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Information KS-BUU

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

Punkt D: Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott uppdrar sektor
barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur att utreda förskolan Gryts
ekonomiska och kvalitetsmässiga förutsättningar.

Punkt F: Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott uppdrar sektor
barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur att utreda ärendet om busstrafik
Tryserum.

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

a) Förskola utvecklingsarbete
Förskolechef Mimmi Trysberg och biträdande rektor Anne-Lie Nilsson
redogör för förskolans systematiska utvecklingsarbete. Förskolechefen
beskriver att omorganisationen 2021, då förskolan fick en egen organisation,
var framgångsrik och att kommunen har en hög nivå på utbildning hos
personalen.

b) Skolverkssamarbetet
IKT-pedagog Angelika Johansson berättar om skolverkssamarbetet SKUA -
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt - som inleddes 2020. En
nulägesanalys formades på huvudmannanivå under en workshop, och
utmynnade i en åtgärdsplan med fokus på språk och språkutveckling.

c) Resultatuppföljning terminsbetyg
IKT-pedagog Angelika Johansson redovisar 6:e och 9:e klassares betyg.

· Andel godkända 6:e klassare har höjts från 86% till 91%
· Andel godkända 9:e klassare har höjts från 83% till 87%

d) Översyn förskola Gryt
Sektorchef Kristina Lohman och sektorns administrativa handläggare Maria
Drott redogör för nuläget på Gryts förskola. Förskolans ekonomiska status
och kvalitet behöver analyseras och utredas. Perspektiv som behöver
belysas är demografi, lokaler, kvalitet och ekonomi.  Utskottet uppdrar detta
till förvaltningen.
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e) Internkontroll
Skolintendent Ann-catrin Stening redovisar interkontroll 2022.
Alla mål är uppnådda utom

· Delvis uppnådda: deltagande vid arbetsmarknadsenheten,
måluppfyllelse för barn/elever placerade utanför hemmet,
delegationsordning och tillsyn av fristående förskola.

· Ej uppnådda: Närvaro. Under året har 15% frånvaro noterats.

f) Busstrafik Tryserum
Ordförande Stefan Kemle (LPo) beskriver kort ärendet och uppdrar till
förvaltningen att vidare utreda ärendet.

g) Ekonomi
- Skolpeng
Sektorekonom Nadja Kartushina redovisar hur bidragsbelopp för
interkommunal ersättning 2023 har beräknat.

Beslutsunderlag

Internkontroll 2022
_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Sektorchef barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur
Akten

4(11)



KS-BUU §2 KS-BU.2023.6 600

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-01-24

Justerare

..........

..........

Patientsäkerhetsberättelse elevhälsan 2022

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättad patientsäkerhetsberättelse för
elevhälsan 2022.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har som vårdgivare övergripande ansvar för den hälso-
och sjukvård som bedrivs inom skolhälsovård (SFS 2010:659, 3 kap. 9 § och
SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1). Varje år måste alla vårdgivare upprätta en
patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen ska öppet och tydligt
redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra
patientsäkerheten.

I Valdemarsvik har nämnden utsett en verksamhetschef som representerar
vårdgivaren och som ser till att organisationen uppfyller krav enligt
Socialstyrelsens Föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOFS 2011:9).

Medicinskt ledningsansvar (MLA)
Verksamhetschefen har ingen medicinsk utbildning varpå det medicinska
ledningsansvaret har varit delegerat till skolläkare. MLA bistår verksamheten
med medicinsk kunskap i arbetet med att upprätta riktlinjer och rutiner. MLA
har delegation från vårdgivaren att utreda och göra anmälningar enligt Lex
Maria och ansvarar för att varje år skriva en patientsäkerhetsberättelse som
ska delges kommunstyrelsen som vårdgivare.

Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsa 2022
Förslag till beslut till patientsäkerhetsberättelse elevhälsan 2022

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Extra tillsatta utskottssammanträden Juni och Augusti 2023

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott beslutar enligt förslaget.

Ärendebeskrivning

Två utskottssammanträden föreslås läggas till årsplaneringen.
12:e Juni och 22:a Augusti.

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Sektorchef
Akten
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Årsplanering och kontaktpolitiker 2023

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott antar årsplanering 2023.

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott uppdrar åt förvaltningen att
specificera vad uppdraget som kontaktpolitiker innebär till utskottsmötet
i februari.

Yrkanden

Jonas Andersson (V) yrkar för att information om gymnasieantagning, gy-
examensmål och lokalbehovsanalys läggs till i årsplaneringen.

Beslutsordning

Ordförande finner att kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott beslutar
enligt Jonas Anderssons (V) yrkande.

Yrkanden

Malin Stenberg (S) yrkar att förvaltningen specificerar vad uppdraget som
kontaktpolitiker innebär.

Beslutsordning

Ordförande finner att kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott beslutar
enligt Malin Stenbergs (S) yrkande.

Ärendebeskrivning

Årsplaneringen för kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott anger
vilka verksamhetsrapporter, sektorrapporter, föredragande och tidpunkter
som ska gälla för rapportering till utskottet under 2023.

Kontaktpolitiker i verksamheten samt tidpunkt för besök föreslås enligt
följande:
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Ringarums och Gusums skola:
Kontaktpolitiker:
Verksamhetsbesök:

Sörbyskolan
Kontaktpolitiker:
Verksamhetsbesök:

Vammarskolan
Kontaktpolitiker:
Verksamhetsbesök:

Arena Arbetsmarknad
Kontaktpolitiker:
Verksamhetsbesök:

Förskolor
Kontaktpolitiker:
Verksamhetsbesök:

Beslutsunderlag
Årsplanering inkl internkontroll 2023
Tjänsteskrivelse 2023-01-12 Sektor Barn, utbildning, arbetsmarknad och
kultur

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Sektorchef
Akten
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Bidragsbelopp. Interkommunal ersättning 2023

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott beslutar att ställa sig bakom
framräknade bidragsbelopp 2023.

Ärendebeskrivning

Likabehandlingsprincipen gäller mellan kommunal och enskild regi där
bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid
fördelning av resurser till den egna verksamheten. Kommunens budget för
det kommande året ska ligga till grund för beräkningarna. Bidraget ska bestå
av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp där de fristående huvudmännen får
överklaga en kommuns bidragsbeslut hos allmän förvaltningsdomstol.

Bidragsbelopp grundas på följande; undervisning (omsorg och pedagogisk
verksamhet för förskola och fritidshem), elevhälsa, måltider, lokaler (baserat
på kommunens genomsnittskostnad), administration (schablon på tre
procent, för pedagogisk omsorg en procent) och moms (schablon på sex
procent).

Utöver grundbeloppet ska kommunen lämna bidrag (tilläggsbelopp) för
barn/elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller som ska
erbjudas modersmålsundervisning. Kommunen är dock inte skyldig att betala
tilläggsbelopp för ett barn/elev i behov av särskilt stöd, om betydande
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

Bidragsbelopp 2023 Friskola IKE

Förskola

Bidragsbelopp exkl.avgift 11 406 kr 10 956 kr

Bidragsbelopp inklusive avgift 10 612 kr

Skolbarnomsorg

Bidragsbelopp exkl.avgift 3 150 kr 3 097 kr

Bidragsbelopp inklusive avgift 2 552 kr

Förskoleklass

Bidragsbelopp 4 199 kr 4 092 kr

Grundskola Åk 1–6

Bidragsbelopp 8 193 kr 7 900 kr
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Beslutsunderlag
Bidragsbelopp. Interkommunal ersättning 2023
_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Akten

Grundskola Åk 7-9

Bidragsbelopp 9 663 kr 9 185 kr
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Frågor

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott beslutar enligt Jonas
Anderssons (V) yrkande och uppdrar åt förvaltningen att redovisa skötsel och
vård av kommunens skolor.

Yrkanden

Jonas Andersson (V) yrkar för att förvaltningen redovisar hur skolbyggnader
sköts och vårdas.

Beslutsordning

Ordförande finner att kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott beslutar
enligt Jonas Anderssons (V) yrkande.

Ärendebeskrivning

Jonas Andersson (V) påtalar behovet av att byggnader underhålls och
önskar att utskottet informeras om hur skolor - i synnerhet nybyggda - sköts
och vårdas.

Beslutet skickas till
Teknisk chef
Akten
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