SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2017-04-27
Plats och tid

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik
27 april 2017 kl. 10.30 – 15.45.

Beslutande

Gunnar Jansson (S) ordförande
Ann-Margret Knutsson (S)
Kajsa Andersson (S)
Malin Wimmerström (S)
Annette Torstensson (C)
Lena Svensson (C)
Bertil Gyllenram (M)
Elin Landerdahl (M)
Johannes Regell (SV)
Kenneth Hardy Axelsson (L), §§ 29-36
Sara Kånåhols (V) §§ 37-43
Anne-Marie Norman (SD)

Övriga närvarande

Se nästa sida

Utses att justera

Elin Landerdahl (M)
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Övriga närvarande
Magdalena Lidestam (M), ers
Christina Sundsmon (W), ers
Sara Kånåhols (V), ers §§ 29-36

Magnus Bengtsson, barn- och utbildningschef
Birgitta Aldebert, nämndsekreterare
Christina Södergren, fritidspedagog § 30
Anna Winkler, fritidspedagog § 30
Ylva Larsson, fritidspedagog § 30
David Johansson, förvaltningscontroller § 31
Ewa Myhrén grundskolechef § 32
Jörgen Jonsson, gymnasiechef/rektor § 33
Samuel Mattsson, utredningssamordnare § 34

Ann-Catrin Strid, Kommunal
Andreas Wiklund, Lärarförbundet
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Ärendelista till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 27
april 2017
§ 29. Val av justerare.
§ 30. Barn- och utbildningskontoret informerar
§ 31. Ekonomirapport
§ 32. Utredning barn i behov av särkskilt stöd
§ 33. Förslag definitiv organisation vid Västerviks Gymnasium läsåret
2017-2018
§ 34. Medborgarförslag om att införa dagbarnvårdare i Hjorted
§ 35. Rapport samverkan, delaktighet och inflytande
§ 36. Ansökan om godkännande av enskild pedagogisk omsorg
§ 37. Revisionsrapport – Granskning av flyktingverksamheten,
Västerviks kommun
§ 38. Skalskydd, lås- och passersystem, Västerviks Gymnasium
§ 39. Val av ledamot till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott –
extra ärende
§ 40. Rapporter
§ 41. Rapporter från kontaktpolitikerbesök
§ 42. Anmälan om delegationsbeslut
§ 43. Meddelanden
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Bun § 29

Val av justerare
Barn- och utbildningsnämnden utser en justerare att tillsammans med
ordförande justera dagens protokoll.
I tur att justera är Mari Boström (MP).
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Då Mari Boström (MP) inte är närvarande vid sammanträdet väljs Elin
Landerdahl (M) till att justera protokollet jämte barn- och
utbildningsnämndens ordförande.
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Bun § 30

Barn- och utbildningskontoret informerar
Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson och särskilt kallade
informerar om aktuella ärenden:
Christina Södergren, fritidspedagog, Anna Winkler, fritidspedagog och
Ylva Larsson, fritidspedagog ger information från fritidsverksamheten
vid Åbyängsskolans fritidshem.
Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson ger information gällande:
 Förskole- och skollokaler Norra staden
 Skolinspektionens beslut och återrapportering
 Pågående arbete runt elevhälsoarbetet
 Rekryteringsläget
 Kränkande behandlingar - 31 sedan föregående nämnd, 46 sedan
årsskiftet
 Inga synpunkter/klagomål via webben sedan föregående nämnd.
Två uppföljningar från hösten 2016
 Skolinspektionen – en anmälan till förskolan. Ett svar från
Skolinspektionen där man inte hade något att erinra vad det gäller
insatserna.
 Saknade utdrag ur belastningsregistret antal anställningar 146, antal
anställningar utan registerutdrag sju.
 Beviljade statsbidrag.
Ajournering
Barn- och utbildningsnämnden ajournerar sig kl 12.00–13.00 för lunch.
Förvaltningscontroller David Johansson ger information gällande ökade
kostnader för skolskjutsar.
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Bun § 31
Au § 17

Ekonomirapport
Dnr 2017/186-042
Förvaltningscontroller David Johansson kommer vid arbetsutskottets
sammanträde redovisa ekonomirapport för februari och mars 2017.
Ekonomirapporten för mars 2017 är under beredning.
Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och
utbildningsnämnden besluta
att godkänna lämnad redovisning.
Arbetsutskottets behandling av ärendet
Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson redogör för
ekonomirapport för februari 2017.
Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar efter februari månad en
helårsprognos utan avvikelse gentemot budget. För perioden är utfallet
under budget. Det beror på att det finns kostnader som släpar, dock
finns det även en del bidrag som släpar, främst från Migrationsverket
och Skolverket.
Nedbrutet på verksamhetsnivå ses flera avvikelser mot budget. Den
övergripande verksamheten går 0,5 mnkr plus, det beror på vakanser
bland annat på grundskolechefstjänsten. Förskolan lämnar tillbaka 3,0
mnkr i överskott, främst på grund av att det finns färre barn i utfallet än
vad som antogs i budget men också att verksamheten har fått mer
bidrag än vad som var förväntat i budget.
Grundskolan & SBO visar under hösten 2016 på underskott, till viss del
finns detta underskott kvar under våren 2017då det är svår att göra
större organisatoriska förändringar under läsåret. Grundskoleenheterna
beräknas gå med underskott på -3,0 mnkr. Därtill förväntas skolskjutsen
gå med -1,0 mnkr i underskott fram till sommaren, därefter träder det
nya avtalet i kraft. På grund av dessa två omständigheter förväntas
verksamhet grundskola gå med underskott på -4,0 mnkr för 2017.
Gymnasiet lämnar +/- 0 i prognos gentemot budget, osäkerhet råder
kring inventarieköp kopplat till nybyggnationerna på gymnasiet.
Komvux och SFI lämnar ett överskott på 0,5 mnkr, vilket kopplas mot
svårigheter att rekrytera lärare till verksamheten.
Totalt på förvaltningen ligger prognosen på +/-0 gentemot budget.
Forts nästa sida.
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Au § 17 forts
Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar
föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad
redovisning samt
att godkänna redovisad ekonomirapport.
Arbetsutskottet beslutar
att föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad
redovisning samt
att godkänna redovisad ekonomirapport.
Barn- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
Förvaltningscontroller David Johannson redogör för ekonomirapporter
februari och mars 2017
Månadsrapport februari 2017
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och
Utbildningsnämnden

Utfall
jan- feb

Budget Resultat Prognos
jan- feb jan - feb
2017

Budget
2017

Avvik mot
budget

Övergripande verksamhet
Förskola

5,4

6,8

1,4

40,3

40,8

0,5

29,3

30,1

0,8

181,7

184,7

3,0

Grundskola & SBO

64,6

64,0

-0,6

388,4

384,4

-4,0

Gymnasieskola

22,6

23,8

1,2

144,3

144,3

0,0

Komvux & SFI

3,5

2,8

-0,6

17,8

18,3

0,5

Summa, mkr

125,3

127,5

2,2

772,5

772,5

0,0

Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar efter februari månad en
helårsprognos utan avvikelse gentemot budget. För perioden är utfallet
under budget. Det beror på att det finns kostnader som släpar, dock
finns det även en del bidrag som släpar, främst från Migrationsverket
och Skolverket.
Nedbrutet på verksamhetsnivå har vi flera avvikelser mot budget. Den
övergripande verksamheten går 0,5 mnkr plus, det beror på vakanser
bland annat på grundskolechefstjänsten. Förskolan lämnar tillbaka 3,0
mnkr i överskott, främst på grund av att det finns färre barn i utfallet än
vad som antogs i budget men också att verksamheten har fått mer
bidrag än vad som var förväntat i budget.
Forts nästa sida
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Bun § 31 forts
Grundskolan & SBO visar under hösten 2016 på underskott, till viss del
finns detta underskott kvar under våren 2017då det är svår att göra
större organisatoriska förändringar under läsåret. Grundskoleenheterna
beräknas gå med underskott på -3,0 mnkr. Därtill förväntas skolskjutsen
gå med -1,0 mnkr i underskott fram till sommaren, därefter träder det
nya avtalet i kraft. På grund av dessa två omständigheter förväntas
verksamhet grundskola gå med underskott på -4,0 mnkr för 2017.
Gymnasiet lämnar +/- 0 i prognos gentemot budget, osäkerhet råder
kring inventarieköp kopplat till nybyggnationerna på gymnasiet.
Komvux och SFI lämnar ett överskott på 0,5 mnkr., vilket kopplas mot
svårigheter att rekrytera lärare till verksamheten.
Totalt på förvaltningen ligger prognosen på +/-0 gentemot budget.
Månadsrapport mars 2017
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och
Utbildningsnämnden

Utfall Budget Resultat Prognos
jan- mar jan- mar jan - mar
2017

Övergripande verksamhet
Förskola
Grundskola & SBO
Gymnasieskola
Komvux & SFI
Summa, mkr

Budget
2017

Avvik mot
budget

9,3
41,4

10,1
45,1

0,9
3,7

40,3
181,7

40,8
184,7

0,5
3,0

98,1
35,5
1,8

96,0
35,7
4,3

-2,1
0,2
2,4

388,4
144,3
17,8

384,4
144,3
18,3

-4,0
0,0
0,5

186,1

191,2

5,1

772,5

772,5

0,0

Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar efter mars månad en
helårsprognos utan avvikelse gentemot budget. För perioden är
resultatet under budget, 5,1 mnkr. Det beror på att det finns en del
fakturor främst kring interkommunal ersättning som inte inkommit, samt
att en del större bidrag har inkommit.
Nedbrutet på verksamhetsnivå finns flera avvikelser mot budget.
Den övergripande verksamheten går 0,5 mnkr plus, det beror på
vakanser bland annat på en utvecklingsledare. Förskolan lämnar
tillbaka 3,0 mnkr i överskott, främst på grund av att det finns färre barn i
utfallet än vad som antogs i budget, men också att verksamheten har
fått mer bidrag än vad som var förväntat i budget.
Grundskolan & SBO har visar hösten 2016 på underskott, till viss del
finns förvaltningens underskott kvar våren 2017 då det är svårt att göra
större organisatoriska förändringar under läsåret.

Forts nästa sida.
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Bun § 31 forts
Den effekten mildras något av bidraget för hälsofrämjande skola som
delas ut under våren, eftersom delar av insatserna kan göras inom
befintlig organisation. Grundskoleenheterna beräknas gå med
underskott på -3,0 mnkr. Därtill förväntas skolskjutsen gå med -1,0 mnkr
i underskott fram till sommaren, därefter träder det nya avtalet i kraft. På
grund av dessa två omständigheter förväntas verksamhet grundskola
gå med underskott på -4,0 mnkr för 2017.
Gymnasiet lämnar +/- 0 i prognos gentemot budget, gymnasiet har haft
svårt att rekrytera vilket gör att lönekostnaderna just nu är under
budget, dock finns det osäkerhet kring inventarieköp kopplat till
nybyggnationerna på gymnasiet, vilket håller ner prognosen.
Komvux och SFI lämnar ett överskott på 0,5 mnkr, vilket kopplas mot
svårigheter att rekrytera lärare till verksamheten.
Totalt på förvaltningen ligger prognosen på +/-0 gentemot budget.
Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden
beslutar godkänna lämnad redovisning samt
att godkänna redovisade ekonomirapporter.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna lämnad redovisning samt
att godkänna redovisade ekonomirapporter.
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Bun § 32
Au § 18

Utredning barn i behov av särskilt stöd
Dnr 2016/530-641
Utifrån uppdraget som gavs barn- och utbildningsförvaltningen i Budget
2016 har barn och utbildningsförvaltningen tagit fram förslag på hur
detta skulle kunna genomföras för att belysa frågeställningen: ”särskilt
analysera behovet för barn med särskilda behov”. Uppdraget
formulerades i Verksamhetsplan och detaljbudget 2016 som ”Vi vill mot
bakgrund av detta analysera behovet av det stöd vi ger barn och elever
i behov av särskilt stöd”. Uppdraget utvidgades under processen av
barn- och utbildningsnämndens presidium 2016-03-24 till att även ge en
bild av det arbete som sker i verksamheterna för att möta barns och
elevers olika behov. Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde
den 11 oktober 2016 återremitterades uppdraget i syfte ta fram en
tydligare beskrivning, ett bredare underlag och tydligare svar på
formuleringar i kartläggningen för att därigenom få en bredare bild av
uppdraget.
Syftet med kartläggningen är att analysera behovet och det stöd som
ges till barn och elever i behov av särskilt stöd, samt att ge en bild av
det arbete som sker i verksamheterna. Utifrån dessa formuleringar har
lagrum studerats, förvaltningens organisation kartlagts, åtgärdsprogram
samlats in och analyserats. Öppna intervjuer med medarbetare i central
barn- och elevhälsa, Mobilt team (centrala funktioner fortsättningsvis),
lärare, specialpedagoger, rektorer och förskolechefer har genomförts för
att få en bild av vilket stöd som finns och hur informanterna ser på
arbetet för att möta elevers olika behov, vad som görs redan idag och
vad som saknas.
Beslut har fattats om att avgränsa kartläggningen så att förskolan
endast berörs i intervjuer med förskolechefer. Detta eftersom en
översyn av arbetet med barn i behov av särskilt stöd pågår inom
förskolan.
Grundskolechef Ewa Myhrén kommer vid arbetsutskottets
sammanträde redogöra för barn- och utbildningskontorets förslag till
svar gällande utredning barn i behov av särskilt stöd.

Forts nästa sida.
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Au § 18 forts
Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och
utbildningsnämnden besluta
att godkänna lämnad redovisning,
att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till svar samt
att ge barn- och utbildningskontoret i uppdrag att samordna resultatet
från ovanstående kartläggning med resultatet av kommande översyn av
elevhälsoarbetet i Västerviks kommun.
Arbetsutskottets behandling av ärendet
Grundskolechef Ewa Myhrén redogör för barn- och utbildningskontorets
förslag till svar gällande utredning barn i behov av särskilt stöd.
Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar
föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad
redovisning,
att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till svar samt
att ge barn- och utbildningskontoret i uppdrag att samordna resultatet
från ovanstående kartläggning med resultatet av kommande översyn av
elevhälsoarbetet i Västerviks kommun.
Arbetsutskottet beslutar
att föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad
redovisning,
att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till svar samt
att ge barn- och utbildningskontoret i uppdrag att samordna resultatet
från ovanstående kartläggning med resultatet av kommande översyn av
elevhälsoarbetet i Västerviks kommun.
Barn- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
Grundskolechef Ewa Myhrén redogör för reviderad kartläggning och
förslag till svar gällande utredning barn i behov av särskilt stöd.

Forts nästa sida.
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Bun § 32 forts
Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden
beslutar godkänna lämnad redovisning,
att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till svar samt
att ge barn- och utbildningskontoret i uppdrag att samordna resultatet
från ovanstående kartläggning med resultatet av kommande översyn av
elevhälsoarbetet i Västerviks kommun.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna lämnad redovisning,
att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till svar samt
att ge barn- och utbildningskontoret i uppdrag att samordna resultatet
från ovanstående kartläggning med resultatet av kommande översyn av
elevhälsoarbetet i Västerviks kommun.

Expedieras till: Kommunledningskontoret
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Bun § 33
Au § 24

Förslag definitiv organisation vid Västerviks Gymnasium
läsåret 2017-2018
Dnr 2017/191-612
Gymnasiechef/rektor Jörgen Jonsson kommer vid arbetsutskottets
sammanträde redogöra för förslag till definitiv organisation vid
Västerviks Gymnasium läsåret 2017-2018.
Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och
utbildningsnämnden besluta
att godkänna lämnad redovisning samt
att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till definitiv
organisation vid Västerviks Gymnasium läsåret 2017-2018.
Arbetsutskottets behandling av ärendet
Gymnasiechef/rektor Jörgen Jonsson redogör för förslag till definitiv
organisation vid Västerviks Gymnasium läsåret 2017-2018.
Inför läsåret 2017-2018 har förslag till antalet platser på respektive
program lagts mot bakgrund av analys av tillgängliga antagningssiffror.
Vidare har hänsyn även tagits till elevers intresse för idrottsprofiler. Det
sistnämnda innebär bland annat att antalet platser på
Ekonomiprogrammet utökas. Antalet platser på
Introduktionsprogrammen har även utökats utifrån de faktiska behoven.
Gymnasieskolan
Antalet elever vid högstadieskolorna i Västerviks kommun VT-2017:
Skola:
Östra Ringskolan
Ellen Key
Ludvigsborg
Ankarsrum
Alpha
Gamlebyviken
Omsökande
Åk 9- elever som går i annan kommun
Totalt:

Antal elever:
70
110
78
35
42
12
51 (omfattar ej IMSPR gymnasiet)
3
401

Mot bakgrund av ovan nämnda föreslås följande definitiva organisation
för gymnasieskolan inför läsåret 2017-2018:
Forts nästa sida.
Justerandes sign
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Au § 24 forts
Program:
Bygg- och anläggningsprogrammet
Ekonomiprogrammet
El- och energiprogrammet
Estetiska programmet (16 musik)
Handels- och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet
(8 frisör och 10 finsnickeri)
Introduktionsprogrammet
Industritekniska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Totalt antalet platser:

Antal platser:
16
60
20
16
22
18
150
20
56
22
56
25
481

Gymnasiesärskolan
Antalet elever vid högstadieskolorna i Västerviks kommun VT-2017:
Skola:
Antal elever:
Ellen Key
1
Ludvigsborg
1
Ankarsum
1
Östra Ring
1
Fågelbäret
2
Totalt:
6
Mot bakgrund av ovan nämnda föreslås följande definitiva organisation
för gymnasiesärskolan inför läsåret 2017-2018:
Program:
Fastighet, anläggning och byggnation
Hotell, restaurang och bageri
Individuella programmet
Totalt antalet platser:

Antal platser:
1
2
3
6
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Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar
föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad
redovisning samt
att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till definitiv
organisation vid Västerviks Gymnasium läsåret 2017-2018.
Arbetsutskottet beslutar
att föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad
redovisning samt
att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till definitiv
organisation vid Västerviks Gymnasium läsåret 2017-2018.
Barn- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
Gymnasiechef/rektor Jörgen Jonsson redogör för förslag till definitiv
organisation vid Västerviks Gymnasium läsåret 2017-2018.
Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden
beslutar godkänna lämnad redovisning samt
att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till definitiv
organisation vid Västerviks Gymnasium läsåret 2017-2018.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna lämnad redovisning samt
att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till definitiv
organisation vid Västerviks Gymnasium läsåret 2017-2018.

Expedieras till: Västerviks Gymnasium
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Medborgarförslag om att införa dagbarnvårdare i Hjorted
Dnr 2016/387-109
Medborgarförslag om att införa dagbarnvårdare i Hjorted har inkommit
till Västerviks kommun. Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-20 §
134 att överlämna medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden
för beslut och besvarande.
Biträdande barn- och utbildningschef Ulrika Mellblom kommer vid barnoch utbildningsnämndens sammanträde redogöra för
medborgarförslaget samt för barn- och utbildningskontorets förslag till
svar.
Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och
utbildningsnämnden besluta
att godkänna lämnad redovisning
att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till svar avseende
medborgarförslag införande av dagbarnvårdare i Hjorted igen samt
att avslå medborgarförslaget
Arbetsutskottets behandling av ärendet
Utredningssamordnare Samuel Matsson redogör för
medborgarförslaget samt för barn- och utbildningskontorets förslag till
svar.
I nuläget verkar det inte som att barnantalet på förskolan i Hjorted ökar.
Vidare är det i nuläget svårt att se hur denna verksamhet skulle kunna
organiseras inom budgetramarna utan att det riskerar att påverka
förskolan i Hjorteds verksamhet och barnen där negativt.
Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar
föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad
redovisning
att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till svar avseende
medborgarförslag införande av dagbarnvårdare i Hjorted igen samt
att avslå medborgarförslaget
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Arbetsutskottet beslutar
att föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad
redovisning
att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till svar avseende
medborgarförslag införande av dagbarnvårdare i Hjorted igen samt
att avslå medborgarförslaget
Barn- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
Utredningssamordnare Samuel Mattsson redogör för medborgarförslag
införande av dagbarnvårdare i Hjorted igen samt för barn- och
utbildningskontorets förslag till svar gällande medborgarförslaget.
Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden
beslutar godkänna lämnad redovisning,
att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till svar avseende
medborgarförslag införande av dagbarnvårdare i Hjorted igen samt
att avslå medborgarförslaget
Anne-Marie Norman (SD) yrkar bifall till medborgarförslag om att införa
dagbarnvårdare i Hjorted.
Möjlighet ska ges till de föräldrar som föredrar att omsorgen och
tryggheten i en småskalig hemmiljö passar deras barn bäst.
Proposition
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut.
Ordförande ställer barn- och utbildningskontorets förslag och AnneMarie Norman (SD) yrkande under proposition och finner att barn- och
utbildningsnämnden bifallit barn- och utbildningskontorets förslag till
beslut.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna lämnad redovisning
att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till svar avseende
medborgarförslag införande av dagbarnvårdare i Hjorted igen samt
att avslå medborgarförslaget
Expedieras till: Kommunledningskontoret samt förslagsställaren
Justerandes sign

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 42 02 (fax)

www.vastervik.se
barn.utbildning@vastervik.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2017-04-27

18 (35)

Bun § 35
Au § 20

Rapport samverkan, delaktighet och inflytande
Dnr 2017/215-609
Det systematiska kvalitetsarbetet tar sin utgångspunkt i nationella och
kommunala dokument som styr verksamheternas arbete mot målen.
Avstämningar sker i form av delsårsbokslut och bokslut samt
verksamhetsplan. Arbetet följer läsåret och avstämningar mot de
nationellt och lokalt uppställda målen sker regelbundet, både på
verksamhets- och förvaltningsövergripande samt politisk nivå. Utöver
nämnda avstämningar följs verksamhetens resultat upp vid tre
temadagar då förvaltningsledning, förskolechefer och rektorer träffas
tillsammans med barn- och utbildningsnämnden för gemensam analys
av verksamhetens resultat. Det systematiska kvalitetsarbetet genererar
tre avstämningsrapporter som delges nämnden och som utmynnar i
verksamhetsberättelse och kommande verksamhetsplan. Föreliggande
rapport omfattar området samverkan, inflytande och delaktighet.
Rapporten är under beredning, kommer att redogöras av biträdande
barn- och utbildningschef Ulrika Mellblom vid arbetsutskottets
sammanträde.
Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och
utbildningsnämnden besluta
att godkänna lämnad redovisning samt
att godkänna rapport samverkan, inflytande och delaktighet.
Arbetsutskottets behandling av ärendet
Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson
ger information att rapporten är under bearbetning, kommer att
redovisas vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 27 april
2017.
Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar
godkänna lämnad information
Arbetsutskottet beslutar
att godkänna lämnad information.
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Barn- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson redogör för Rapport
samverkan, delaktighet och inflytande.
Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden
beslutar godkänna lämnad redovisning samt
att godkänna rapporten för området samverkan, inflytande och
delaktighet
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna lämnad redovisning samt
att godkänna rapporten för området samverkan, inflytande och
delaktighet

Expedieras till: samtliga ledare
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Ansökan om godkännande av enskild pedagogisk
omsorg
Dnr 2016/713-647
Huvudmannen C Företaget Dagbarnvårdare ansöker om tillstånd att
bedriva enskild pedagogisk omsorg i Västerviks kommun.
Enligt ansökan framgår att det är Lina Andersson som planeras bedriva
verksamhet som dagbarnvårdare i en villa i området Brevik i Västerviks
kommun.
Ansökan avser tillstånd att bedriva en verksamhet för sju barn.
I ansökan anges att verksamheten som Lina Andersson ansöker om
kommer att ha en litteraturinriktning där sagan ska utgöra en röd tråd
genom verksamheten samt vara utgångspunkt i längre teman. Leken
beskrivs som den största aktiviteten i verksamheten då lek och barns
lärande hänger samman. I verksamheten kommer det att vara inslag av
sångstunder, sagostunder, besök på bibliotek, skogsutflykter,
utomhuslek och skapande. Verksamheten kommer att följa allmänna
råd för pedagogisk omsorg (SKOLFS 2012:90), barnkonventionen och
vägledas av förskolans läroplan (1998/2010).
Biträdande barn- och utbildningschef Ulrika Mellblom kommer vid
arbetsutskottets sammanträde redogöra för ansökan samt för barn- och
utbildningskontorets förslag till svar gällande ansökan.
Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och
utbildningsnämnden besluta
att godkänna lämnad redovisning
att avslå C Företaget dagbarnvårdares ansökan om tillstånd att bedriva
enskild pedagogisk omsorg i Västerviks kommun eftersom det inte finns
behov av eller önskemål om platser i pedagogisk omsorg utöver de
platser som kan tillgodoses av kommunens egen verksamhet.
Arbetsutskottets behandling av ärendet
Biträdande barn- och utbildningschef Ulrika Mellblom redogör för
ansökan samt för barn- och utbildningskontorets förslag till svar
gällande ansökan.
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I Västerviks kommun finns en strävan att i första hand erbjuda barn
plats i förskola eftersom läroplanen för förskolan endast är vägledande
för pedagogisk omsorg samt att det inte finns några formella krav på
pedagogiskt utbildad personal i pedagogisk omsorg.
En kommun ska, enligt 25 kap 2§ skollagen, sträva efter att erbjuda
pedagogisk omsorg om föräldrar efterfrågar denna verksamhet. Detta
gör också i Västerviks kommun då det finns fem dagbarnvårdare i
Västerviks centralort och ytterligare någon plats finns att tillgå.
Mot ovanstående bakgrund görs bedömningen att det inte finns behov
av fler platser i pedagogisk omsorg utöver de platser som tillgodoses av
Västerviks kommuns egen verksamhet i form av pedagogisk
omsorg/dagbarnvårdare.
Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar
föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad
redovisning samt
att avslå C Företaget dagbarnvårdares ansökan om tillstånd att bedriva
enskild pedagogisk omsorg i Västerviks kommun eftersom det inte finns
behov av eller önskemål om platser i pedagogisk omsorg utöver de
platser som kan tillgodoses av kommunens egen verksamhet.
Arbetsutskottet beslutar
att föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad
redovisning samt
att avslå C Företaget dagbarnvårdares ansökan om tillstånd att bedriva
enskild pedagogisk omsorg i Västerviks kommun eftersom det inte finns
behov av eller önskemål om platser i pedagogisk omsorg utöver de
platser som kan tillgodoses av kommunens egen verksamhet.
Barn- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson redogör för ansökan samt
för barn- och utbildningskontorets förslag till svar gällande ansökan.

Forts nästa sida.

Justerandes sign

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 42 02 (fax)

www.vastervik.se
barn.utbildning@vastervik.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2017-04-27

22 (35)

Bun § 36 forts
Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden
beslutar godkänna lämnad redovisning samt
att avslå C Företaget dagbarnvårdares ansökan om tillstånd att bedriva
enskild pedagogisk omsorg i Västerviks kommun eftersom det inte finns
behov av eller önskemål om platser i pedagogisk omsorg utöver de
platser som kan tillgodoses av kommunens egen verksamhet.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna lämnad redovisning samt
att avslå C Företaget dagbarnvårdares ansökan om tillstånd att bedriva
enskild pedagogisk omsorg i Västerviks kommun eftersom det inte finns
behov av eller önskemål om platser i pedagogisk omsorg utöver de
platser som kan tillgodoses av kommunens egen verksamhet.

Expedieras till: C Företaget Dagbarnvårdare
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Revisionsrapport – Granskning av flyktingverksamheten,
Västerviks kommun
Dnr 2017/182-133
Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson kommer vid
arbetsutskottets sammanträde redogöra för revisionsrapport –
granskning av flyktingverksamheten, Västerviks kommun.
Syftet med granskningen är att besvara frågan om Västerviks kommun
bedriver en ändamålsenlig verksamhet för personer som är
asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd.
Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och
utbildningsnämnden besluta
att godkänna lämnad redovisning.
Arbetsutskottets behandling av ärendet
Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson redogör revisionsrapport
– granskning av flyktingverksamheten, Västerviks kommun.
Syftet med granskningen är att besvara frågan om Västerviks kommun
bedriver en ändamålsenlig verksamhet för personer som är
asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd.
Granskningen visar på att det inom merpartern av de granskade
områdena finns en tillfredställande återsökning och god rutiner inom
området.
Revisorerna vill trots en positiv bild, med granskningen som grund,
poängtera följande utvecklingsområden:
Kommunen bör säkerställa en tydlig samordning inom skolan avseende
återsökning, då rapporten visar att det finns synpunkter på att allt för
många hanterar information till förvaltningen och att det därmed finns
risker för felhantering.
Kommunen bör överväga att införa neutral utvärdering av
integrationsfonden.
Kommunen bör tydliggöra samverkan mellan Arbetsförmedlingen och
kommunstyrelsen samt dokumentera enskilda individers arbetsförmåga.
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Kommunen bör prioritera arbetet med målen för flyktingarbetet.
Granskningsrapporten överlämnas för kännedom och beaktande.
Uppföljning av rapporten kommer att ske.
Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar
föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad
redovisning.
Arbetsutskottet beslutar
att föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad
redovisning.
Barn- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson redogör revisionsrapport
– granskning av flyktingverksamheten, Västerviks kommun.
Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden
beslutar godkänna lämnad redovisning.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna lämnad redovisning.
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Skalskydd, lås- och passersystem, Västerviks
Gymnasium
Dnr 2017/52-612
I samband med den om- och tillbyggnation av gymnasieskolans lokaler
som går under arbetsnamnet ”Projekt Kunskapskällan” har en översyn
gjorts av nuvarande skalskydd och lås- och passersystem. I dagsläget
finns inte heller något så kallat inrymningssystem som når till
medarbetare och elever i lokalerna. Nuvarande system med nycklar och
ett icke ändamålsenligt larmsystem är inte hållbart varken
säkerhetsmässigt eller arbetsmässigt. I framtiden kommer två
verksamheter, gymnasieskolan och vuxenutbildningen, att flytta
samman vilket innebär att de olika verksamheterna behöver ha
moderna lås- och passersystemsäkerhetszoner. Övriga huskroppar
behöver också ingå i nytt skalskydd och lås- och larmsystem. Framtida
behov kommer vara att elever och studerande kan nyttja lokalerna
utanför det som normalt sett betraktar som ordinarie skoltid. Det
sistnämnda förutsätter en modernisering av larm- och passersystem. I
översynen har personal från Västerviks gymnasium, Bostadsbolaget
och Räddningstjänsten samverkat. Utifrån händelser i Sverige och
omvärlden ses behovet av en högre grad av säkerhet skolmiljön.
Gymnasiets ledningsgrupp har bland annat gått utbildning i det som
polisen benämner pågående dödligt våld.
Förutom ett yttre skalskydd finns behov av ett kortsystem där olika
behörigheter kan programmeras i så kallade smarta kort. Dessa kort
kan även fungera som ID-kort, bibliotekskort, behörighetskort i
skolrestaurangen och kopieringskort för medarbetare, elever och
studeranden. Ett och samma kort kan alltså har flera funktioner. I
nuvarande budget för om- och tillbyggnationen är inte medel avsatta för
skalskydd och lås-och passersystem. Mot bakgrund av det finns behov
av extra anslag för att modernisera de framtida renoverade lokalerna
med ett modernt ändamålsenligt skalskydd och lås- och passersystem i
samband med om- och tillbyggnationen.
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2017-02-07
behandlades ärendet.
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Förslag som presenterades för Inbrottslarm, skalskydd och
överfallslarm
Förslag 1:
 Passersystem på sammanlagt 247 dörrar (yttre och inre skalskydd).
 Elektroniska cylindrar/nycklar på alla dörrar.
 Nytt inbrottslarm.
 Överfallslarm i receptionen.
 Hyresökning på 35 827 kronor per månad.
Förslag 2:
 Passersystem i alla 741 dörrar.
 Elektroniska cylindrar/nycklar på alla dörrar.
 Nytt inbrottslarm.
 Överfallslarm i receptionen.
 Hyresökning på 79 876 kronor per månad.
Förslag som presenteras för Inrymningslarm - högtalare inne och ute,
högtalare med tvåvägskommunikation och centralenheter:
Förslag 1:
 307 högtalare inne.
 45 högtalare ute.
 120 högtalare med tvåvägskommunikation.
 Centralenhet.
 Hyresökning på 15 275 kronor per månad.
Förslag 2:
 427 högtalare inne.
 45 högtalare ute.
 8 enheter för tvåvägskommunikation.
 Centralenhet.
 Hyresökning på 13 769 kronor per månad.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade
att godkänna lämnad redovisning
att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
bifalla barn- och utbildningskontorets förslag 1 gällande inbrottslarm,
skalskydd och överfallslarm
Forts nästa sida.
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att bifalla förslag 2 gällande inrymningslarm samt
att i budget 2018 och fortsättningsvis få täckning för extra
hyreskostnader gällande skalskydd, lås- och passersystem Västerviks
Gymnasium.
Ärendet är behandlat i kommunstyrelsen 2017-02-28 samt i
kommunfullmäktige 2017-03-27.
Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson kommer vid
arbetsutskottets sammanträde redogöra för ärendet.
Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och
utbildningsnämnden besluta
att godkänna lämnad information.
Arbetsutskottets behandling av ärendet
Barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson redogör för ärendet.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-03 27 att barn- och
utbildningsnämnden får teckna hyresavtal om utökade hyreskostnader
enligt förslag 1 om inbrottslarm, skalskydd och överfallslarm
innebärande en hyresökning på 35 827 kr per månad och enligt förslag
2 om inrymningslarm, innebärande en hyresökning på 13 769 kr per
månad.
Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att arbetsutskottet beslutar
föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna lämnad
redovisning samt
att delegera till barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson att teckna
hyresavtal om utökade hyreskostnader enligt förslag 1 om inbrottslarm,
skalskydd och överfallslarm innebärande en hyresökning på 35 827 kr
per månad och enligt förslag 2 om inrymningslarm, innebärande en
hyresökning på 13 769 kr per månad.

Forts nästa sida.
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Au § 23 forts
Arbetsutskottet beslutar
att föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta godkänna lämnad
redovisning samt
att delegera till barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson att teckna
hyresavtal om utökade hyreskostnader enligt förslag 1 om inbrottslarm,
skalskydd och överfallslarm innebärande en hyresökning på 35 827 kr
per månad och enligt förslag 2 om inrymningslarm, innebärande en
hyresökning på 13 769 kr per månad.
Barn- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
Ordförande Gunnar Jansson (S) ger information att ordförandebeslut är
taget 2017-04-12 i ärendet. Ordförandens beslut är att
delegera till barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson att teckna
hyresavtal om utökade hyreskostnader enligt förslag 1 om inbrottslarm,
skalskydd och överfallslarm innebärande en hyresökning på 35 827 kr
per månad och enligt förslag 2 om inrymningslarm, innebärande en
hyresökning på 13 769 kr per månad.
Yrkande
Ordförande Gunnar Jansson (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden
beslutar att godkänna lämnad information.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna lämnad information.

Expedieras till: Kommunledningskontoret
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Bun § 39

Val av ledamot till barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott - extra ärende
Dnr 2017/262-102
Kommunfullmäktige har utsett ledamöter och ersättare i barn- och
utbildningsnämnden för mandatperioden 2015-2018. Barn- och
utbildningsnämnden beslutade 2015-02-03 att utse ledamöter och
ersättare till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för samma
period enligt nedan.
Ordinarie ledamöter

Ersättare

Gunnar Jansson (S) ordf
Annette Torstensson (C) 1:e vice ordf
Christin Rampeltin Molin (M) 2:e vice ordf
Ann-Margret Knutsson (S)
Kenneth Hardy Axelsson (FP)

Tomas Sundell (S)
Mari Boström (MP)
Elin Landerdahl (M)
Nisreen Henriksson (S)
Johannes Regell (SV)

Christin Rampeltin Molin (M) har i skrivelse 1 februari 2017 begärt
entledigande från uppdraget som ledamot och 2:e vice ordförande i
barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutande 2017-02-27 att bevilja Christin
Rampeltin Molin (M) begärt entledigande.
Ordförande Gunnar Jansson (S) kommer vid barn- och
utbildningsnämndens sammanträde redogöra för ärendet.
Barn- och utbildningsnämndens behandling av ärendet
Ordförande Gunnar Jansson (S) redogör för förslaget att Elin
Landerdahl (M) väljs som ordinarie ledamot i barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott.
Elin Landerdahl (M) redogör för förslaget att Bertil Gyllenram (M) väljs
som ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.
Yrkande
Elin Landerdahl (M), Bertil Gyllenram (M) och Magdalena Lidestam (M)
yrkar att Elin Landerdahl (M) väljs som ordinarie ledamot i barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott samt
att Bertil Gyllenram (M) väljs som ersättare i barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott.
Forts nästa sida.
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Bun § 39 forts.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att Elin Landerdahl (M) väljs som ordinarie ledamot i barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott samt
att Bertil Gyllenram (M) väljs som ersättare i barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott.

Expedieras till: Kommunledningskontoret
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Bun § 40

Rapporter
Inga rapporter ges vid dagens sammanträde.
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Bun § 41

Rapporter från kontaktpolitikerbesök
Kontaktpolitiker
Johannes Regell (SV)

Förskola/skola
Förskolan Gullvivan

Elin Landerdahl (M)

Marieborgsskolan

Bertil Gyllenram (M)

Skogshagaskolan

Annette Torstensson (C)
Christina Sundsmon (W)

Förskolan Kullerbyttan

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna lämnade rapporter.
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Bun § 42

Anmälan om delegationsbeslut
Barn- och utbildningschefens beslut
Dnr 2016/572-049
Barn- och utbildningschef Magnus Bengtssons beslut att bevilja
överföring av skolpeng för studier utomlands för tre elever vid Svenska
skolan på Gran Canaria läsåret 2016/2017.
Dnr 2017/210-002
Anmälan av delegationsbeslut gällande personer som fått anställningar
inom barn- och utbildningsförvaltningen med tillträde
2017-01-01 – 2017-08-14
Dnr 2017/211-002
Anmälan av delegationsbeslut avseende personer som fått förlängd
anställning inom barn- och utbildningsförvaltningen under perioden
2017-02-01 – 2017-06-17
Övrigt
Dnr 2017/136-623
Skolskjutshandläggares beslut 2017-03-07 att bevilja skolskjuts vid
växelvis boende för elev vid Åbyängsskolan
Dnr 2017/192-623
Skolskjutshandläggares beslut 2017-03-29 att bevilja busskort
vårterminen 2017 gällande ansökan om skolskjuts vid växelvis boende
för elev vid Alphaskolan
Dnr 2017/204-623
Skolskjutshandläggares beslut 2017-03-28 att bevilja skolskjuts för två
elever vid Marieborgsskolan vårterminen 2017
Dnr 2017/205-623
Skolskjutshandläggares beslut 2017-03-23 att bevilja skolskjuts vid
växelvis boende för en elev vid Åbyängskolan
Dnr 2017/206-623
Skolskjutshandläggares beslut 2017-03-23 att bevilja skolskjuts vid
växelvis boende för en elev vid Marieborgsskolan
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Dnr 2017/149-623
Skolskjutshandläggares beslut 2017-03-14 om avslag på ansökan om
skolskjuts vid växelvis boende för syskon vid Åbyängskolan och
Gamlebyvikens friskola.
Dnr 2017/228-623
Skolskjutshandläggares beslut 2017-03-31 att bevilja skolskjuts för
syskon boende i Västervik, studerande i Åtvidaberg.
Dnr 2017/229-623
Skolskjutshandläggares beslut 2017-03-31 om skolskjuts vid växelvis
boende för syskon vid Fågelbärets skola

Justerandes sign

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00 (tfn)
0490-25 42 02 (fax)

www.vastervik.se
barn.utbildning@vastervik.se

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2017-04-27

35 (35)

Bun § 43

Meddelanden
Dnr 2017/178-009
Anteckningar förda vid möte med rådet för funktionshinderfrågor 3 mars
2017
Dnr 2016/607-109
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-27 gällande ungdomsmotioner
Dnr 2016/607-109
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-27 gällande ungdomsmotioner
Dnr 2017/52-612
Ordförandebeslut 2017-04-12 gällande skalskydd, lås- och
passersystem, Västerviks Gymnasium
Dnr 2017/226-612
Protokoll antagningsutskottet Västerviks gymnasium 2017-03-22
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