
  

 
 
 

 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2018-01-24 

Södermöre kommundelsnämnd 
 

 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla den   

 
 

Tid 
Onsdagen den 24 januari 2018 kl. 17:00-17:35 

Plats 
Kommundelssalen, Ljungbyholm 

Omfattning 
§ 1-8 

Beslutande 
Elisabeth Gustavsson (S), ordförande 
Christopher Dywik (KD), vice ordförande 
Elisabeth Sjögren Heimark (S) 
Emma Ahlin (S) 
Magnus Uhr (S) 
Johan Kesselmark (S) 
Kurt Hallberg (C) 
Jan Martinsson (V) 
Fredrik Lindström (M) 
Christian Lindström (L) 
Lars Rosén (SD) 
 

Ersättare 
Åsa Lennartsdotter (S) 
Sören Hjertqvist (V) 

Övriga 
Martin Westbrandt, verksamhetsutvecklare, § 1 
Lena Thor, förvaltningschef, § 3, 6 
Hanna Ivarsson, kommundelsutvecklare, § 2, 4, 5 
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Sekreterare 
 
 
 
Martin Westbrandt 
 

Justeras 
 
 
 
Elisabeth Gustavsson Fredrik Lindström 
ordförande  
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§ 1 

Likvärdig utbildning i förskoleklass 
Dnr SKDN 2017/0177 

Handlingar 
Förvaltningskontorets skrivelse 2017-11-08 

Bakgrund 
I januari 2018 träder en ny lag i kraft gällande obligatorisk förskoleklass samt 
att skolplikt inträder vid 6 års ålder. Lagen ska tillämpas från och med höstter-
minen 2018. Därtill träder en lag om en åtgärdsgaranti gällande läsa, skriva och 
räkna i kraft i juli 2018 som ska tillämpas från och med höstterminen 2018. 
I denna garanti anges bland annat att tidiga insatser och åtgärder ska tas fram-
genom nationella kartläggningar och analyser av dessa. När det gäller förskole-
klass ska obligatoriska nationella kartläggningar genomföras inom språklig-
medvetenhet och matematiskt tänkande. Syftet med obligatoriska kartläggning-
ar i förskoleklass är att tidigt identifiera elever som är i behov av extra anpass-
ningar och särskilt stöd men också de som behöver extra utmaningar. Genom-
analys av kartläggningarna ska tidiga och relevanta insatser sättas in. Det säker-
ställs då att de allra yngsta eleverna får de särskilda stödinsatser som de är i 
behov av och likvärdigheten i kvalitet på de stödinsatser som sätts in förväntas 
öka. 
 
Obligatorisk förskoleklass 
En obligatorisk förskoleklass leder till ökad likvärdighet i utbildningen. Skola 
får möjlighet att fånga upp elevernas behov tidigare än vad som görs idag. Ge-
nom att alla barn kommer till förskoleklassen får de bättre förutsättningar att 
lyckas med sin skolgång. Utbildningsperspektivet ska tydliggöras samtidigt som 
lärandet ska utgå från en pedagogik som är anpassad till elevernas ålder och 
utvecklingsnivå. Eleverna ska få bättre förutsättningar att nå målen för skolan. 
 
Innebörd av skolplikt vid sex års ålder 
Verksamheten i förskoleklass ska få omfatta högst 190 dagar/läsår och 
6 h/dag. Undervisningen i förskoleklass bör omfatta minst 525 h/läsår (vilket 
är samma riktlinje som råder i nuläget). 
Vid 178 skoldagar/läsår innebär detta: 
~ 2,95 h/dag ~14,75 h/vecka 
 
Utredningen av lagförslaget kring obligatorisk förskoleklass anger att inget 
hindrar att verksamheten utökas genom lokala beslut. 
 
Undervisningstid 
Undervisningsuppdraget i förskoleklass har, sedan en ny del gällande denna 
verksamhet infördes i läroplanen i juni 2016, förtydligats. I denna del beskrivs 
vilka förmågor eleverna ska ges möjlighet att utveckla samt vilket centralt inne-
håll verksamheten ska bedriva undervisning i. 
 
För att en likvärdig utbildning i förskoleklass ska kunna bedrivas utifrån 
ovanstående och där samtliga delar även i åtgärdsgarantin för läsa, skriva och 
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räkna innefattas, är det av stor betydelse hur mycket tid verksamheten har till 
sitt förfogande. Med den undervisningstid som enligt skollagen minst ska bed-
rivas i förskoleklass är det enligt vår bedömning svårt att leva upp till de intent-
ioner som gäller för de allra yngsta eleverna i den obligatoriska skolverksam-
heten. Utifrån detta föreslås att lokalt beslut fattas om minsta gemensamma 
undervisningstid och skoltid i förskoleklass fr.o.m. ht 2018. 
 
I propositionen gällande lagförslag för en stadieindelad timplan som föreslås 
träda i kraft 1 juli 2018 har lågstadiet (åk 1-3) en timplan på 1860 h. Utslaget på 
3 årskurser och 178 skoldagar/läsår ger det en undervisning i snitt i åk 1-3 på 
3,5 h undervisningstid/dag. 
 
Förslag 
Förvaltningskontoret föreslår att undervisningstiden i kommunens förskole-
klasser ska omfatta minst 17,5 h/vecka fördelat över veckans fem dagar. 
Därutöver lägger skolan ut tid för måltider och raster dock ej så att skoldagens 
längd överstiger 6 h/dag vilket är den yttersta gräns för skoldagens längd som 
regeringen föreslår. 
 
Inga större konsekvenser i form av kostnader kan ses i och med förslaget. När 
det gäller skolskjutsar förutsätter förslaget att man anpassar skoltid och skol-
skjutsar till det som gäller för åk 1 i största möjliga mån. När det gäller personal 
kan kostnader komma att öka men dessa bör täckas av det statsbidrag som är 
kopplat till införandet av obligatorisk förskoleklass. 
 
Insatsen i form av likvärdig utökning av minsta tid i förskoleklass jämfört med 
lagkravet på minsta tid är ett första steg mot en mer likvärdig utbildning i 
kommunens förskoleklasser. I kommande steg kan det finnas anledning att se 
över vilka kompetenser som kan behövas för en än mer likvärdig utbildning i 
förskoleklass. 

Beslut 
Södermöre kommundelsnämnd beslutar i enlighet med förvaltningskontorets 
förslag. 
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§ 2 

Rutin för skötsel av anslagstavlor och skyltar i Söder-
möre kommundelsförvaltning 
Dnr SKDN 2018/0007 

Handlingar 
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-01-05 

Bakgrund 
Efter ett invånarförslag som inkom försommaren 2017 har det fattats beslut 
om att utreda hur anslagstavlor och skyltar ska skötas i Södermöre kommun-
del.  
 
I Kalmar kommun finns ingen sammanhållen skötsel, rutin eller policy över de 
anslagstavlor som finns. Därför har en rutin tagits fram för anslagstavlorna i 
Södermöre kommundel vars funktion är att vara en demokratisk plattform för 
invånare att informera. 
 
Rutinen ska utvärderas under första kvartalet 2019. 

Beslut 
Södermöre kommundelsnämnd fattar beslut enligt förvaltningskontorets för-
slag. 
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§ 3 

Omsorgsavgifter och minimibelopp 2018 
Dnr SKDN 2018/0005 

Handlingar 
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-01-05 

Bakgrund 
Omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd kan enligt beslut i 
kommunfullmäktige besluta om uppräkningar för avgifter rörande kost och 
omsorg inom ramen för kommunens självkostnad och indexuppräkningar. För 
hyror gäller att höjningen inte får vara högre än den överenskommelse som 
träffas mellan Kalmarhem och hyresgästföreningen. För år 2018 är prisbas-
beloppet 45 500 kronor. En höjning med 700 kronor jämfört med prisbas-
beloppet för 2017. 

Beslut 
Södermöre kommundelsnämnd fastställer omsorgsavgifter och minimibelopp 
för år 2018. 
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§ 4 

Provtagningsfilial i Påryd 
Dnr SKDN 2018/0008 

Handlingar 
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-01-12 

Bakgrund 
Karlslunda byalag vädjar i en skrivelse till Landstingsstyrelsen att uppdra Häl-
socentralen i Ljungbyholm att etablera en provtagningsfilial i Påryd med hän-
syn till den långa tiden det tar med kommunikationsmedel. 
 
Södermöre kommundelsnämnd ställer sig positiv till Karlslunda byalags önskan 
med hänsyn till miljövinster och den nära och hjälpande service det skulle in-
nebära för framförallt den äldre befolkningen i området. Södermöre kommun-
delsnämnd kan bistå med lokal/rum för ett sådant ändamål. 

Beslut 
Södermöre kommundelsnämnd fattar beslut enligt förvaltningskontorets för-
slag. 
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§ 5 

Lägesrapport kommundelsutveckling 
 
Kommundelutvecklare Hanna Ivarsson informerar: 
 
• Från och med 1 mars 2018 kan lokala utvecklingsgrupper ansöka om byg-

depeng för att utveckla sin ort/by/stadsdel. Flera ansökningar kan göras av 
samma förening och för samma ort, by eller stadsdel under året. Bygde-
pengen är en engångssatsning. En lokal utvecklingsgrupp kan vara socken-
råd, byalag, samhällsföreningar, eller annan typ av intressegrupp. Det finns 
inget krav att utvecklingsgruppen ska vara registrerad som förening men ett 
krav är att utvecklingsgruppen består av minst en registrerad förening och 
har minst två öppna möten per år dit invånare från byn/orten/stadsdelen 
och området bjuds in. Bygdepengens storlek uppgår till maximalt 300 000 
kronor per ort med omkringliggande område. 
 
Informationsmöten om bygdepeng kommer att hållas i februari enligt föl-
jande: 
- Mån 5/2 kl. 18:30 Halltorpsskolans matsal 
- Tis 6/2 kl. 18:30 Hagbyskolans matsal 
- Tis 13/2 kl. 18:30 Kommundelshuset Ljungbyholm 
- Tis 20/2 kl. 19:00 Påryd, Karlslunda byalags expedition 
- Sön 25/2 kl. kl. 16:00. Bygdegården i Tvärskog 
 

• Samlingsutställningslokal för Konst runt 2018 kommer att vara Bjursnäs 
bygdegård. Ansökan för konstnärer är öppen till och med 28 februari 2018. 
En nätverksträff kommer att anordnas torsdag den 15/2 kl. 18-20 i kom-
mundelshuset. Presidiet är välkomna att delta. 

Beslut 
Södermöre kommundelsnämnd fattar inget beslut med anledning av informat-
ionen. 
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§ 6 

Förvaltningschefen informerar 
 
• Under 2017 har förvaltningskontoret på Södermöre kommundelsförvalt-

ning arbetat fram ledord som ska genomsyra kommundelens arbete i att 
vara en livskraftig landsbygd: 
- Stolthet 
- Kvalitet 
- Närhet 
- Demografisk variation 
- Geografisk variation 
- Driv/engagemang 
- Miljötänk 

 
• Enhetschef på Ljungbyhemmet är sjukskriven t.om 31 mars. 

 
• Mia Lindgren har erbjudits tjänst som verksamhetsutvecklare mot omsor-

gen i Södermöre kommundel. Mia tillträder sin tjänst 23 mars. 
 

• Siv Romberg har erbjudits tjänst som rektor tillika förskolechef i Påryd och 
Tvärskog. Siv tillträder sin tjänst 1 april.  

Beslut 
Södermöre kommundelsnämnd fattar inget beslut med anledning av informat-
ionen. 
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§ 7 

Delegationsbeslut 
 
• E: 21 Förskolechefs/rektors beslut om att utreda och vidta åtgärder mot 

kränkande behandling. 

• D:5 Förskolechefs/rektors beslut om nedsättning, befrielse eller avskriv-
ning av fordran avseende mer än 10 % av basbeloppet per år gällande 
barnomsorgsavgift för person som har ekonomiskt bistånd. 

• B:2 Förskolechefs/rektors beslut om anställning av befattningshavare un-
derställda rektor, förskolechef eller enhetschef. 

Beslut  
Södermöre kommundelsnämnd godkänner redovisningen av anmälda delegat-
ionsbeslut. 
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§ 8 

Anmälnings- och kännedomsärenden 
 
• Centrala samverkansgruppens protokoll 2017-12-19 

• Förvaltningsrätten Växjö, beslut på överklagande 

 
Beslut  
Informationen om anmälnings- och kännedomsärenden noteras i protokollet. 
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