylla alla
platser med behöriga legitimerade lärare, särskilt i praktiska och estetiska
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ämnen. Kommunen behöver arbeta med kompetensförsörjningsplanen för att
göra Valdemarsvik till en attraktiv arbetsgivare.

c) Ekonomi
Ekonom Nadezda Kartushina presenterar delårsrapporten för sektorn.
Siffrorna pekar på ett nollresultat till årsskiftet. Grundskolan och förskolorna
ligger bra till, med undantag för förskolan i Gryt. Kostnaden för gymnasiet är
fortfarande mycket osäker eftersom det ännu inte är klart vilka utbildningar
kommunens elever väljer, men just nu visar prognosen på ett underskott för
gymnasieskolan på 3 miljoner kr.

d) Revisionen
Revisionen har bjudits in till att delta under dagens utskottsmöte. Ingen
representant närvarade under mötet.

e) Lokalfrågor
Skolintendent Ann-Catrin Stening uppdaterar utskottet om lokalrelaterade
frågor i kommunen. Bland annat lyfts följande åtgärder:

· Skolan i Ringarum har fått en tillfällig matsal i fritidshemmet till följd av
Ringgårdens renovering. Vattenskadan som upptäcktes i källaren där
träslöjdssalen tidigare varit kommer åtgärdas och i samband med det
kommer lokalen göras om till musiksal. Planer finns fortfarande på ett
uteklassrum i Ringarum och förvaltningen väntar på bygglovet.

· Skolan i Gusum har fått nya fönster och solskydd på matsalslokalen.

· På Vammarskolan pågår arbetet med att fixa till skolgården. Under
hösten kommer arbetet bland annat fortsätta med konstgräs,
innebandyplan, basketkorgar, träd, bänkar och bord. Även markiserna
kommer bytas ut under hösten.

· På Sörbyskolan kommer en del glaspartier och glasdörrar löpande
bytas ut mot mer energieffektiva alternativ.

· Lokalerna på förskolan i Gryt är trånga och diskussioner förs för att
kunna flytta personalrummet från förskolans lokaler till skolans lokaler.

Skolintendenten informerar även om den kartläggning av förskolan som
pågår som kommer presenteras till nästa utskott. Fokus i kartläggningen har
varit att utreda vilka förskolor kommunen behöver satsa på utifrån beläggning
och strävan efter att tillmötesgå vårdnadshavarnas förstahandsval.

f) Besök av kontaktpolitiker
Inga besök har genomförts.
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g) Resultatgenomgång
Sektorchef Caroline Hedvall presenterar sammanställningen av resultat som
finns med i sektorns delårsrapport. En särskild presentation görs av resultatet
från årskurs 9. I jämförelsen med föregående år hade årskurs 9 som gick ut
2022 något högre meritvärde. Skillnaden mellan pojkar och flickor har
minskat. Andelen i årskurs 9 med godkända betyg i alla ämnen har också
ökat jämfört med 2021 även om många fortfarande inte når godkända betyg.
Förvaltningen ser en svag minskning av antalet behöriga till yrkesprogram.

h) Pågående kompetensutvecklingsinsatser
Sektorchef Caroline Hedvall informerar om den utbildningsinsats kring att
leda skolutveckling, som finansieras av Skolverket, som riktats till
ledningsgruppen och förstelärare. Insatsen kommer pågå fram till juni 2023
och efter det kommer förvaltningen ha kompetens för att kunna fortsätta
arbeta med frågan. När insatsen avslutas i juni kommer även finansieringen
från Skolverket, som finansierat tjänster, ta slut.

i) Inköp av nytt verksamhetssystem
Sektorchef Caroline Hedvall informerar om att det system där elever
registreras kommer sluta uppdateras. Förvaltningen måste därför byta
system vilket kommer göras till en kostnad av 250 000 kr. I samband med
bytet kommer förvaltningen säkerställa att administratörer har åtkomst till
uppgifter om alla elever oavsett verksamhet för att minska sårbarheten vid
frånvaro.

j) Rekrytering sektorchef
Jenny Elander Ek (C) uppdaterar utskottet om rekryteringen av ny
sektorchef. Rekryteringsfirmans annons ligger ute till den 2 september och
efter det påbörjas urvalsprocessen. Förhoppningen är att kunna ha en ny
sektorchef på plats efter årsskiftet. Besked kommer i närtid om tillförordnad
sektorchef.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Sektorchef
Akten
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..........

Tillägg till regler för förskola och fritidshem

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

Ärendet återremitteras för att utreda om tilläggstexten behövs utifrån redan
beslutade generella regler för fakturering.

Yrkanden

Jenny Elander Ek (C) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda om
tilläggstexten behövs utifrån redan beslutade generella regler för fakturering.

Beslutsordning

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

Ärendebeskrivning

Sektor barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur ser att det saknas rutin för
obetalda fakturor inom barnomsorg. Förslag är att lägga till text i Regler i
Förskola och fritidshem och att sen arbeta fram en hållbar rutin utifrån
barnperspektiv tillsammans med rektorer, skoladministration, ekonomi och
råd och stöd.

Förslag på text:
Vid betalning efter förfallodagen tillkommer en påminnelseavgift samt
räntekostnader enligt gällande lag.
Obetald faktura överlämnas därefter för inkassoåtgärder. Vid obetalda
fakturor har kommunen rätt att avstänga vårdnadshavare från rätten till
omsorg inom förskola och fritidshem.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur 2022-
08-16

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Sektorchefen
Akten
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Frågor

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Jonas Andersson (V):
- Lyfter frågan om hur kommunikationen fungerat med utförande trafikbolag
när höstterminen drog igång. Föräldrar har rapporterat om att
skolskjutschaufförer varit förvirrade och inte vetat vilken väg de ska köra.
Svar: Sektorchef Caroline Hedvall svarar att arbetsledaren på
medborgarservice har samordningsansvaret för skolskjutsen och
skolskjutsplaneringen. Informationen och frågan tas med dit.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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