
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-12-06

Plats och tid Stora studion, 2022-12-06, kl. 08:15 - 12:10

Justeringens Kommunhuset Strömsvik 2022-12-13 kl. 14:00
plats och tid

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

Närvarande
ersättare

Jonas Andersson (V)

Övriga närvarande Birgitta Modig,, tillförordnad sektorchef
Nadja Kartushina, sektorekonom
Gun Töllefsen, kulturchef
Maria Feltborn, verksamhetsansvarig elevhälsan

Lova Hästö, sekreterare
Angelika Johansson, information- kommunikation-
teknologi pedagog
Mikael Jonsson, utbildningssamordnare

Utses att justera Anders Sjölander (M)

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 40 - 42
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 2022-12-06

Datum för
anslagsuppsättande

2022-12-14 Datum för
anslags nedtagande

2023-01-04

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunhuset Strömsvik

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

Lova Hästö
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-12-06

Justerare

..........

..........

Innehållsförteckning

Paragrafer Ärendemening Sidnr

KS-BUU §40 Information KS-BUU

a) Arbetslöshet - Trender och analys

b) Uppföljning kultur- och
biblioteksverksamheten

c) Uppföljning elevhälsan

d) Närvaro

e) Skolverkssamarbete

f) Ekonomi
- Månadsuppföljning

g) Statsbudget

h) Länstal nyanlända

i) Bokslut

3 - 5

KS-BUU §41 Maxtaxa inom förskola och fritidshem 2023 6

KS-BUU §42 Frågor
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KS-BUU §40 Nämnd.2022.1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-12-06

Justerare

..........

..........

Information KS-BUU

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

Informationen läggs till handlingarna

Yrkanden

Punkt 2: Jenny Elander Ek (C) yrkar för att andra punkten stryks då
upphävning av tidigare beslut inte behövs när beslutsfrågan delegerats från
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen

Beslutsordning

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

Ärendebeskrivning

a) Arbetslöshet - Trender och analys

Utbildningssamordnare informerar. Arbetslösheten ligger på en låg nivå, men
varsel har skett och det kommer att ske fler.
Det sker ett arbete med att skapa uppsökande verksamhet för arbetslösa,
och att bemöta behov av vägledning genom arbetssökandets hela process.
Detta för att inte förlora individer på grund av byråkratiska snårigheter.

b) Uppföljning kultur- och biblioteksverksamheten

Kulturchef informerar om musikskola, skapande skola och slöjd. Det har skett
många evenemang på biblioteket under året, vilket bidragit till att besökare
syfte med att besöka biblioteken i en högre andel varit grundade i andra
aktiviteter än lånande av böcker. Inom skolorna i Gusum och Ringarum där
man har skolbibliotekarier har läsandet ökat trots minskat antal elever.

c) Uppföljning elevhälsan

Verksamhetsansvarig för elevhälsa informerar.
För att få grepp om helhetsperspektiv och säkerställa att man följer individer
genom hela livet och inte endast vid särskilda tillfällen, kommer elevhälsan
att kallas Barn- och elevhälsa.
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KS-BUU §40 Nämnd.2022.1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-12-06

Justerare

..........

..........

d) Närvaro

Verksamhetschef för elevhälsan informerar. Det har varit hög frånvaro under
året, och framför allt under hösten. Detta kan till stor del förklaras med
sjukdomar som legat latenta under coronaåren och nu fått full spridning. För
de individer som inte deltar i undervisningen på plats av andra anledningar
har rutiner tagits fram för att ändå försöka tillgodose studietiden.

e) Skolverkssamarbete

Tillförordnad sektorchef och pedagog för information- kommunikation- och
teknologi informerar.
Det som började som en arbetsmetod kallad SKUA, framtagen utifrån de
behov som personal inom verksamheten givit uttryck för, har alltmer börjat bli
ett förhållningssätt genom hela skolverksamheten. SKUA är ett
förhållningssätt som kommer att användas vidare, även efter att insatsen
tagit slut.

f) Ekonomi
- Månadsuppföljning

Sektorekonom och tillförordnad sektorchef informerar. Det finns ett överskott
på 2,4 miljoner vilket kan förklaras med minskat antal externa placeringar.
Gymnasieskolan är fortsatt mycket kostsam, men kan kortsiktigt inte
förändras då detta grundar sig i ungdomars skolval.

g) Statsbudget

Tillförordnad sektorchef informerar. Det är fortfarande oklart läge, och det
kommer troligen dröja till slutet av januari/början av februari, innan läget
klarnar.

h) Länstal nyanlända

Ordförande Jenny Elander Ek (C) informerar. Utskottet beslutade att göra en
överenskommelse med Linköpings kommun gällande nyanlända och
ensamkommande. Valdemarsvik kommer därför ta emot 10 nyanlända
medan Linköpings kommun tar emot Valdemarsviks kommuns andel
ensamkommande barn.
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KS-BUU §40 Nämnd.2022.1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-12-06

Justerare

..........

..........

i) Bokslut

Sektorekonom och tillförordnad chef informerar. Om ingenting oväntat sker
så bör budgeten sluta på plus.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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KS-BUU §41 KS-BU.2022.47

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-12-06

Justerare

..........

..........

Maxtaxa inom förskola och fritidshem 2023

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts förslag

Kommunstyrelsen antar uppdatering av dokument för taxa inom förskola och
fritidshem som följer maxtaxa för 2023 från Skolverket.

Yrkanden

Jenny Elander Ek (C) yrkar att beslutsformulering om upphävning av 2022
års taxa stryks från förslaget till kommunstyrelsen.

Beslutsordning

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

Ärendebeskrivning

Information om maxtaxan är uppdaterade med nya nivåer för maxtaxa som
Skolverket beslutat ska gälla för 2023.

Inkomsttaket i maxtaxan indexeras och justeras upp varje år av Skolverket.

Skolverket skickar ut den årliga indexeringen i slutet av året. Därför
beslutade Kommunfullmäktige om delegering till Kommunstyrelsen i frågan
om fastställandet av maxtaxa inför nytt kalenderår, se protokoll 2022-02-07
§10.

Beslutsunderlag
Maxtaxa inom förskola och fritidshem 2023
Informationsutskick om maxtaxa 2023
Tjänsteskrivelse från barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur 2022-12-02

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Sektorchef barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur
Kommunstyrelsen
Akten
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KS-BUU §42 Nämnd.2022.8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-12-06

Justerare

..........

..........

Frågor

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

Punkten lämnas.

Ärendebeskrivning

Inga frågor ställdes vid dagens sammanträde.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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