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Justering
Utöver ordförande ska Ina Lindström Skandevall justera dagens
protokoll.
Ersättare är Eva-Lotta Söderström.
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Ekonomisk uppföljning - årsrapport 2020

(BUN-2020-00114-37)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna årsrapport 2020 för barn- och utbildningsförvaltningen,
att uppdra till förvaltningen att återkomma på nämndens
sammanträde i februari med en handlingsplan för en ekonomi i
balans, även med hänsyn taget till förändrade förutsättningar för
tidigare fattade beslut samt omständigheter utanför nämndens
påverkan,
att uppdra till förvaltningen att från och med månadsrapport januari
2021 bryta ned redovisningen för att på ett tydligare sätt synliggöra
den egna verksamhetens kostnadsutveckling i kronor och per elev,
att uppdra till förvaltningen att på nämndens sammanträde i februari
redogöra för vilka enheter inom förskola och grundskola samt vilka
program inom gymnasiet som under 2020 avvikit mest gentemot
budget och redogöra för vad deras skolledare avser vidta för
kortsiktiga åtgärder för att bryta den utvecklingen samt
att uppdra till förvaltningen att göra en översyn av
delegationsordningen och återkomma med förslag på förändringar i
syfte att uppnå ökad kostnadskontroll.
Ärendet
Resultatet för 2020 slutar på ett underskott på 129 mnkr. I
underskottet ingår kompensation till fristående/enskilda huvudmän
inom kommunen med 31 miljoner kronor för år 2019 samt 10,5
miljoner kronor åren 2011-2017 för enskild huvudman, gymnasiet.
Resultatet exklusive nämnda kompensationer slutade på ett
underskott om 87,7 miljoner kronor.
Barn- och utbildningsnämndens årsrapport följer upp de mål och
indikatorer som slogs fast i verksamhetsplanen för 2020.
Verksamhetsuppföljningsdelen i årsrapporten innehåller nationella
uppgifter om resultaten i Sundsvalls kommunala skolor, framför allt
när det gäller behörighet till gymnasiet och andelen
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gymnasieexamina. Dessa uppgifter sätts där det är möjligt i relation
till modellberäknade värden och till rikets resultat. Årsrapporten
redovisar även andelen elever som klarat alla ämnen i grundskolan
höstterminerna 2017-2020 (årskurserna 6-9).
Verksamhetsuppföljningen innehåller dessutom bland annat nya
uppgifter om genomförd undervisningstid, andelen barn i förskola, en
sammanfattning av årets elevhälsosamtal och en uppföljning av
rektorernas kvalitetsarbete.
Årsrapporten sammanfattar också den verksamhetsuppföljning som
funnits med i årets delårsrapporter. Tabeller och diagram som
tidigare förekommit i delårsrapporterna bifogas i slutet av
årsrapporten
Överläggning
Vid dagens sammanträde föredrar utredare Jonas Larsson och
ekonomichef Åke Zetterberg ärendet.
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag samt följande
tilläggs att-satser:

Justerandes signatur



Att uppdra till förvaltningen att återkomma på nämndens
sammanträde i februari med en handlingsplan för en ekonomi
i balans, även med hänsyn taget till förändrade förutsättningar
för tidigare fattade beslut samt omständigheter utanför
nämndens påverkan,



Att uppdra till förvaltningen att från och med månadsrapport
januari 2021 bryta ned redovisningen för att på ett tydligare
sätt synliggöra den egna verksamhetens kostnadsutveckling i
kronor och per elev,



Att uppdra till förvaltningen att på nämndens sammanträde i
februari redogöra för vilka enheter inom förskola och
grundskola samt vilka program inom gymnasiet som under
2020 avvikit mest gentemot budget och redogöra för vad
deras skolledare avser vidta för kortsiktiga åtgärder för att
bryta den utvecklingen samt



Att uppdra till förvaltningen att göra en översyn av
delegationsordningen och återkomma med förslag på
förändringar i syfte att uppnå ökad kostnadskontroll
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Viktoria Jansson (M) yrkar bifall till ordförandes förslag samt önskar
lämna en protokollsanteckning.
Ina Lindström Skandevall (L) instämmer i Viktoria Janssons (M)
yrkande samt protokollsanteckningen.
Eva-Lotta Söderström (SD) yrkar bifall till ordförandes förslag.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, ordförandes
yrkande. Nämnden beslutar enligt yrkandet. Ordförande medger
protokollsanteckningen.
Protokollsanteckning
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna tycker att
majoritetens förslag till åtgärder är bra men att de kommer i elfte
timmen. Vi har länge efterfrågat åtgärder och att
verksamhetsansvariga tydligt ska redovisa åtgärder och de olika
enheternas ekonomi. Nämnden befinner sig i ett djupt bekymmersamt
ekonomiskt läge och vi riskerar att hamna i ett ständigt moment 22
om den kommunala verksamheten inte skyndsamt anpassas till
antalet elever som befinner sig i den kommunala verksamheten.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00114-37 - Ekonomisk uppföljning
- årsrapport 2020
 Bilaga Årsrapport 2020 BoU BUN-2020-00114-37
____
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Överföring av resultat för 2020

(BUN-2020-00114-36)
Beslut
Nämnden beslutar
att överföra 2020 års underskott på 129,2 miljoner kronor till
ackumulerat underskott på 173,9 miljoner kronor samt
att överföra investeringsbudget med förskottsförbrukning på 5,7
miljoner kronor till 2021.
Ärendet
Förvaltningen önskar överföra 2020 års underskott på 129,2 miljoner
kronor att läggas till ackumulerat underskott på 173,9 miljoner
kronor.
Förvaltningens utfall för investeringar är 13,9 miljoner kronor. I
utfallet ingår en investering på 0,430 miljoner kronor som finansieras
med bidrag från Skolverket. Denna investering önskar förvaltningen
undanta från investeringsbudgeten.
Förvaltningens utfall för investeringar när önskat undantag beaktats
blir 13,5 miljoner kronor och förskottförbrukningen 5,7 miljoner
kronor. Förvaltningens förslag är att överföra förskottsförbrukning på
5,7 miljoner kronor.
Överläggning
Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Åke Zetterberg
ärendet.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00114-36 - Överföring av resultat
för 2020
____
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Ny förskola i fd Nacksta skola

(BUN-2019-00995-4)
Beslut
Nämnden beslutar
att ge i uppdrag till förvaltningen att utöka antalet förskoleplatser i
centrala Sundsvall samt
att ge förvaltningen i uppdrag att uppdra till Drakfastigheter vid
koncernstaben att utföra detaljprojektering och ombyggnation av
delar av fd Nacksta skola för att etablera en förskola om två-tre
avdelningar till en kostnad av maximalt 20 miljoner kronor.
Ärendet
Ärendet gäller beslut om investering för att möta det kommande
behovet av förskoleplatser i centrala Sundsvall.
Överläggning
Vid dagens sammanträde föredrar lokalstrateg Ulrika Scherman
ärendet.
Sven Bredberg (M) yrkar på att ett tillägg görs till den andra attsatsen och att lydelsen då blir att ge förvaltningen i uppdrag att
uppdra till Drakfastigheter vid koncernstaben att utföra
detaljprojektering och ombyggnation av delar av fd Nacksta skola för
att etablera en förskola om två-tre avdelningar till en kostnad av
maximalt 20 miljoner kronor.
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag samt till Sven
Bredbergs (M) tillägg till den andra att-satsen.
Eva-Lotta Söderström (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag
samt till Sven Bredbergs (M) tillägg till den andra att-satsen.
Ina Lindström Skandevall (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag
samt till Sven Bredbergs (M) tillägg till den andra att-satsen.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, att bifalla
förvaltningens förslag till beslut samt yrkandet från Sven Bredberg
(M) gällande tillägget till den andra att-satsen. Nämnden beslutar
enligt förslaget.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - BUN-2019-00995-4 - Ny förskola i fd Nacksta
skola
____
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Ventilation och anpassningar, Stige skola

(BUN-2020-00708-1)
Beslut
Nämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att uppdra till Drakfastigheter vid
koncernstaben att utföra byte av ventilationsanläggning på Stige
skola och att genomföra övriga verksamhetsanpassningar samt
att använda maximalt 10 miljoner kronor ur investeringsbudget för
lokaler grundskola 2021 till byte av ventilationsanläggning på Stige
skola.
Ärendet
Ärendet gäller beslut om investering till ny ventilationsanläggning på
Stige skola i Indal. I detta ärende har nämnden att ställning till
förvaltningens förslag om att använda överskott från Skönsmonprojektet till ny ventilationsanläggning på Stige skola inklusive
verksamhetsanpassningar.
Överläggning
Vid dagens sammanträde föredrar lokalstrateg Ulrika Scherman
ärendet.
Sven Bredberg (M) yrkar på att ett tillägg görs till den andra attsatsen och att lydelsen då blir att använda maximalt 10 miljoner
kronor ur investeringsbudget för lokaler grundskola 2021 till byte av
ventilationsanläggning på Stige skola.
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag samt till Sven
Bredbergs (M) tillägg till den andra att-satsen.
Ina Lindström Skandevall (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag
samt till Sven Bredbergs (M) tillägg till den andra att-satsen.
Eva-Lotta Söderström (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag
samt till Sven Bredbergs (M) tillägg till den andra att-satsen.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, att bifalla
förvaltningens förslag till beslut samt yrkandet från Sven Bredberg
(M) gällande tillägget till den andra att-satsen. Nämnden beslutar
enligt förslaget.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00708-1 - Ventilation och
anpassningar, Stige skola
____
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§ 5 Implementering av det sociala
investeringsprojektet IM-possible
(BUN-2020-00843-2)
Beslut
Nämnden beslutar
att investeringsprojektet IM possible som projekt avslutas och
integreras i befintlig verksamhet inom introduktionsprogrammen,
att inom ramen för "plan för utbildning" redogöra för hur arbetet
kommer att utformas samt
att uppföljning av arbetet presenteras för nämnden på sammanträdet i
januari 2022.
Ärendet
Implementering av det sociala investeringsprojektet IM possible
inom ramen för introduktionsprogrammens verksamhet.
Överläggning
Vid dagens sammanträde föredrar verksamhetschef Mikael Öst,
rektor Roger Engström och utredare Björn Swedén ärendet.
Viktoria Jansson (M) begär ajournering av mötet. Ordförande
godkänner ajourneringen.
Viktoria Jansson (M) yrkar avslag på ärendet.
Ina Lindström Skandevall (L) instämmer i Viktoria Janssons (M)
yrkande.
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag samt följande
tilläggs att-satser:


att inom ramen för "plan för utbildning" redogöra för hur
arbetet kommer att utformas samt



att uppföljning av arbetet presenteras för nämnden på
sammanträdet i januari 2022.

Eva-Lotta Söderström (SD) yrkar bifall till ordförandes förslag.
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Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut,
ordförandes förslag samt avslagsyrkandet från Viktoria Jansson (M).
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Viktoria Jansson (M), Sven Bredberg (M)
och Ina Lindström Skandevall (L) till förmån för eget yrkande.
M, L och KD tycker att sådana här projekt kan vara bra och ibland
nödvändiga. Men vi ser problem med projekt som kommer ovanifrån
utan förankring i verksamheten och som i sin helhet inte heller utgår
ifrån verksamhetens behov och förutsättningar. Vi ser också
bekymmer med att projekt skickas vidare till BUN från KS utan
finansiering.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00843-2 - Implementering av det
sociala investeringsprojektet IM-possible
 Bilaga Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den
2020-11-16 - Slutredovisning och rekommendation om
implementering av projektet IM Possibl....pdf
 Bilaga Bilaga 1 Effektutvärdering IM Possible
 Bilaga Bilaga 2 Projektslutrapport IM Possible
 Bilaga Utbildningsplan för introduktionsprogrammen rev200513
____
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§ 6 Revidering av regler för elevresor inom
gymnasieskolan
(BUN-2020-00920-1)
Beslut
Nämnden beslutar
att anta upprättat förslag till regler för elevresor samt
att delegera till skoldirektör att fortsättningsvis fastställa regler för
elevresor inom gymnasieskolan.
Ärendet
Ärendet avser revidering av de regler som gäller för elevresa inom
gymnasieskolan. Rätten till elevresa regleras i lagen om
kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (1991:1110).
Skoldirektör föreslås fortsättningsvis ges delegation att fastställa
regler för elevresor inom gymnasieskolan i enlighet med Sundsvalls
kommuns principer för styrdokument.
Överläggning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00920-1 - Revidering av regler för
elevresor inom gymnasieskolan
 Bilaga Regler för elevresor inom gymnasieskolan i Sundsvalls
kommun
____
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§7

Karriärtjänster i förskolan

(BUN-2020-00978-1)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag att införa karriärtjänster i
förskolan.
Ärendet
Med medel från omställningsfonden införa sex karriärtjänster i
förskolan i socioekonomiskt utsatta områden för att öka
likvärdigheten i den utbildning som erbjuds vid Regnbågen, Vreten
och Solstrålens förskolor.
Överläggning
Vid dagens sammanträde föredrar verksamhetschefer Mikael Nilsson
Ryttlinger och Ann-Catrin Bjurestam ärendet.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00978-1 - Karriärtjänster i
förskolan
____
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§ 8 Avrapportering av riktad tillsyn av fristående
förskolor 2020
(BUN-2020-00255-15)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna rapporten.
Ärendet
Ärendet avser den riktade tillsynen av fristående förskolor som gjorts
under 2020.
Överläggning
Vid dagens sammanträde föredrar pedagogisk samordnare Annika
Nilsson ärendet.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00255-15 - Avrapportering av
riktad tillsyn av fristående förskolor 2020
 Bilaga Avrapportering riktad tillsyn 2020
____
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§ 9 Systematiskt kvalitetsarbete - uppföljning av
elevfrånvaro och undervisningstid
(BUN-2021-00036-1)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna uppföljningen av elevfrånvaro och undervisningstid.
Ärendet
Elevfrånvaron 2020 har varit högre än vanligt, till följd av covid 19pandemin. Andelen frånvarande elever har varierat kraftigt under
läsåret. Under vissa veckor har frånvaron varit 2-3 gånger så hög som
ett normalt läsår. Under andra veckor har dock elevfrånvaron legat på
normala nivåer. Förvaltningsledningen har följt frånvaroläget dag för
dag och per enhet.
Andelen genomförd undervisningstid i förhållande till den tid som
timplanen anger berörs kortfattat i detta ärende. Ytterligare material
finns tillgängligt i årsrapporten för 2020.
Överläggning
Vid dagens sammanträde föredrar utredare Jonas Larsson ärendet.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00036-1 - Systematiskt
kvalitetsarbete - uppföljning av elevfrånvaro och undervisningstid
 Bilaga Elevfrånvaro, ht 2020, bilaga
____
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§ 10 Avvisa för sent inkommen överklagan Hälsoträdet AB
(BUN-2021-00065-2)
Beslut
Nämnden beslutar
att avvisa den försent inkomna överklagan från Hälsoträdet AB
gällande beslut fattat i barn och utbildningsnämnden 2020-12-16 med
diarienummer BUN-2020-00852-19.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 19 januari 2021 mottagit
Hälsoträdet AB:s överklagan av Barn- och utbildningsnämndens
beslut om bidrag till fristående huvudman (BUN-2020-00852-19).
Överläggning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00065-2 - Avvisa för sent
inkommen överklagan - Hälsoträdet AB
____
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§ 11 Redovisning av delegationsbeslut
(BUN-2021-00003-1)
Beslut
Nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Skollagen
Punkt
1:6
1:10
1:11
1:12
1:13

Antal
1
16
15
4
1

1:15/1:18/1:22 74
1:16
3
1:17
1:37

3
5

Beslut
Uppskjuten skolplikt
Plats i/utökad tid i förskola
Ta emot barn från annan kommun
Förtur till plats i förskola
Mottagande av elev annan kommun,
förskoleklass
Beslut om skolskjuts
Mottagande av elev annan kommun,
grundskola
Placering vid viss skolenhet, grundskola
Beslut om utbildning vid spridning av
viss smitta

Personalärenden/HR-frågor
Punkt
Antal
Beslut
5:1/5:2
178
Anställning/Överenskommelse om lön
5:7
1
Ledighet med bibehållna löne- och
anställningsförmåner för facklig
förtroendeman vid deltagande i facklig
utbildning
Ekonomi och avtal
Punkt
Antal
6:2
1
6:5

Justerandes signatur

10

Beslut
Teckna övriga avtal inom
respektive verksamhetsområde
Beslut om åtgärder angående lokaler och
fastigheter

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Övrigt
Punkt
7:8

Antal
3

Sammanträdesdatum
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Beslut
Redovisning/yttrande när nämnden
anmodats
avge sådant

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00003-1 - Redovisning av
delegationsbeslut
 Bilaga Delegationsbeslut skoldirektör
 Bilaga Delegationsbeslut skoldirektör personalärenden
 Bilaga Delegationsbeslut verksamhetschef grundskola norra
 Bilaga Delegationsbeslut verksamhetschef grundskola södra
 Bilaga Delegationsbeslut ekonomichef
 Bilaga Delegationsbeslut lokalstrateg
 Bilaga Delegationsbeslut administrativ samordnare M.J
 Bilaga Delegationsbeslut administrativ samordnare C.W
 Bilaga Delegationsbeslut skolskjutssamordnare
____
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§ 12 Ärenden att lägga till handlingarna januari
2021
(BUN-2021-00005-1)
Beslut
Nämnden beslutar
att lägga bifogade ärenden till handlingarna.
Ärendet
Informationsärenden bifogas.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - BUN-2021-00005-1 - Ärenden att lägga till
handlingarna januari 2021
 Bilaga BUN-2020-00250-9 Uppföljning av beslut 1079587_1_1
(1)
 Bilaga BUN-2020-00560-5 Protokollsutdrag från
Kommunstyrelsen sammanträde den 2020-12-07 - Uppföljnin
1069107_1_1 (1)
 Bilaga BUN-2020-00560-5 Rapport - uppföljning av den statliga
schablonersättningen för mottagande av 1069109_1_1 (1)
 Bilaga BUN-2020-00560-5 Uppföljning av användandet 2019 av
den statliga schablonersättningen för mott 1069108_1_1 (1)
 Bilaga BUN-2020-00560-5 Uppföljning av användandet 2019 av
den statliga schablonersättningen för mott 1069110_1_1 (1)
 Bilaga BUN-2020-00568-3 Investeringar i MRP 2021-2024
1074747_1_1 (1)
 Bilaga BUN-2020-00568-3 Kommunfullmäktige protokoll 202012-21 § 188 1074745_1_1 (1)
 Bilaga BUN-2020-00568-3 Omdisponering av investeringsmedel
i MRP 2021-2024 1074746_1_1 (1)
 Bilaga BUN-2020-00568-4 Bilaga 1 MRP 2021-2024
1074755_1_1 (1)
 Bilaga BUN-2020-00568-4 Bilaga 2 Driftramar MRP 202120240 1074756_1_1 (1)
 Bilaga BUN-2020-00568-4 Kommunfullmäktiges protokoll
2020-12-21 § 187 1074757_1_1 (1)
 Bilaga BUN-2020-00568-4 Kommunstyrelsekontorets förslag
2020-12-07 1074758_1_1 (1)
 Bilaga BUN-2020-00568-4 Majoritetens förslag till reviderad
MRP 2021-2022 med plan för 2023 och 20240 1074759_1_1 (1)
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Bilaga BUN-2020-00824-3 Beslut med anledning av anmälan
1079585_1_1 (1)
Bilaga BUN-2020-00965-1 Regler för anskaffande och införande
av molntjänst 1068341_1_1 (1)
Bilaga BUN-2020-00982-1 Beslut om distansundervisning 2
1070721_1_1 (1)
Bilaga BUN-2020-00983-1 Beslut om distansundervisning 3
1070723_1_0 (1)
Bilaga BUN-2020-01008-1 Avfallsplan 2020-2030 Med lokala
föreskrifter om avfallshantering i Sundsvall 1074724_1_1 (1)
Bilaga BUN-2020-01008-1 Bilaga 1 Lokala föreskifter
1074727_1_1 (1)
Bilaga BUN-2020-01008-1 Bilaga 1a - föreskriftsbilaga 1
1074728_1_1 (1)
Bilaga BUN-2020-01008-1 Bilaga 1b - föreskriftsbilaga 2
1074729_1_1 (1)
Bilaga BUN-2020-01008-1 Bilaga 2 - Nulägesbeskrivning
1074730_1_1 (1)
Bilaga BUN-2020-01008-1 Bilaga 3 - uppföljning av mål och
åtgärder i föregående plan 1074731_1_1 (1)
Bilaga BUN-2020-01008-1 Bilaga 4 - Miljömål strategier och
lagstiftning 1074732_1_1 (1)
Bilaga BUN-2020-01008-1 Bilaga 5 - Anläggningar för att
förebygga och hantera avfall 1074733_1_1 (1)
Bilaga BUN-2020-01008-1 Bilaga 6 - Nedlagda deponier
1074734_1_1 (1)
Bilaga BUN-2020-01008-1 Bilaga 7_
Miljökonsekvensbeskrivning 1074735_1_1 (1)
Bilaga BUN-2020-01008-1 Bilaga 8 - Konsekvenser för
verksamheterna 1074736_1_1 (1)
Bilaga BUN-2020-01008-1 Bilaga 9- Åtgärdslista
sammanställning 1074737_1_1 (1)
Bilaga BUN-2020-01008-1 Kommunfullmäktige protokoll 202012-21 § 195 1074723_1_1 (1)
Bilaga BUN-2020-01008-1 Kommunstyrelsekontorets skrivelse
2020-11-01 1074725_1_1 (1)
Bilaga BUN-2020-01008-1 Samrådsredogörelse
renhållningsordning 20191031 1074726_1_1 (1)
Bilaga BUN-2021-00034-1 Beslut om distansundervisning 5
1075534_1_0 (1)
Bilaga BUN-2021-00046-1 2020-6676 Beslut Praktiska
gymnasiet
Bilaga BUN-2021-00053-1 2020 7316 Beslut 1079726_1_1
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-01-27

23

____
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§ 13 Information från förvaltningen
(BUN-2021-00002-1)
Kunskapsakademin utökar sin verksamhet
Skoldirektör Urban Åström informerar om att Kunskapsakademin
fått tillstånd av Skolinspektionen att utöka sin verksamhet från och
med höstterminen 2021 med årskurs F-3. Varje klass kommer att ha
plats för 22 elever och skolan kommer att använda sig av
närhetsprincipen när det gäller antagandet av elever till skolan.
Då Kunskapsakademin signalerat att de kommer att använda sig av
närhetsprincipen vid antagande av elever kommer det troligtvis att
påverka Anknarsviks skola. I samband med skolstruktursutredningen
som gjordes 2019 beslutades att Ankarsviks skola skulle fortsätta
bedriva verksamhet för årskurs F-3. Ankarsviks skola är sedan
höstterminen 2020 en del av Vibackeskolan. I dagsläget går 67 elever
på skolan.
Skolledare, personal på skolan samt föräldrar till elever på
Ankarsviks skola har informerats om förvaltningens förslag om att
avveckla skolan. Eleverna kommer i så fall att erbjudas plats på
Vibackeskolan. Förvaltningen kommer att ta fram ett förslag till
beslut med ambitionen att det ska presenteras för arbetsutskott och
nämnd i februari.
Covid-19
Skoldirektör Urban Åström informerar om det rådande läget gällande
covid-19. Gymnasieskolan har nu partiell distansundervisning. Alla
praktiska moment på yrkesprogrammen sker nu på plats i skolans
lokaler.
Grundskolan har haft en överenskommelse med länets
smittskyddsläkare om partiell distansundervisning för elever på
högstadier. Från och med måndag 1 februari kommer
högstadieeleverna att återigen vara på plats i skolans lokaler.
Detsamma gäller för de andra kommunerna i länet.
Skyddsutrustning erbjuds nu till personal i både grundskolan och
gymnasieskolan efter riskbedömning. När det gäller personalfrånvaro
så är läget stabilt och inte lika kritiskt som det var under hösten 2020.
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Återkoppling gällande särskilda undervisningsgrupper
Skoldirektör Urban Åström ger en återkoppling gällande arbetet med
de särskilda undervisningsgrupperna. Verksamhetscheferna för
grundskolan arbetar just nu med att slå ihop de två särskilda
undervisningsgrupper som idag finns på Ljustadalens skola och
Hagaskolan. Förslaget är att den särskilda undervisningsgruppen ska
lokaliseras till Hagaskolan.
Alla högstadieskolor har nu startat upp egna undervisningsgrupper på
respektive skola. Eleverna har en klasstillhörighet men får viss
undervisning i särskilda grupper utifrån elevens behov. För de yngre
årskurserna så har Bredsands skola och St Olofsskolan påbörjat
arbetet med att inrätta undervisningsgrupper lokalt på respektive
skola.
Nästa steg är att kartlägga kompetensen hos personalen som arbetar
med dessa elever för att se vilka eventuella
kompetensutvecklingsinsatser som behövs.
Skolinspektionens kvalitetsgranskning våren 2021
Skoldirektör Urban Åström informerar om att Skolinspektionen
kommer att göra en kvalitetsgranskning av grundskolan och
gymnasieskolan under våren 2021. I samband med granskningen
kommer Skolinspektionen att vilja ha en dialog med politiken utifrån
huvudmannauppdraget. Mer information om detta kommer att
komma.
Skolinspektionen genomför kvalitetsgranskningar med jämna
mellanrum.
Arbetet med garanterad undervisningstid
Skoldirektör Urban Åström informerar om att den ursprungliga
arbetsgruppen bestod av verksamhetschefer och rektorer. De kom
fram till hur schemabrytande aktiviteter så som friluftsdagar etc. ska
hanteras för att inte påverka den garanterade undervisningstiden.
Efter detta bildades en ny arbetsgrupp bestående av funktioner på
barn- och utbildningskontoret. Deras uppdrag var att följa hur den
garanterade undervisningstiden uppfylldes. Arbetet har inte kunna
prioriterats under hösten men problemområden har identifierats.
Skoldirektör Urban Åström kommer att återkomma med information
om gruppens arbete.
____
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§ 14 Ordförande informerar
Engelska skolan
Ordförande Lisa Tynnemark (S) informerar om att Engelska skolan
har tagit kontakt med henne och presenterat ett förslag som innebär
en utökning av deras verksamhet.
Förslaget innebär en högstadieskola på Midälvaplanen med plats för
cirka 350 elever och med upptagningsområde Nacksta. Ett annat
förslag är att Engelska skolan utökar sin verksamhet med årskurs F-2.
Det finns inget formellt förslag från Engelska skolan eller ansökan
till Skolinspektionen om att få utöka sin verksamhet.
Dialogsamtal
Ordförande Lisa Tynnemark (S) informerar om att dialogsamtal har
hållits med kommunstyrelsen. Med på samtalen är ordförande,
skoldirektör och ekonomichef samt kommunstyrelsens ordförande
och kommunledning.
Samtalet fokuserade på nämndens årsrapport för 2020 och stort fokus
lades på de ekonomiska frågorna. Kommunledningen är intresserad
av en handlingsplan för vilka åtgärder som nämnden ska vidta kring
sin ekonomi. Dialog förs även på tjänstemannanivå kring om
kommunstyrelsekontoret skulle kunna hjälpa till med resurser i det
ekonomiska arbetet.
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-01-27

27

§ 15 Utbildningar och konferenser
(BUN-2021-00004-1)
Inga aktuella utbildningar eller konferenser.
____
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§ 16 Övriga frågor
Fortbildning kring NPF
Polina Jansson Larsson (KD) ställer en fråga om hur det går med
NPF-utbildningen av personal inom skolan.
Skoldirektör Urban Åström svarar att hittills har utbildning i första
hand riktas mot skolledare. Skolledare har utbildats bland annat inom
åtgärdsprogram och pedagogiska utredningen. Ett arbete har även
påbörjats med att kompetenshöja specialpedagoger och
elevhälsopersonal. Nästa steg är att ta utbildningen vidare till lärare
och annan pedagogisk personal.

____

Justerandes signatur
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