
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-01

Plats och tid Stora studion, 2022-11-01, 08:15-11:00

Justeringens
plats och tid Avdelning Service och Administration, Strömsvik 2022-11-14 kl 16:30

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

Närvarande
ersättare

Övriga närvarande Birgitta Modig, tf. sektorchef
Maria Feltborn, verksamhetsansvarig elevhälsan
Ann-Catrin Stening, skolintendent

Lova Hästö, sekreterare
Djamal Hamaili, integrationssamordnare
Fredrik Törnborg, badhuschef

Utses att justera Hans Andersson (M)

Underskrift Sekreterare ......................................................................... Paragrafer 38 - 39
Lova Hästö

Ordförande .........................................................................

Jenny Elander Ek (C)

Justerande ........................................................................

Hans Andersson (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens Barn och Utbildningsutskott

Sammanträdesdatum 2022-11-01

Datum för
anslagsuppsättande

2022-11-15 Datum för
anslags nedtagande

2022-12-06

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunhuset Strömsvik

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

Lova Hästö
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-01

Justerare

..........

..........

Innehållsförteckning

Paragrafer Ärendemening Sidnr

KS-BUU §38 Information KS-BUU

a) Skolval gymnasieelever

b) Statistik elever/barn - förskola

c) Beläggning förskola

d) Lokaler

e) Engångsbelopp - Användningsområden och effekter

f) Skolplikt

g) Körkortsutbildning uppföljning

h) Kvalitetsarbete Arena arbetsmarknad

i) Badhus uppföljning

j) Ekonomi
- Månadsuppföljning
- Läromedel

k) Aktuellt i sektorn

l) Länstal nyanlända

3 - 5

KS-BUU §39 Frågor 6
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KS-BUU §38 Nämnd.2022.1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-11-01

Justerare

..........

..........

Information KS-BUU

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

Informationen läggs till handlingarna

Ärendebeskrivning

a) Skolval gymnasieelever

Verksamhetsansvarig för elevhälsan informerar om vilka skolor
gymnasielever valt. Det är färre som väljer utbildningar med otillgängliga
arbetsmarknader, och fler som söker sig till yrkesutbildningar. Arbete med
studievägsplan fortgår för att stödja elever med information om
arbetsmarknadens läge och utbildningars förutsättningar.

b) Statistik elever/barn - förskola

Skolintendent informerar.

· Ökat antal inom förskola, fritidshem, grundskola och aktivitetsansvar
· Minskat antal inom SFI och komvux
· Samma nivå inom gymnasieskola

c) Beläggning förskola

Skolintendent informerar.
Schemalagd tid och faktisk tid för förskolebarn på plats i förskolan
differentierar jämnt i kommunens samtliga förskolor. Detta beror på
sjukfrånvaro och kan inte hanteras annorlunda eftersom det måste finnas
bemanning för maximalt antal barn närvarande.
Valdemarsviks kommun har hög andel utbildade förskolelärare jämfört med
andra kommuner.

d) Lokaler

Skolintendent informerar. Problem har uppstått med personalrum i Gryt och
placering av uteklassrum i Ringarum. Markiser vid Vammarskolan är på plats
och skolgården kommer slutföras under vecka 44.

e) Engångsbelopp - Användningsområden och effekter

3(6)



KS-BUU §38 Nämnd.2022.1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-11-01

Justerare

..........

..........

Skolintendent informerar. Engångbeloppet på 5,5 miljoner har använts till
barn med särskilda behov i förskola och grundskola.

f) Skolplikt

Skolintendent informerar om antal barn med skoltillhörighet.

g) Körkortsutbildning uppföljning

Integrationssamordnare informerar om den lyckade insatsen som spridit sig
till andra län och ber om att få återkomma med statistik över hur insatsen
bidragit till deltagares möjligheter att få jobb och att genomföra fullständig
körkortsutbildning.

h) Kvalitetsarbete Arena arbetsmarknad

Tf. sektorchef informerar om pågående utvecklingsarbete med:

· Verksamhetssystem och systematiskt kvalitetssystem (PUMA)
· Kvalitetsdialog, utvecklingsplan och tydliggörande av mål
· Intern/extern samverkan kring gemensamma målgrupper
· Samverkan med socialtjänst och arbetsförmedling, även med

samhällsbyggnad och näringsliv

Syftet är att ändra inriktning från personbundet till funktionsbundet arbete.

Studie- och yrkesvägledare och arbetscoach är anställda.

i) Badhus uppföljning

Badhuschef informerar. Badhuset har närapå maximalt antal besökare. Ny
bastu och bottensug. Det har tecknats ett avtal gällande miljöinspektioner för
att säkerställa att regler följs. Ytskikt är slitna, men i nuläget finns inget akut
behov av renovering.

j) Ekonomi

- Månadsuppföljning
Sektorekonom och tf. sektorchef informerar. Budget ligger på ett mindre
överskott men estimeras hamna i balans.
- Läromedel
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Tf. sektorchef informerar om kostnadsstatistik från Kolada och skolverket för
elever årskurs 1-9 i Valdemarsviks kommun. Kostnaderna i Valdemarsvik är:

· Högre än rikssnittet för läromedel
· Samma som rikssnittet för undervisning, lokaler och inventarier
· Över rikssnittet för måltider

Valdemarsviks kommuns kostnader för elever totalt är högre än rikssnittet.

k) Aktuellt i sektorn

Tf. Sektorchef informerar. Det har rekryterats en slöjdlärare till
Vammarskolan, och sektorchef för barn, utbildning, arbetsmarknad och
kultur. Intervjuer för biträdande rektor till Vammarskolan påbörjas snart, men
annars är det svårt att rekrytera behörig personal.
Kvalitetsdialoger inom sektorn är påbörjade med goda resultat. Samverkan
mellan sektorer har ökat vilket medför ökad kvalitet i samverkansarbete.

l) Länstal nyanlända

Ordförande informerar om att utskottets beslut gällande byte av kommuntal
och andelstal för nyanlända har framförts till den berörda kommunen. Dock
har det inkommit nya länstal vilket kan påverka processen. Ordförande
informerar till nästa utskottsmöte.

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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KS-BUU §39 Nämnd.2022.8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
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..........

..........

Frågor

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

Punkten lämnas.

Ärendebeskrivning

Inga frågor ställs under dagens sammanträde.

Beslutsunderlag

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten
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