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plats och tid

Beslutande Stefan Kemle (LPo), ordf.
Anders Sjölander (M), v. Ordf.
Kurt Olsson (SD)
Malin Stenberg (S)
Jonas Andersson (V)

Närvarande
ersättare

Ulf Larsson (LPo)
Annelie Noort (KD)
Fredrik Andersson (S)

Övriga närvarande Kristina Lohman, sektorchef
Maria Drott, handläggare
Nadja Kartushina, sektorekonom
Mikael Jonsson, tf chef AME
Mikael Jonsson, tekniskchef

Lova Hästö, sekreterare
Ann-catrine Stening, skolintendent
Birgitta Modig, samordnare
Maria Feltborn, verksamhetsansvarig barn- och
elevhälsa

Utses att justera Jonas Andersson (V)
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Lova Hästö

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

Stefan Kemle (LPo)

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

Jonas Andersson (V)
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Kommunhuset Strömsvik

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

Lova Hästö

1(7)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2023-02-21

Justerare

..........

..........

Innehållsförteckning

Paragrafer Ärendemening Sidnr

KS-BUU §7 Information KS-BUU

a) Budget och verksamhetspresentation

b) Ekonomi

c) Årsredovisning

d) Underhåll av skolors utemiljöer

e) Statistik - elever/barn

f) Arbetslöshet - Trender och analys

g) Närvaro - Rutin och analys

h) Kontaktpolitiker - Uppdragsdefinition

3 - 4

KS-BUU §8 Kontaktpolitiker 2023 5 - 6

KS-BUU §9 Frågor 7

2(7)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-02-21

Justerare

..........

..........

Information KS-BUU

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

Punkt 2: Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott utser
kontaktpolitiker enligt förslaget.

Punkt 3: Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott uppdrar
förvaltningen att utreda nyttjande av skolans utrustning i kommunens lokaler

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

a) Budget och verksamhetspresentation
Sektorchef redogör för sektorns rektorsområden, stab och kommunens roll
som dels hemkommun, dels huvudman och beskriver hur budgeten 2023
fördelats i sektorn.

b) Ekonomi
Sektorekonom redogör för hur ekonomin kommer redovisas framledes och
informerar att den första månadsuppföljningen 2023 kommer vid nästa
utskott. Sektorekonomen informerar om att sektorn gick 5 miljoner över
budget 2022 och att statsbidrag utgjorde 25 miljoner av intäkterna 2022.

c) Årsredovisning
Samordnare Birgitta Modig redovisar sektorns framgångsfaktorer från året
som gått där hon särskilt framhåller kvalitetsarbete, främjandet av arbetet
med barn- och elevhälsa och samarbete och kommunikation.

d) Underhåll av skolors utemiljöer
Tekniska chefen Mikael Jonsson beskriver läget gällande underhållet av
kommunens nybyggda skolors utemiljöer. Jonsson påtalar att budgeten för
underhåll inte har höjts trots att uppdraget har växt, arbetsstyrkan halverats
och resurser från AME helt har upphört. Han uttrycker att standarden utav
nybyggda skolors utemiljöer inte kan upprätthållas om inte något annat
uppdrag bortprioriteras.
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e) Statistik - elever/barn
Skolintendent Ann-Catrine Stening redogör för statistik över kommunens
elever och barn.

· 15st fler 5:åringar än förra året. Det behövs flexibilitet för att kunna ta
emot varierande antal elever.

· I ringarums förskola är det max antal förskolebarn. Frågan bör
prioriteras eftersom Ringarum är en inflyttningsort.

f) Arbetslöshet - Trender och analys
Arena Arbetsmarknads tf chef Mikael Jonsson redovisar analys av trender för
arbetslöshet. Valdemarsviks årssnitt för arbetslöshet 2022 ligger lägre än
riket och regionen, och har särskilt minskat för ungdomar och utrikesfödda
män. Arbetslöshet och utbildningsnivå hänger ihop och elevers gymnasieval
matchar inte arbetsmarknadens behov.

g) Närvaro - Rutin och analys
Maria Feltborn chef för barn- och elevhälsan redovisar elevers närvaro.
Frånvaron ligger högt för Vammarskolans högstadieelever och det saknas
parametrar för att särskilja giltig från ogiltig frånvaro. Det pågår ett stort
arbete mot psykisk ohälsa och man har jobbat med flera metoder för att öka
måluppfyllelse bland annat gnissel i klassen, #livet, 2023-backa barnet, men
också av1 – som är robotar i klassrummet som spelar in ljud och bild som
barn med långvarig frånvaro kan nyttja.

h) Kontaktpolitiker - uppdragsdefinition
Ordförande redovisar den uppdragsdefinition som efterfrågades under
föregående utskottssammanträde.

Ordförande gör även en rättelse av föregående protokoll gällande det
extrainsatta utskottsmötet i Juni. Det sker den 13:e Juni, ej 12:e Juni.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2022 sektor BUAK
_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Sektorchef
Akten
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Kontaktpolitiker 2023

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott utser kontaktpolitiker enligt
förslaget.

Ärendebeskrivning

Den kontaktpolitiska verksamheten har för avsikt att vara ett stöd för utskottet
i att fortlöpande få information om sektorns verksamheter, hur arbetet i stort
fortskrider samt att förbättra uppföljningen inom verksamheterna.

Kontaktpolitikerna ska hålla sig informerade om ”sin” verksamhet och vara
väl insatta i verksamhetens arbetssätt och förutsättningar. Detta görs genom
att kontaktpolitikerna ges möjlighet att fördjupa sig inom sitt för att sedan
redovisa /återkoppla för övriga ledamöter under årets sammanträden.

Genom kontaktpolitisk verksamhet skapas en närhet mellan förtroendevalda
och tjänstepersoner inom sektorn verksamheter. Kontaktpolitikerns främsta
mål är att följa och bli förtrogen med verksamheten, samt att återrapportera
till utskott.

Besöket sker i samråd med rektor.

Återkoppling

Kontaktpolitikerna lämnar en muntlig redogörelse för verksamhetsbesöken
vid nästkommande utskottssammanträde och lämnar även in en kort
redogörelse innan sammanträdet till sekreteraren.

Avgränsningar

En kontaktpolitiker fattar inga beslut vid besök ute i verksamheten utan är
länken mellan utskottet och verksamheten.
Som kontaktpolitiker representerar man Barn- och utbildningsutskottet och
inte något parti.
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Kontaktpolitiker föreslås enligt listan nedan.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för kontaktpolitiker KS-BUU
Tjänsteskrivelse sektor barn, utbildning och arbetsmarknad 2023-01-12
_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsutskottet
Verksamhetschefer
Sektorchef
Akten

Område Verksamhetschef/rektor Kontaktpolitiker

Sektor Barn utbildning,
arbetsmarknad och kultur

Kristina Lohman Stefan Kemle

Rektorsområde 1 Mimmi Trysberg Malin Stenberg (S) led.
Stefan Kemle (LPo) ordf.

Rektorsområde 2 Victoria Ackemo Fredrik Andersson (S) ers.
Anders Sjölander (M)vice ordf

Rektorsområde 3 Mathias Axelson Ulf Larsson (LPo) ers.
Mona Antoun (S) ers.

Kultur och Bibliotek Gun Töllefsen Jonas Andersson (V) Led.
Annelie Noort (KD) ers.

Arenan Arbetsmarknad Tf Mikael Johnsson Jonas Andersson (V) Led.
Annelie Noort (KD) ers.

Barn och elevhälsa
Tryserums friförskola

Maria Feltborn
Camilla Andersson

Kurt Olsson (SD) Led.
Bernt Janhäger (M) ers.
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Frågor

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskotts beslut

Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott uppdrar förvaltningen att
utreda nyttjande av skolans utrustning i kommunens lokaler.

Ärendebeskrivning

En fråga har ställts till utskottets ledamot Malin Stenberg (S) gällande regler
för nyttjande av Vammarskolans utrustning i kommunens lokal.
Ordförande uppdrar förvaltningen att utreda frågan och redovisa vid nästa
utskottssammanträde.

Beslutet skickas till
Sektorchef
Akten
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