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2022-09-13
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-09-13

KS-BUU §29 Nämnd.2022.1

Justerare

..........

..........

Information KS-BUU

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Förvaltningen uppdras att specificera vilka kostnader som ryms i kategorin
"centralt" för respektive verksamhetsområde i den ekonomiska redovisningen
och återkomma med en redovisning i oktober 2022.

Förvaltningen uppdras att ta fram ett förslag på en kommunal version av
samhall. Uppdraget ska återrapporteras i mars 2023.

Yrkanden

Punkt C: Hans Andersson (M) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att
specificera vilka kostnader som ryms i kategorin "centralt" för respektive
verksamhetsområde i den ekonomiska redovisningen och återkomma med
en redovisning i oktober 2022.

Punkt H: Jenny Elander Ek (C) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram
ett förslag på en kommunal version av samhall. Uppdraget ska
återrapporteras i mars 2023.

Beslutsordning

Ordförande finner att barn- och utbildningsutskottet beslutar enligt Hans
Anderssons (M) och Jenny Elander Eks (C) yrkanden.

Ärendebeskrivning

a) Aktivitetsansvar
Punkten utgår.

b) Uppföljning gymnasieelever
Punkten utgår.

c) Ekonomi
Sektorekonomen redogör för månadsuppföljningen. Budgeten för hela
sektorn är i balans. Prognosen visar fortsatt på ett underskott för
gymnasieskolan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-09-13

KS-BUU §29 Nämnd.2022.1

Justerare

..........

..........

d) Kvalitetsrapport grundskola
Rektor över rektorsområde 2 (Gusums skola, Ringarums skola, Sörbyskolan
och fritidshemmen) presenterar arbetet med sina verksamheter och
informerar bland annat om följande:

· Fortsatt arbete med likvärdighet mellan skolorna och gemensamma
tjänster för att höja behörighetsnivån.

· Insatser som pågått under året.

· Kunskapsutvecklingen i de olika årskurserna där årets årskurs 6
särskiljer sig med fler elever utan godkända kunskaper i alla ämnen.
Att eleverna fått byta lärare ofta och att utbildningen inte differentierats
tillräckligt i de åldersintegrerade klasserna lyfts som förklaringar.

Rektor över rektorsområde 3 (Vammarskolan) presenterar arbetet med sin
verksamhet och informerar bland annat om följande:

· Fler elever valde Vammarskolan i årskurs 4 och 7.

· Stort fokus på kartläggning och analys av verksamheten.

· Utökad lovskola och läxhjälp.

· Betygsskillnaden minskar mellan pojkar och flickor i årskurs 9 till följd
av att killarnas snitt höjs samtidigt som flickornas sjunker.

· Fokus framåt på att skapa en lärande organisation och öka utbytet av
pedagogiska erfarenheter.

Rekryteringsprocessen av biträdande rektorer till både rektorsområde 2 och
3 pågår.

e) Lokalfrågor
Skolintendenten redogör för aktuella lokalfrågor. Det gäller framförallt
Vammarskolans skolgård, uteklassrum i Ringarums skola och personalrum till
förskolan i Gryt.

Skolintendenten presenterar även utredningen om förskolan "Förskolan i
dag, utveckling och framtidsutsikter".

f) Statistik elever/barn
Skolintendenten redogör för statistiken över antalet barn och elever i
sektorns verksamheter.

g) Besök av kontaktpolitiker
Inga besök har genomförts.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-09-13

KS-BUU §29 Nämnd.2022.1

Justerare

..........

..........

h) Arbetslöshet trender och analys
Utbildningssamordnaren på Arena arbetsmarknad redogör för statistik över
arbetslösheten i kommunen. En positiv trend syns i statistiken, särskilt i
gruppen utrikesfödda. Däremot visar statistiken att arbetslösheten ökar bland
unga, en grupp där förvaltningen dessutom misstänker ett stort mörkertal.

Utbildningssamordnaren sammanfattar även utmaningar som finns nationellt
och lokalt kopplat till arbetslösheten. En utmaning är kopplad till att matcha
utbildningsval med samhällets behov.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Sektorchefen Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur
Sektorekonomen
Akten

5(12)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-09-13

KS-BUU §30 KS-BU.2022.37 600

Justerare

..........

..........

Tillägg till regler för förskola och fritidshem

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts förslag

Kommunfullmäktige beslutar att uppdatera Regler för förskola och fritidshem.
Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut 2022-04-04 KF § 49 gällande
Regler för förskola och fritidshem.

Ärendebeskrivning

Sektor Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur har skapat riktlinjer och
rutiner för obetalda fakturor inom barnomsorgen. Sektorn följer
Valdemarsviks kommuns Policy för fakturering och kravhantering
KF §48 KS-SA.2021.112.

Rutinen gällande betalning, påminnelse, inkasso och kommuners rätt att
avstänga vårdnadshavare från att nyttja barn/-elevomsorg vid obetalda
fakturor. Texten uppdateras i Regler för förskola och fritidshem.
Sektorns rutin har som utgångspunkt ett barnperspektiv och att sektorn ska
kunna ha en dialog med de medborgare som kan behöva ha stöd i sin
situation. Sektorn kommer i rutin att samverka med rektorer,
skoladministration, ekonomi och Råd och stöd.

Reglerna uppdateras med följande tillägg:
Du betalar avgift 12 månader per år så länge ditt barn har en plats i förskola
eller fritidshemmet. Du betalar även för de dagar barnet är ledigt eller sjukt.

Vid betalning efter förfallodagen tillkommer en påminnelseavgift samt
dröjsmålsränta 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.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-09-13

KS-BUU §30 KS-BU.2022.37 600

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur 2022-
08-16
Förslag till regler för förskola och fritidshem

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-09-13

KS-BUU §31 KS-BU.2022.38 600

Justerare

..........

..........

Läsårstider 2023/2024

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa läsårstider för 2022/2023.

Kommunstyrelsen beslutar att delegera fastställandet av datum för
studiedagar och planeringsdagar till tf Sektorchef för Barn, utbildning,
arbetsmarknad och kultur.

Yrkanden

Jenny Elander Ek (C) yrkar på ändringen att beslutet att fastställa datum för
studiedagar och planeringsdagar delegeras till tf Sektorchef för Barn,
utbildning, arbetsmarknad och kultur.

Beslutsordning

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

Ärendebeskrivning

Enligt skollagen ska huvudmannen lägga ut minst 178 skoldagar per läsår för
elever i grundskolan medan lärarnas arbetsår omfattar 194 arbetsdagar. För
läsåret 2023/2024 har Sektor Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur lagt
förslaget enligt beslutsunderlag.

Fastställande av studiedagar är inte bestämda av den orsaken att datum för
genomförande av Nationella prov inte presenterats av Skolverket för läsåret
23/24.

Förskola och fritidshems planerings- och utbildningsdagar omfattas av fyra
dagar enligt tidigare beslut i KS-BUU. Verksamheterna får enligt skollagen
inte stängas vilket innebära att kommunen ska kunna erbjuda verksamhet
och att det kan förekomma att verksamheten samordnas mellan förskolor
och fritidshem.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-09-13

KS-BUU §31 KS-BU.2022.38 600

Justerare

..........

..........

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur 2022-
08-18
Läsårstider 2023/2024

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-09-13

KS-BUU §32 KS-BU.2022.39 600

Justerare

..........

..........

Uppdrag - Förskolan i dag, utveckling och framtidsutsikter

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts förslag

Kommunstyrelsen har tagit del av kartläggningen (enligt uppdrag 2022-08-23
KS-BUU § 26) och lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsen uppdrar sektor Samhällsbyggnad och Service att påbörja
planarbete för centrala Ringarum, där bland annat lokalisering av ny förskola
tas fram. Kostnaden ska belasta investeringsbudget för 2023.

Kommunstyrelsen uppdrar sektor Samhällsbyggnad och Service att se över
behovet av ny förskola i Gryt, lokalisering av denna samt därtill eventuella
nödvändiga planförändringar. Utredningen av behovet ska utgå från de
planer på bostadsbyggnation som finns i centrala Gryt.

Yrkanden

Jenny Elander Ek (C) yrkar på följande:

"Utskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta att ge samhällsbyggnad och
service i uppdrag att:

· Påbörja planarbete för centrala Ringarum, där bland annat lokalisering
av ny förskola tas fram. Kostnaden ska belasta investeringsbudget för
2023.

· Se över behov av ny förskola i Gryt, lokalisering av denna samt därtill
eventuella nödvändiga planförändringar. Utredningen av behovet ska
utgå från de planer på bostadsbyggnation som finns i centrala Gryt."

Beslutsordning

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

Ärendebeskrivning

Sektorn Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur har fått i uppdrag 2022-
08-23 KS-BUU § 26 att göra en kartläggning av våra kommunala förskolor.

I kartläggningen har sektorn utgått från historik, nuläge, framtid och vilka
åtgärder som sektorn ser behövs.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-09-13

KS-BUU §32 KS-BU.2022.39 600

Justerare

..........

..........

Se bilaga Förskoleutredning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur 2022-
09-05
Förskoleutredning "Förskolan i dag, utveckling och framtidsutsikter"

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-09-13

KS-BUU §33 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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