
  

 
 
 

 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2018-09-19 

Barn- och ungdomsnämnden 
 

 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 27 september 2018 

 
 

Tid 
Onsdagen den 19 september 2018 kl. 13:00-15:30 

Plats 
Dörbyskolan 

Omfattning 
§ 62-74 

Beslutande 
Lasse Johansson (S), ordförande 
Björn Brändewall (L), 1:e vice ordförande 
Leila ben Larbi (V), 2:e vice ordförande 
Robert Sigvardsson (S) 
Eva Jarstad (S) 
Måns Linge (M) 
Patrik Olsen (M) 
Linda Emma Kotanen (SD) 
Maria Kehagia (S) 
Jaafar Al-Jabiri (C) 
Lotta Wahlmino (L) 

Ersättare 
Alexander Krasnov (KD) 

Övriga 
Mats Linde, förvaltningschef 
Emad Soukiyh, administrativ chef 
Katarina Sandberg, verksamhetsutvecklare, § 65 
Jennie Ljunggren, ekonom, § 65 
Ann Gustafsson, HR-specialist, § 65 
Peter Sunnanek, planeringssekreterare, § 66-68 
  



 2 (16) 
Barn- och ungdomsnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2018-09-19 

 
Sekreterare 
 
 
 
Iréne Jonsson 
 

Justeras 
 
 
 
Lasse Johansson Eva Jarstad 
Ordförande  
 
 
  



 3 (16) 
Barn- och ungdomsnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2018-09-19 

 
§ 62 

Information Dörbyskolan 
 
Dörbyskolans rektor Sari Sundberg och biträdande rektor Malin Neander in-
formerar om Dörbyskolans organisation och verksamhet. 
 
Satsningar på skolan som särskilt lyfts fram: 
- IT-satsning 
- Rastaktivitet och brain breaks 
- Förskoleklass och fritids 
- Specialpedagog och förstelärare 
- Trygghetsgruppen 
 
Rekrytering, pedagogisk utveckling och måluppfyllelse är några av skolans ut-
maningar. 
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§ 63 

Utvecklingsforum 
 
Efter initiativ från Lotta Wahlmino diskuterar barn- och ungdomsnämnden 
elevernas studie- och yrkesvägledning inom barn-och ungdomsförvaltningen. 
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§ 64 

Tillgänglighetsrådet 
 
Lasse Johansson och Björn Brändewall rapporterar från Tillgänglighetsrådets 
möte den 13 september 2018. 
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§ 65 

Delårsuppföljning och prognos augusti 2018 
Dnr BUN 2018/0178 

Handlingar 
Förvaltningskontorets rapport. 

Bakgrund 
Verksamhetsutvecklare Katarina Sandberg, ekonom Jennie Ljunggren och HR-
specialist Ann Gustafsson informerar om barn- och ungdomsnämndens de-
lårsuppföljning och prognos efter augusti 2018. 
 
Verksamhetsmål: 
Av totalt 33 mål bedöms 4 vara uppfyllda, 18 bedöms ha positiv utveckling, 10 
bedöms som ej uppfyllda/oförändrade (av dessa 10 mål ses oförändrat resultat 
på 7 och negativ utveckling på 3) och 1 bedöms vara omätbart. 
 
Prognos och väsentliga händelser: 
• Prognosen efter augusti ger ett totalt överskott på 3,7 mnkr. Grundskole-

verksamhet inklusive förskoleklass samt ledning och administration lämnar 
överskott. Förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet prognostiserar 
underskott. 3 av 13 enheter med upprättade åtgärdsplaner för att återhämta 
en del av den negativa resultatutjämningsfonden ser ut att klara uppdraget 
för 2018. 

• Förskola - ny befolkningsprognos visar lägre födelsetal i hela landet. För-
skolornas prognos nära befolkningsprognosen (-7 för tertialet). Vistelse-
tiderna ökar +0,8 timmar per vecka jämfört med budget. Förskolorna på 
Karlssons äng och i Rinkabyholm ska byggas. 

• Grundskola inklusive förskoleklass och fritidshem - ny befolkningsprognos 
visar att elevökningen fortsätter (+1 600 t.o.m. 2027). Något färre fritids-
hemsplatser än planerat nyttjas (-40 ca). Ny skola i Rinkabyholm och i cen-
trala Kalmar. Nytt skolområde i norra Kalmar tätort behövs. 

 
Personalredovisning: 
• Antalet anställda har ökat med 52 tjänster på ett år - procentuellt har ande-

len män ökat mer än andelen kvinnor. 
• Förskola - samordnad rekrytering under våren. Tillräckligt med behöriga 

sökande. 
• Fritidshem - andelen behöriga sökande minskar. Legitimationskrav fr.o.m. 

den 1 juli 2019. 
 
Kvalitet, styrning och kontroll: 
• Intern revision har genomförts på nio enheter. 
• Merparten av inrapporterade skador och tillbud inom förskola och skola 

under perioden januari-juni i år är av det slag som inte kunnat undvikas 
(t.ex. lek under rast). 
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• Intern kontroll, löpande arbete. Under sommarperioden har en avvikelse 

på fakturahanteringen noterats som kommer att hanteras genom att rutin 
fastställs för att minska risken för påminnelser och krav. 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 
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§ 66 

Förändring i barn- och ungdomsnämndens delega-
tionsordning 
Dnr BUN 2018/0529 

Handlingar 
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-06-26. 

Bakgrund 
Då den nationella timplanen är stadieindelad behöver fördelningen av under-
visningstiden inom stadiet men mellan årskurserna fastställas. Enligt skolför-
ordningen beslutar huvudmannen om detta fastställande. I praktiken blir detta 
ett beslut av enbart formell karaktär då det är rektor som i praktiken gör av-
vägningar mellan respektive årskurs behov. Flyttas beslutet till rektor ökar ef-
fektiviteten. 
 
Elev på fristående skolenhet som inte fullgör sin skolplikt anmäls till den 
kommunala huvudmannen för utredning och eventuell åtgärd. Fram till nu har 
arbetet praktiskt skötts av chef för central elevhälsa som på nämndssamman-
träden redovisar mått och steg i pågående ärenden fortlöpande. Nämnden har 
då att besluta om dessa mått och steg är de rätta och om eventuellt andra åt-
gärder behövs. För elever på kommunala skolor finns inte denna hantering på 
det sättet. Att i större utsträckning harmoniera hanteringen för elever obero-
ende av huvudmannaskap vore att föredra. Chef för central elevhälsa sköter 
ärendet avseende elev på fristående skolenhet som berörs och fattar de beslut 
som krävs, fortlöpande. När ett ärende kommit till vägs ände och det behöver 
fattas beslut om föreläggande (om vite) är det nämnden som fattar det beslutet, 
efter föredragande av chef för central elevhälsa. 
 
Elev för central elevhälsa har att årligen rapportera statistik till barn- och ung-
domsnämnden över ärenden rörande elevs frånvaro vid fristående skolenhet.  

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om följande förändringar i delegations-
ordningen: 
Avsnitt B Beslut som rör förskoleklass, grund-

skola och särskola 
Delegat Lagrum 

7 Beslut om fördelning av undervisnings-
tiden mellan årskurser 

Rektor SF 9:4§ 

29 Beslut om åtgärd i samband med elevs 
ogiltiga frånvaro vid fristående enhet. 
Undantaget föreläggande om vite. 

Chef för 
central 
elevhälsa 

SL 7:23§ 
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§ 67 

Arkivansvarig 
Dnr BUN 2018/0528 

Handlingar 
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-06-15. 

Bakgrund 
Enligt arkivlagens (1990:782) 4 § ska varje myndighet svara för vården av sitt 
arkiv. Med andra ord är barn- och ungdomsnämnden ytterst ansvarig för arki-
vet inom sitt verksamhetsområde. I Kalmar kommuns arkivreglemente förut-
sätts att chefen är den som är ansvarig. Vem denna chef är framgår inte. Arkiv-
reglementet beskriver dock en hantering som inom barn- och ungdomsförvalt-
ningen förutsätter att det är enhetschefen som har reella möjligheter att om-
sätta arkivreglementets intentioner.  
 
Enligt praxis har förskolechefer och rektorer hanterat sitt lokala arkiv som om 
de varit utsedda arkivansvariga, något som dock inte har formaliserats genom 
något tidigare beslut.  
 
I dagsläget finns i administrativs chefs funktionsbeskrivning ett uttalat ansvar 
för förvaltningskontorets arkiv. I övrigt finns inte något arkivansvar fördelat. 
Naturligt hade varit att förskolechef och rektor på motsvarande sätt blir arkiv-
ansvariga för sin respektive enhet. 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden formaliserar praxis så att förskolechef och rektor 
är arkivansvariga för sin respektive enhet. 
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§ 68 

Funktion skolchef 
Dnr BUN 2018/0702 

Handlingar 
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-09-04. 

Bakgrund: 
Skollagen (2010:800) har förändrats från 2018-07-01. 
I 2 kap. 8 a § står numera: ”Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvud-
mannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens 
verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten 
eller flera skolchefer för delar av verksamheten.” 
 
Däremot kopplas inte i skollagen funktionen ”skolchef” till anställningen, som 
den gör för t.ex. rektor och förskolechef (2 kap. 9 § andra stycket). I praktiken 
innebär det att mindre kommuner kan besluta att t.ex. kommundirektören eller 
annan tjänsteperson kan fullgöra funktionen skolchef men ha kvar sin ur-
sprungliga titel. 
 
Att i Kalmar kommuns fall helt byta titel ”förvaltningschef” (för barn- och 
ungdomsförvaltningen) till ”skolchef” låter sig inte göras (åtminstone inte i 
dagsläget) då det i kommunallagen (2017:725) 7 kap. 6 § står tydligt uttalat att 
endast en ”förvaltningschef” får vidaredelegera. Benämningen ”skolchef” finns 
i dagsläget inte med i denna skrivelse. Även om en utsedd skolchef generellt 
borde kunna anses vara en sådan förvaltningschef som avses finns det inte 
reglerat idag. 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden utser barn- och ungdomsförvaltningens förvalt-
ningschef till att fullgöra funktionen skolchef. 
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§ 69 

Nya gallringsfrister i barn- och ungdomsförvaltningens 
dokumenthanteringsplan 
Dnr BUN 2018/0650 

Handlingar 
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-08-13. 

Bakgrund 
Varje myndighet ska ha en uppdaterad dokumenthanteringsplan som beskriver 
myndighetens handlingar och hur de ska hanteras. Det är alltid myndigheten 
som beslutar om allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar får 
gallras, d.v.s. förstöras. Om nya gallringstider upptas eller om en nytillkommen 
handling ska gallras måste detta upp i nämnden för beslut. 
 
Vid årets revidering av dokumenthanteringsplanen har följande nya gallrings-
frister angetts efter samråd med kommunarkivarie Magdalena Salomonsson. 
 
Handlingar Gallring 
Uppdrag till Mobilt elevhälsoteam Vid inaktualitet 
Checklista för tillsyn av enskild verksamhet inom 
förskola 

Vid inaktualitet 

Ansökan till lovskola Vid inaktualitet 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner angivna nya gallringsfrister i barn- 
och ungdomsförvaltningens dokumenthanteringsplan. 
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§ 70 

Barn- och ungdomsnämndens sammanträdestider 2019 
Dnr BUN 2018/0675 

Handlingar 
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-08-28. 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämndens fastställer sammanträdestiderna för år 2019: 
23 januari kl 13:00-17:00 
13 februari kl 13:00-17:00 
13 mars kl 13:00-17:00 
17 april kl 08:30-17:00 
Fm: möte med representanter för skolornas elevråd samt med förskolechefer/rektorer 
Em: sammanträde 
15 maj kl 13:00-17:00 
12 juni 13:00-17:00 
28 augusti kl 13:00-17:00 
18 september kl 13:00-17:00 
16 oktober kl 13:00-17:00 
20 november kl 13:00-17:00 
11 december kl 08:30-17:00 
Fm: sammanträde 
Em: möte med förskolechefer/rektorer 
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§ 71 

Diskussions- och informationsärenden 
 
a) Personalnytt, organisations- och lokalförändringar 
 
- Den 1 september 2018 började Annika Kristiansson som förskolechef för 

den nya enheten Förskolan Trekanten. 
- Förskola Karlssons äng - upphandling gällande prefabricerad förskola har 

avslutats. Förskolan beräknas vara på plats i oktober 2019. 
- Rinkabyholm - ny paviljong med sex klassrum har ersatt tidigare paviljong 

med tre klassrum. Paviljongens hyrestid är tre år. 
- Förskolan Vallmon färdigställs nästa vecka, dvs. vecka 39. 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden fattar inget beslut med anledning av informa-
tionen. 
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§ 72 

Avrapportering verksamhetsbesök/nätverksträffar 
 
• Lasse Johansson har i slutet av augusti/början av september delat ut pri-

serna Årets förbättrare 2018 och Årets bästa resultat 2018. 
- Årets förbättrare grundskola: Rocknebyskolan 
- Årets förbättrare fritidshem: Djurängsskolan 
- Årets förbättrare förskola: Förskolan Björkenäs 
- Årets bästa resultat grundskola: Rinkabyholmsskolan 
- Årets bästa resultat fritidshem: Rinkabyholmsskolan 
- Årets bästa resultat förskola: Förskolan Rockneby 

• Den 31 augusti invigde Lasse Johansson Rocknebyskolans nya lokaler.  
• Den 12 september besökte Lasse Johansson Oxhagsskolan och Thoren 

Framtid. 
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§ 73 

Anmälningsärenden 
 
1. Förvaltningsrättens dom med anledning av överklagat beslut om skol-

skjuts (dnr 2017/0014). 
2. Centrala samverkansgruppens protokoll 2018-08-27. 
3. Inkomna anmälningar om kränkande behandling från förskolor och 

skolor. 

Beslut 
Informationen noteras i protokollet. 
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§ 74 

Anmälan av delegationsbeslut 
 
1. Förvaltningschefens beslut augusti: D 3 Yttrande angående överklagat 

beslut om skolskjuts (dnr 2018/0649, 2018/0665, 2018/0668, 
2018/0695), B 19 Beslut om tilläggsbelopp för elev med omfattande 
behov av särskilt stöd HT 2018 (dnr 2018/0670), D 3 Kompletterande 
yttrande till Skolinspektionen med anledning av anmälan om kränkande 
behandling vid Dörbyskolan (dnr 2018/0499) 

2. Rektor Falkenbergsskolan, beslut juni: B 12 Beslut med anledning av 
begäran om skolskjuts (dnr 2018/0664). 

3. Rektor Falkenbergsskolan, beslut augusti: Beslut med anledning av begä-
ran om skolskjuts (dnr 2018/0667). 

4. Rektor Lindöskolan, beslut augusti: C 3 Anställning. 
5. Förskolechef Förskolan Lindö, beslut augusti: C 3 Anställning. 
6. Rektor Kalmarsundsskolan, beslut augusti: B 12 Beslut med anledning av 

begäran om skolskjuts (dnr 2018/0699). 
7. Rektor Djurängsskolan, beslut april-augusti: D 12 Uthyrning av lokaler 

på enheten, B 12 Beslut med anledning av begäran om skolskjuts (dnr 
2018/0681, 2018/0680, 2018/0679, 2018/0678). 

8. B 21 Förskolechefs/rektors beslut om att utreda och vidta åtgärder mot 
kränkande behandling (se anmälnings- och kännedomsärendet ”In-
komna anmälningar om kränkande behandling från förskolor och sko-
lor”). 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delega-
tionsbeslut. 
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