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Barn- och ungdomsnämnden

Tid
Onsdagen den 21 november 2018 kl. 13:00-15:55
Plats
Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum
Omfattning
§ 80-85
Beslutande
Lasse Johansson (S), ordförande
Björn Brändewall (L), 1:e vice ordförande
Leila ben Larbi (V), 2:e vice ordförande, § 80-82a)
Robert Sigvardsson (S)
Jasminka Peric (S)
Helena Olsson (S)
Eva Jarstad (S)
Måns Linge (M)
Patrik Olsen (M)
Linda Emma Kotanen (SD)
Jaafar Al-Jabiri (C)
Maria Kehagia (S), § 82b)-85
Ersättare
Maria Kehagia (S), § 80-82a)
Lotta Wahlmino (L)
Övriga
Mats Linde, förvaltningschef
Emad Soukiyh, administrativ chef
Åke Gustafsson, planeringssekreterare, § 80
Kristina Olson, förvaltningskamrer, § 81-82a)
Katarina Sandberg, verksamhetsutvecklare, § 82a)
Jennie Ljunggren, ekonom, § 82a)
Ann Gustafsson, HR-specialist, § 82a)
Peter Sunnanek, planeringssekreterare, § 82b)
Annelie Olsson, verksamhetsutvecklare, § 82c)
Clas Wolke, verksamhetsutvecklare, § 82e)

Anslaget på kommunens anslagstavla den 27 november 2018
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Sekreterare

Iréne Jonsson
Justeras

Lasse Johansson
Ordförande

Patrik Olsen
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§ 80
Svar på motion: Inför porrfilter på Kalmarbygdens skolor
Dnr BUN 2018/0688

Handlingar
- Motion ” Inför porrfilter på Kalmarbygdens skolor”.
- Förvaltningskontorets skrivelse 2018-11-13.
Bakgrund
Kristdemokraterna i Kalmar kommun föreslår i motion att kommunfullmäktige
ska besluta att Kalmar kommun ska installera ett porrfilter på datorerna i Kalmarbygdens skolor.
Förvaltningskontoret har upprättat förslag till svar på motionen. I förslaget informeras bl.a. om:
– Kalmar kommun har, sedan tidigare, filter (NetClean) installerat på samtliga i
kommunen förekommande nätverk, i syfte att förhindra och upptäcka eventuellt direkt lagstridigt digitalt sexuellt material med övergrepp på barn.
– IT-avdelningen har, efter beslut i IT-styrgruppen den 13 september 2018,
konfigurerat filter i Kalmar kommuns nätverk avseende möjlighet att komma
åt sajter med porr. Detta filter fungerar på samtliga digitala enheter som är anslutna till något av kommunens nätverk och så länge som en enhet befinner
sig inom kommunens nätverk finns ett skydd.
– Vikten av att, i enlighet med skolans styrdokument, arbeta med värdegrunden
i klassrummet och etablera sunda värderingar och beteenden hos barn och
ungdomar, då majoriteten av elevers digitala närvaro sker utanför skolmiljön.
Samråd i ärendet har skett med Södermöre kommundelsnämnd.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
- Kommunfullmäktige beslutar att barn- och ungdomsnämndens yttrande ska
utgöra svar på Kristdemokraternas motion om att införa porrfilter på Kalmarbygdens skolor.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.
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§ 81
Ekonomisk månadsrapport efter oktober 2018

Dnr BUN 2018/0178

Handlingar
Förvaltningskontorets månadsrapport oktober 2018.
Bakgrund
Prognosen efter oktober ger ett totalt överskott på 6,4 mnkr. Grundskoleverksamhet inklusive förskoleklass samt ledning och administration lämnar överskott.
Förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet prognostiserar underskott.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
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§ 82
Diskussions- och informationsärenden
a) Verksamhetsplan med internbudget 2019
Verksamhetsutvecklare Katarina Sandberg, förvaltningskamrer Kristina Olson,
ekonom Jennie Ljunggren och HR-specialist Ann Gustafsson informerar om preliminär verksamhetsplan med internbudget 2019 för utbildningsnämnden.
Innehåll:
• Verksamhetsmål
• Ekonomiska förutsättningar
• Utmaningar och prioriteringar
• Kvalitet i verksamheten
• Personal
Barn- och ungdomsnämnden föreslås fatta beslut i ärendet vid sitt sammanträde
den 12 december 2018.
b) Delegationsordning för utbildningsnämnden
Planeringssekreterare Peter Sunnanek informerar om framtaget förslag till delegationsordning för utbildningsnämnden. Samtliga delegationsordningar i Kalmar
kommun ska aktualiseras av tillträdande nämnd i samband med varje ny mandatperiod. Parallellt med att den tillträdande nämnden ska fastställa delegationsordningen finns ett uppdrag från kommunfullmäktige att se över samtliga nämnders
delegationsordningar för att öka det demokratiska inslaget genom att eventuellt
återta delegationen i vissa stycken.
Barn- och ungdomsnämnden föreslås att vid sitt sammanträde den 12 december
2018 föreslå den tillträdande nämnden att fastställa föreslagen delegationsordning.
c) Skolinspektionens tillsyn i Kalmar kommun
Den 20-22 november 2018 genomför Skolinspektionen tillsyn i Kalmar kommun.
Annelie Olsson informerar om tillsynen, som består av två delar:
- Regelbunden tillsyn gällande huvudmannens (barn- och ungdomsnämnden
och Södermöre kommundelsnämnd) ansvar för verksamheten inom förskoleklass och grundskola. Vid tillsynen bedöms hur väl huvudmannen uppfyller
nationella mål och krav. Skolinspektionen kommer att intervjua företrädare
för huvudmannen samt rektorer.
- Riktad tillsyn på utvalda enheter inom barn- och ungdomsförvaltningen och
Södermöre kommundelsförvaltning. Granskningsområde = förskoleklass och
grundskola. Vid tillsynen granskas styrning och utveckling av verksamheten.
Skolinspektionen kommer att intervjua personal samt rektor.
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d) Lärarförbundets rankning ”Bästa skolkommun 2018”

Lärarförbundet utser varje år Sveriges bästa skolkommuner. Rankningen bygger
på 13 olika kriterier. Den kommun som uppnår lägst poängsumma hamnar i topp.
Administrativ chef Emad Soukiyh sammanfattar Kalmar kommuns resultat för
2018. I 2018 års rankning placerar sig Kalmar på plats 10 av 290 kommuner.
Fyra största förändringarna:
Förbättring:
- Friska lärare.
- Andel barn på förskolan.
Försämring:
- Kommunen som avtalspart.
- Meritvärde i åk 9, Likvärdighetsindex.
Sammanfattning
• Kalmar kommun fortsätter att rankas som en av Sveriges bästa skolkommuner. Placeringar på 22, 13, 5 och nu plats 10 visar på kvalitet över tid.
• Kalmar fortsätter ligga högt i rankningen när det gäller utbildade lärare (nu
etta i Sverige). Detta är ett viktigt kvalitetsmått.
• Indikatorer som är kopplade till elevresultat är något sämre än förra året.
• Fortsatt god lärartäthet, placering 75, trots mindre resurser än rikssnittet.
e) Utvärdering av ”Handlingsplan - Särskilt begåvade elever”
I november 2015 besvarade barn- och ungdomsnämnden ett medborgarförslag
om insatser för särskilt begåvade barn. Beslutet innebar bl.a. att förvaltningen fick
i uppdrag att ta fram en handlingsplan för särskilt begåvade elever, vilket gjordes
under våren 2016.
Handlingsplanens syfte:
1. Ge vägledning till att identifiera barn/elever med särskild begåvning.
2. Förtydliga hur vi bemöter dessa barn.
I syfte att följa upp handlingsplanen uppmanades förvaltningens chefer att senast
den 21 september 2018 besvara en enkät om genomförda insatser på förskolor
och skolor för att förbättra situationen för särskilt begåvade barn/elever. Verksamhetsutvecklare Clas Wolke informerar om enkätens resultat.
Barn- och ungdomsnämndens presidium kommer vid möte den 28 november
2018 diskutera möjliga åtgärder för att få ett bättre underlag för utvärdering av
handlingsplanen.
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f) Personalnytt, organisations- och lokalförändringar
-

-

Nuvarande chef för Esplanadskolan kommer att övergå till tjänst som samordnare för barn i behov av särskilt stöd/planeringssekreterare på förvaltningskontoret. Rekrytering av chef för Esplanadskolan (som innehåller delarna central
elevhälsa och särskild undervisningsgrupp) kommer att påbörjas så snart som
möjligt. Nuvarande chef fortsätter som chef till dess rekryteringen är klar och
ny chef tillträtt.
Hösten 2020 startar Tallhagsskolan med Vasaskolans nuvarande rektor Andreas
Hjortenkrans som rektor. En ny rektor för Vasaskolan, som då blir en F-6
skola, måste därmed rekryteras. I syfte att frigöra tid och resurser för rektors
arbete med etableringen av Tallhagsskolan kommer en ny rektor till Vasaskolan
F-6 att rekryteras redan till låsårsstart 2019/2020. Rekryteringen påbörjas efter
nyår.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.
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§ 83
Avrapportering verksamhetsbesök/nätverksträffar
•

Lasse Johansson återrapporterar från verksamhetsbesök på Förskolan Björkenäs den 20 november.
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§ 84
Anmälningsärenden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Förvaltningsrättens dom med anledning av överklagat beslut om skolskjuts
(dnr 2018/0668).
Barn- och elevombudets beslut i ärende ”Anmälan av kränkande behandling Dörbyskolan” (dnr 2018/0499).
Förvaltningsrättens dom med anledning av överklagat beslut om skolskjuts
(dnr 2018/0698).
Förvaltningsrättens dom med anledning av överklagat beslut om skolskjuts
(dnr 2018/0649).
Centrala samverkansgruppens protokoll 2018-10-15.
Tal till Ateljén 15 år.
Inkomna anmälningar om kränkande behandling från förskolor och skolor.

Beslut
Informationen noteras i protokollet.
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§ 85
Anmälan av delegationsbeslut
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

Förvaltningschefens beslut oktober: D 3 Yttrande (och kompletterande
yttrande) till Barn- och elevombudet med anledning av anmälan om kränkande behandling vid Falkenbergsskolan (dnr 2018/0770), D 3 Yttrande
angående överklagat beslut om skolskjuts (dnr 2018/0665), C 4 Förordnande av vikarie för förskolechef/rektor.
Administrativ chefs beslut oktober: A 8 Tillsyn av fristående verksamhet Förskolan Kotten (dnr 2018/0859), A 8 Tillsyn av fristående verksamhet Blåklockans familjedaghem (dnr 2018/0896), A 8 Tillsyn av fristående verksamhet - Waldorfförskolan Ekan (dnr 2018/1024), D 9 Personuppgiftsbiträdesavtal LegiLexi Stiftelse (dnr 2018/0865), D 9 Personuppgiftsbiträdesavtal Learn-IT Umeå (dnr 2018/0642).
Samordnare för barn i behov av särskilt stöd, beslut oktober: B 8 Beslut om
mottagande av elev i grundsärskolan (dnr 2018/0969).
Förskolechef Förskolan Trollet, beslut augusti-september: A 1 Beslut om
utökad tid (dnr 2017/0889, 2018/0685, 2018/0686, 2017/1074,
2017/1025, 2014/0618, 2014/0810, 2018/0712, 2016/0987, 2018/0263,
2016/0853, 2017/0470), A 2 Interkommunal ersättning (dnr 2017/0477), A
5 Beslut om nedsättning, befrielse eller avskrivning av fordran (dnr
2016/0853, 2017/0470, 2014/0618), C 3 Anställning (dnr 2018/0798).
Förskolechef Förskolan Smedby, beslut oktober: A 2 Interkommunal ersättning (dnr 2018/0847, 2018/0849, 2018/0850, 2018/0851).
Rektor Vasaskolan, beslut oktober: B 14 Beslut om att ta emot elev från
annan kommun än hemkommunen.
Rektor Vasaskolan, beslut oktober: B 13 Beslut med anledning av begäran
om skolskjuts (dnr 2018/0981, 2018/0982).
Chef Skolmottagningsenheten, beslut juli-oktober: C 3 Anställning (dnr
2018/1013, 2018/1012, 2018/1014).
Förskolechef Förskolan Lindö, beslut augusti-november: C 3 Anställning,
A 9 Beslut om att placera barn i annan kommun än hemkommunen (dnr
2018/0977, 2018/0979, 2018/0980), A 3 Nedsättning av barnomsorgsavgift (dnr 2018/0779).
Rektor Lindöskolan, beslut augusti-oktober: C 3 Anställning, A 2 Beslut om
att ta emot barn/elev från annan kommun än hemkommunen (dnr
2018/0910, 2018/0911, 2018/0912, 2018/0914), D 12 Uthyrning av lokaler
på enheten.
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.

