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§ 11
Årsrapport barn- och ungdomsnämnden 2016

Dnr BUN 2017/0058

Handlingar
Årsrapport för barn- och ungdomsnämnden 2016.
Bakgrund
Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till årsrapport för
verksamheten 2016. Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar samt
strategiska framtidsfrågor belyses för de olika verksamheterna. Årsrapporten
utgör budgetunderlag inför budget 2018.
Det ekonomiska resultatet redovisas och analyseras. Totalt sett för barn- och
ungdomsnämndens verksamheter blev överskottet 12,6 mnkr.
Årsrapporten sammanfattar också utfallet av de nämndsmål, aktiviteter och
uppdrag som förvaltningen har arbetat med under året för att stödja kommunfullmäktiges övergripande mål i Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering 2017-2018. Måluppfyllelsen uppgick till 39 %.
Årsrapporten sammanfattar också utfallet av de utförda kontrollmomenten
utifrån den beslutade interna kontrollplanen 2016. Slutsatsen är att den interna
kontrollen är god men några förbättringsområden har identifierats. Uppföljning av intern kontroll inom barn- och ungdomsnämnden beslutades i januari
till skillnad gentemot andra nämnder men fr.o.m. 2017 ska beslutet tas i samband med årsrapporten.
Beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden godkänner årsrapport 2016 med uppföljning av verksamhetsplan och överlämnar den till kommunstyrelsen för
kännedom.
2. Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
för 2016 kompensera barn- och ungdomsnämnden med 2,5 mnkr för
ökade vistelsetider
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§ 12
Ansvarsfördelning gällande verksamhet inom Södermöre kommundelsnämnds geografiska område

Dnr BUN 2016/1033

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2016-12-20.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente om barn- och ungdomsnämndens verksamhet som gäller fr.o.m. den 1 oktober 2016. Där regleras nämndens ansvarsområden. Vidare beskrivs nämndens relation till Södermöre
kommundelsnämnd.
Nämnden ska nära samarbeta med Södermöre kommundelsnämnd i frågor
som kommunfullmäktige delegerat till kommundelsnämnden, samt i andra
frågor som barn- och ungdomsnämnden ansvarar för inom kommundelens
geografiska område.
Barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd ska tillsammans ta fram en skriftlig ansvarsfördelning gällande verksamhet inom kommundelsnämndens geografiska område. Södermöre kommundelsnämnd har
redan tagit fram sitt dokument som därför utgör ramen även för barn- och
ungdomsnämndens dokument.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta ansvarsfördelningen mellan
barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd.
1. Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för hela kommunen för övergripande elevhälsofrågor såsom psykologer, skolläkare, hörsel och synpedagoger.
2. Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för hela kommunen för särskoleverksamhet såsom grundsärskola och träningssärskola.
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§ 13
Vinterpris

Dnr BUN 2017/0059
Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2017-01-31.
Bakgrund
En av barn- och ungdomsnämndens viktigaste utmaningar är att utveckla eleverna så långt som möjligt i sitt lärande. Därför införde nämnden 2016 ett Vinterpris som fokuserar på meritvärde (summan av betygsvärdena för de 17 bästa
betygen i elevens slutbetyg) för att inspirera elever till bättre och bättre prestationer. Samtliga priser som infördes då var riktade till årskurserna 7-9.
Nämnden vill fr.o.m. 2017 att samtliga årskurser som får betyg ska ha möjlighet till Vinterpris. Därför utökas priserna med ytterligare ett som riktas till årskurs 6.
Priser fr.o.m. 2017
• Klassen inom barn- och ungdomsförvaltningen med högst genomsnittligt meritvärde (elevernas sammanlagda poäng divideras med antal elever) efter höstterminsbetygen i årskurs 6, årskurs 7, årskurs 8 och årskurs 9 (för årskurserna 6 och 7 räknas och jämförs genomsnittlig betygspoäng per ämne). Totalt fyra priser.
• Klassen inom barn- och ungdomsförvaltningen med bäst utveckling av
det genomsnittliga meritvärdet mellan höstterminsbetygen i årskurs 7
och höstterminsbetygen i årskurs 8 samt klassen med bäst utveckling
mellan höstterminsbetygen i årskurs 8 och höstterminsbetygen i årskurs 9. Totalt två priser.
Summa
Tiotusen kronor per pris att använda till en studieresa.
Samverkan
Vid central samverkansgruppens sammanträde den 13 februari 2017 uttalade
Lärarförbundet att de inte står bakom ett införande av Vinterpris.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att utöka Vinterpriset med årskurs 6
fr.o.m. 2017.
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§ 14
Diskussions- och informationsärenden
a) Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2016
I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom fem områden som är
intressanta för invånarna.
1. kommunens tillgänglighet
2. trygghetsaspekter i kommunen
3. medborgarens delaktighet och kommunens information
4. kommunens effektivitet
5. kommunen som samhällsutvecklare
Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med
andra kommuner.
Administrativ chef Emad Soukiyh informerar om Kalmar kommuns resultat i
de delar som berör barn- och ungdomsnämnden.
b) Betygsprognos
Förvaltningsledningen genomför årligen en betygsdialog med samtliga rektorer
med elever i årskurs 6-9. Betygsdialogerna syftar till att:
• tidigt få en prognos kring måluppfyllelsen
• gemensamt diskutera framtida åtgärder och insatser
• vara ett forum för att sprida goda exempel i form av insatser för högre
måluppfyllelse mellan rektorerna
Administrativ chef Emad Soukiyh redovisar faktiskt resultat för eleverna i årskurs 9 i december 2016 och prognos för juni 2017. Planerade åtgärder under
vårterminen 2017 för att öka elevernas genomsnittliga meritvärde och behörigheten till gymnasiet:
• Skärpa det individuella stödet
• Betygsdialog skolledare-lärare på grupp- och individnivå
• Dialog med enskilda lärare kring undervisning
• Fokustid
• Lovskolor
• Juniskola
• Personalförstärkningar
• Flexiblare organisation
c) Verksamhetsuppdrag
Förvaltningsledningen genomför årligen en verksamhetsdialog med samtliga
förskolechefer och rektorer. I verksamhetsdialogen diskuteras vilka mål från
nämnd/kommunfullmäktige som är relevanta för enheten, hur dessa mål ska

7 (10)

Barn- och ungdomsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-02-15

prioriteras och vilka åtgärder som ska kopplas till målen. Dialogen dokumenteras i form av ett verksamhetsuppdrag per enhet.
Rapportering och uppföljning av målen sker i Hypergene. Arbetet redovisas till
barn- och ungdomsnämnden tre gånger per år.
Samtliga verksamhetsuppdrag kommer att delges barn- och ungdomsnämndens politiker.
d) Personalnytt, organisations- och lokalförändringar
Med anledning av ökande barn- och elevantal diskuterar förvaltningschef Mats
Linde med berörda chefer om förändrad organisation.
Ärendet återkommer på barn- ungdomsnämndens sammanträde i mars 2017.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.
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§ 15
Avrapportering verksamhetsbesök/nätverksträffar
-

Pelle Sederkvist gjorde den 15 februari ett klassrumsbesök i en etta på Sjöängsskolan. I samband med det framkom det att det finns vissa brister i
kommunikationen kring fokustid.

-

Den 9 februari uppvaktade Lasse Johansson Lindöskolans klass 5A med
anledning av att de vunnit länsfinalen i Vi i femman.

-

Alexander Krasnov och Lotta Wahlmino återrapporterar från genomfört
verksamhetsbesök på Funkaboskolan den 15 februari:
Under besöket fördes diskussion med elevrådet, rektor och L-klassens ansvarige lärare samt med en av eleverna från L-klassen.
Summering
• Nuvarande anställningsform som lärare innehar är inte att föredra. Man
önskar se förändring gällande förtroendetiden som lärare har. Det skulle
underlätta för rektorer samt gynna lärarna om man inför en semestertjänst alternativ 40 h plus 5 h förtroendetid (rektors synpunkt). Lärarna
själva tyckte enligt enkäten (som delades ut av ledningen) att det var svårt
att jobba kollektivt, då tiden inte räcker till.
• BUNs mål upplevs tydliga och klara för skolans ledning.
• Skolan deltar aktivt tillsammans med andra skolor för att uppnå målet
med likvärdig betygsättning. Man deltar 3 gånger/termin i ämnesgrupp,
där bedöms uppsatser i alla ämnen ihop med andra skolor.
• Elevrådet upplevde lärarna stressade särskilt inför nationella prov. Man
framförde också att det är obekvämt med 10 minuters rast mellan idrottslektionen och nästkommande lektion, då det innebär att man inte hinner
duscha.
• Elevrådet upplevde att ventilationen inte fungerar, då det är kallt i vissa
klassrum och är varmt och syrefattigt i andra.
• Problem med mobbningen upplevdes vara lägre jämfört med andra skolor.
Däremot nätmobbning förekommer, vilket är en nationell problematik.
• För ca 6 år sedan slogs L-klassens och Funkaboskolans budget ihop till
gemensam. Önskemål är att återgå som det var förr där L-klassen hade
öronmärkta pengar. Detta är en säkerhet då påverkas de inte av förändringar i skolans ekonomiska situation.
• L-klassen tycker att det bra att de är samlade som de är och knutna till
skolan med egna lokaler. Detta underlättar för pedagoger att undervisa
och stödja elever och samverka med övriga skolan.
På önskan från en elev i L-klassen vill vi skicka med till BUN: ”att ha en
speciallärare på skolan som är till förfogande för elever. Lärare som är flexibel och man har möjlighet att få hjälp och stöd om det behövs”. Denna möjlighet saknades för honom vilket gjorde det svårt för honom i skolan, nu har
han fått den hjälp han behövde på Funkaboskolan och är nöjd.
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§ 16
Anmälningsärenden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Skolinspektionens beslut efter uppföljning för grundsärskola efter tillsyn
i Särskolan i Kalmar (dnr 2015/1096).
Skolinspektionens beslut efter uppföljning för grundsärskola efter tillsyn
i Kalmar kommun (dnr 2016/0653).
Skolinspektionens beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kalmar kommun (dnr 2016/0654).
Skolinspektionens beslut efter uppföljning för förskola efter tillsyn i
Kalmar kommun (dnr 2016/0651).
Skolinspektionens beslut efter uppföljning för fritidshem efter tillsyn i
Kalmar kommun (dnr 2016/0652).
Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-19, § 243 - Ändringar i
verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019.
Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-19, § 248 - Motion
från Björn Brändewall (L) m.fl. - Upptäck skolbarnen tidigt på asylboendena (dnr 2016/0778).
Inkomna anmälningar om kränkande behandling från förskolor och
skolor.

Beslut
Informationen noteras i protokollet.
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§ 17
Anmälan av delegationsbeslut

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Förvaltningschefens beslut januari-februari: B 18 Beslut gällande tillläggsbelopp för fristående skola (dnr 2016/0860), C 1 Anställning, C 7
Uppsägning på grund av personliga skäl (dnr 2017/0083, 2017/0084),
D 3 Yttrande angående överklagat beslut om skolskjuts (dnr 2017/0014).
Förskolechef Förskolan Oxhagen-Malmen, beslut januari: A 3 Beslut om
nedsättning av barnomsorgsavgift (dnr 2014/0749, 2017/0034).
Förskolechef Förskolan Rinkabyholm, beslut januari: C 3 Anställning
(dnr 2017/0054, 2017/0055).
Förskolechef Förskolan Svärdsliljan, beslut januari: A 9 Beslut om att
placera barn i annan kommun än hemkommunen, A 1 Beslut om utökad
tid (dnr 2016/0141, 2017/0068).
Förskolechef Förskolan Smedby, beslut januari: A 3 Beslut om avgiftsbefrielse.
Rektor Vasaskolan, beslut januari: A 1 Beslut om utökad tid på fritidshem (dnr 2015/0885, 2017/0062, 2017/0064, 2017/0066, 2017/0067).
B 21 Förskolechefs/rektors beslut om att utreda och vidta åtgärder mot
kränkande behandling (se anmälnings- och kännedomsärendet ”Inkomna anmälningar om kränkande behandling från förskolor och
skolor”).

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.

