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Plats och tid

KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13 – 14.45

Beslutande

Johan Söderberg (S) ordförande, Fredrik Ahlman (M) 1:e vice ordförande, Ann-Charlotte
Olsson (C) 2:e vice ordförande, Tony Karlsson (S), Ewa Fager (S), Tommi Lycke (S),
Christin Hagberg (S), Ismaail Mahamed Mahamuud (M), Jesper Ek (L),
Ylva G Karlsson (MP), Marian Loley (KD)

Beslutande
ersättare

Håkan Björndahl (S), Leif Strand (C )

Ersättare

Anette Larsson-Fredriksson (S), Fathia Gahair (S), Abdikarim Haji Osman (S),
Bo Sivars (M), Berit Werner (L), Ismail Abukar (MP) och Robert Dahlqvist (V)

Övriga
deltagande

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Hanna Fager ekonom

Utses att justera

Jesper Ek (L)
Bildningsförvaltningen 2017-05-12
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§ 17

Inledning / Information
Allmänhetens frågestund
Inga frågor inlämnande till dagens sammanträde.
Dagordning
Utsänd och föreslagen dagordning godkänns med tillägg av ärendet:
• Förslag till omfördelning i investeringsbudget för 2017
Reklamfilm (Qualisprocess K – Image)
Västra skolan, årskurs 6, har under en vecka jobbat schemabrytande med reklam.
Arbetet syftar till att ge eleverna en inblick i hur reklam skapas och varför den finns.
Eleverna fick lära sig mer om reklam via sajten mediasmart.se. Därefter arbetade de i
totalt elva grupper med uppgiften att göra en reklamfilm om Västra skolan. Arbetet
avslutades i tävlingsform.
Elever från de två vinnande bidragen, tillsammans med två pedagoger, visade sina
filmer.
Statsbidrag
Helene Björkqvist förvaltningschef, redovisar de statsbidrag som bildningsförvaltningen sökt och beviljats under åren 2014 till 2016. Bland annat från
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Skolverket.
Elevstatistik grundskolan läsåret 2016/17
Helene Björkqvist förvaltningschef, redovisar analysen av grundskolans elevstatistik
läsåret 2016/17. Rapporten har skickats till bildningsnämndens politiker.
Verksamhetsinformation
Helene Björkqvist förvaltningschef informerar:
• Förskoleorganisationen behöver utökas med fler förskolechefer. Ny förskolechef
till förskolorna i samordningsområdena Syd och Väst ( Forssjö, Strångsjö och
Backa). Förskolorna i samordningsområdena Nord och Öst utökar med en
biträdande förskolechef
• Tillfällig förändring under resten av vårterminen 2017 inom samordningsområde
Öst. Rektor Björkviks skola kommer i stället att samordna Sandbäcksskolans flytt
av åk 5 och 6 till Ellwynska skolans lokaler. T.f. rektor i Björkvik blir Karin
Pettersson. Förskolan Tjädern förstärks med en t.f förskolechef.
• Nyanställningar på Förvaltningskontoret:
o Sarah Johannson, handläggare personalfrågor, arbetsmiljö och
brandskydd.
o Alexander Sandell, vikarierande ekonom
o Helene Haglund, ny kommunikatör
Ordförandens sign

Justerandes sign
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Stöd till elever, personal, föräldrar och syskon inom bildningsförvaltningen med
anledning av den svåra trafikolyckan natten mellan 7 och 8 maj.

Övriga frågor
Johan Söderberg (S) ordförande och Helene Björkqvist förvaltningschef, svarar på
fråga ställd av Leif Strand (C ) angående sjukfrånvaron inom bildningsförvaltningen.
I samarbete med personalenheten pågår en genomlysning av läget. Rapport och
analys samt förslag till åtgärder kommer att redovisas på sammanträdet den 13 juni.
Johan Söderberg (S) ordförande, svarar på fråga ställd av Jesper Ek (L) angående
sammanställningen av antalet incidentrapporter som redovisas till bildningsnämnden
inför varje sammanträde. Redovisning saknas från några skolenheter. Återrapport från
bildningsförvaltningen på sammanträdet sen 13 juni.
Protokollsanteckning
Bo Sivars (M) valdes tyvärr felaktigt som justerare. Han tjänstgjorde inte som
ordinarie ledamot på dagens sammanträde. Eftersom det formellt inte är krav på två
justerare, utöver ordförande, är det bara Jesper Ek (L) som tillsammans med
ordförande justerar protokollet.
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 18

Månadsrapport mars 2017 (BIN/2016:91)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisad månadsrapport för mars 2017.
Sammanfattning av ärendet
Prognosen för året är + 5 600 tkr.
I prognosen finns en buffert för elevökningar motsvarande 7 000 tkr samt ökade
kostnader för måltider och städ inom förskolan motsvarande -1 200 tkr. Totalt 5 800
tkr.
Vid denna tid på året är prognosen för helår fortfarande osäker. Den prognos som
bildningsförvaltningen lämnar är en bild av hur läget ser ut just nu. Med största
säkerhet kommer förändringar att ske i prognosen kopplat till oförutsedda händelser
eller förändringar i barn- och elevprognoser.
I dagsläget ser förvaltningen en ökning av antalet elever som beviljas tilläggsbelopp
och antalet elever som via exempelvis socialförvaltningen placeras på annan ort.
Kostnaden för skolgång för dessa elever är i många fall höga.
Ärendets handlingar
•

Månadsrapport bildningsnämnden mars 2017

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Helene Björkqvist förv.chef, Ylva
G Karlsson (MP), Johan Söderberg (S), Jesper Ek (L), Bo Sivars (M) och Robert
Dahlqvist (V).
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 19

Omfördelning investeringsbudget 2017 (BIN/2016:91)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att godkänna föreslagna omfördelningar av
investeringsbudget 2017
Sammanfattning av ärendet
I augusti 2016 tog bildningsnämnden beslut om investeringsbudget för 2017. Denna
investeringsbudget fastslogs sedan i samband med bildningsnämndens beslut om
interbudget i december 2016.
I detta skede fanns ingen kostnadsberäkning för flytt av Ellwynska skolan och inget
beslut om flytt av delar av Sandbäcksskolan. Detta medför att bildningsförvaltningen
nu föreslår omfördelning av investeringsmedel för 2017.
I investeringsbudgeten för 2017 avsattes 1 400 tkr för inköp av inventarier från före
detta Erlaskolan. Dessa inköp rymdes dock inom föregående års investeringsmedel
och 1 000 tkr av budgeten fördelas därför om till gymnasieskolan då det på grund av
en redovisningsmässig miss saknas 1 000 tkr i budgetramen för gymnasieskolan.
Bildningsförvaltningen föreslår en omfördelning på 935 tkr från 1:1 satsningen till
Ellwynska skolans flytt. Detta är möjligt då det fördes om budgetmedel från 1:1
satsningen från föregående år som nu inte beräknas gå åt.
Bildningsförvaltningen föreslår också att 1 000 tkr omfördelas av de budgetmedel för
fastighetsinvesteringar som är i budget 2017 är avsatta för ombyggnation av entréer
på kommunens förskolor till ombyggnation på KTC för att inrymma och anpassa för
vård- och omsorgsprogrammet.
Sandbäckskolans flytt till Ellwynska beräknas kosta 695 tkr och detta kommer att
finansieras genom omprioritering inom ordinarie budget för grundskolans
verksamhet.
Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Hanna Fager ekonom.
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 20

Förslag till omfördelning i investeringsbudget för 2017
(BIN/2016:91)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar enligt bildningsförvaltningens förslag och översänder det
till kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
På grund av högt kostnadsläge i byggbranschen har de investeringsmedel som ligger i
budget innevarande år för tillbyggnader av Sandbäckskolans matsal, och med hög
sannolikhet även för Västra skolans matsal, visat sig vara otillräckliga.
Bildningsförvaltningen föreslår därför, i samråd med service- och teknikförvaltningen
en omfördelning inom befintlig investeringsbudget för att kunna finansiera
Sandbäckskolans matsal.
Den kostnadsberäkning som KFAB gjort beträffande Sandbäcksskolans matsal och
som beslutats i investeringsbudget för 2017, visar sig efter genomförd upphandling
inte vara tillräcklig. Det lägsta anbudet landar på strax under sju miljoner kronor (6
985 000) istället för beräknade och budgeterade två och en halv miljoner kronor.
Anbudet är således nästan tre gånger så högt i förhållande till den kostnadsberäkning
som gjorts.
Ärendets handlingar
•

Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-08

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Helene Björkqvist förv.chef, Johan
Söderberg (S), Tommi Lycke (S), Jesper Ek (L), Ylva G Karlsson (MP), Christin
Hagberg (S) och Fredrik Ahlman (M).
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 21

Förslag yttrande över motion angående arbetsmiljön i
förskolan (BIN/2017:28)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden ställer sig bakom bildningsförvaltningens yttrande och föreslår
kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.
Reservation
Marian Loley (KD), Ann-Charlotte Olsson (C ), Leif Strand (C ) och Jesper Ek (L)
reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar att kommunfullmäktige uppdrar till bildningsnämnden
att genomföra en genomgripande utredning av arbetsmiljön där bland annat
ljudtrötthet, stress och luftkvalitet ska mätas. Vidare att utifrån utredningen snabbt
återkomma med relevant åtgärdspaket som minskar de arbetsmiljöproblem som
identifieras samt i samma syfte minska barngruppernas storlek.
Sammanfattning
Som framgår av det statistiska underlaget (baserat på statistik per den 15 mars) har
antalet barn inskrivna i förskolan stigit kraftigt de senaste åren men en omfattande
utbyggnad har kunnat möta denna expansion och till och med möjliggjort en liten
minskning av barngruppernas genomsnittliga storlek.
Varje år genomförs arbetsmiljöronder och med viss regelbundenhet mätningar av
luftkvalitet (OVK). Bullerdämpande åtgärder med ljudabsorbenter har genomförts på
flera avdelningar där behov har uppmärksammats av personal på skyddsronder och
äskanden sker till kommande budget.
Sjukskrivningstalen i bildningsförvaltningen har ökat. Mellan 2015 och 2016 ökade
sjukskrivningstalen från 6,0% till 6,9%. Det är dock stora skillnader mellan olika
enheter. Den största ökningen har skett inom gruppen anställda upp till 29 år och det
är en något större ökning för män än för kvinnor.
Under hösten 2016 har ett arbete påbörjats ihop med personalkontoret när det gäller
att analysera sjukfrånvaron, och då i första hand i förskolan. Arbetet har lett till att en
rad åtgärder, för att få bukt med sjukskrivningarna, har tagits fram i samråd mellan
förskolechefen och representanter från personalkontoret.
Ärendets handlingar
•
•

Motion angående arbetsmiljön inom barnomsorgen
Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-24

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Marian Loley
(KD), Jesper Ek (L), Ann-Charlotte Olsson (C ) och Leif Strand (C ).
Förslag och yrkanden
Marian Loley (KD) yrkar att bildningsnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen.
Jesper Ek (L), Ann-Charlotte Olsson (C ) och Leif Strand (C ) instämmer i Marian
Loleys (KD) yrkande.
Johan Söderberg (S) yrkar att bildningsnämnden ska besluta enligt bildningsförvaltningens förslag, det vill säga föreslå kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning godkänner bildningsnämnden ordförandens förslag till
beslutsgång.
Ordförande ställer bildningsförvaltningens förslag mot Marian Loleys (KD) med
fleras förslag, och finner att bildningsnämnden beslutar enligt bildningsförvaltningens
förslag.
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 22

Val av ny politikerrepresentant till Skogsborgsskolans
områdesråd (BIN/2015:2)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden utser Berit Werner (L) som ny representant till Skogsborgsskolans
områdesråd.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-27 §14 att enlediga Martin Gustavsson (SD)
från uppdraget som ledamot i bildningsnämnden. Han har även varit politikerrepresentant i Skogsborgsskolans områdesråd.
Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S) och AnnCharlotte Olsson (C ).
Förslag och yrkanden
Ann-Charlotte Olsson (C ) föreslår Berit Werner (L) som ny representant till
Skogsborgsskolans områdesråd.
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 23

Delegationsbeslut
Bildningsnämndens beslut
Redovisning av delegationsbeslut godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av delegationsbeslut §§19-24 2017, som fattats på bildningsnämndens
vägnar med stöd av gällande delegationsordning.
Ärendets handlingar
•

Redovisade delegationsbeslut bildningsnämndens sammanträde 2017-05-09

____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 24

Meddelanden
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisning av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av inkomna skrivelser och protokoll, samt protokoll/mötesanteckningar f
rån områdesråd och programråd under perioden 16 mars till 26 april 2017.
Ärendets handlingar
•
•

Redovisning inkomna skrivelser och protokoll
Redovisade protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och programråd

____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

