PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-08-23

Barn- och ungdomsnämnden

Tid
Onsdagen den 23 augusti 2017 kl 13:00-16:30
Ajournering kl 14:20-14:45
Plats
Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum
Omfattning
§ 63-70
Beslutande
Lasse Johansson (S), ordförande
Björn Brändewall (L), 1:e vice ordförande
Leila ben Larbi (V), 2:e vice ordförande
Maria Kehagia (S)
Jonas Friberg (V)
Helena Olsson (S)
Eva Jarstad (S)
Jaafar Al-Jabiri (C)
Lotta Wahlmino (L)
Patrik Olsen (M)
Micael Foghagen (SD)
Övriga
Mats Linde, förvaltningschef
Emad Soukiyh, administrativ chef
Kristina Olson, förvaltningskamrer, § 64-65
Peter Sunnanek, planeringssekreterare, § 66
Annelie Olsson, planeringssekreterare, § 67a)
Wolfgang Friedh, planeringssekreterare, § 67b)

Anslaget på kommunens anslagstavla den 31 augusti 2017
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Iréne Jonsson
Justeras

Lasse Johansson
Ordförande

Björn Brändewall
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§ 63
Information Falkenbergsskolan
Rektor Per-Ola Jacobson informerar om Falkenbergsskolans arbete för att
varje elev ska utvecklas maximalt mot god måluppfyllelse och vara väl förberedd för kommande studier, arbetslivet och livet i stort. Under läsåret
2017/2018 är elevhälsoarbetet och ANDT-arbetet prioriterade områden.
Falkenbergsskolan samarbetar med Ung Företagsamhet och arbetar med de
läromedel som Ung Företagsamhet tagit fram. En handlingsplan finns framtagen för entreprenörskap och omvärldskunskap som visar på de aktiviteter som
årligen genomförs tillsammans med eleverna utifrån ett F-9 perspektiv. Falkenbergsskolan är sedan flera år en del av europeiska samverkansprojekt inom
Erasmus +.
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§ 64
Omfördelning av ramar mellan barn- och ungdomsförvaltningen och serviceförvaltningen fr.o.m. 2018
Dnr BUN 2017/0522

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2017-06-13.
Bakgrund
Kostverksamheten centraliserades i kommunen 2012. Allt ansvar för kostverksamhet övergick då till servicenämnden. På några ställen hade barn- och ungdomsnämndens pedagogiska personal kvar en del kostarbetsuppgifter.
Barn- och ungdomsförvaltningen har vid flera tillfällen belyst svårigheten att få
den pedagogiska personalen att räcka till över arbetsdagen p.g.a. de ökade vistelsetiderna. Ett sätt är att renodla den pedagogiska personalens arbete. Efter
diskussioner med serviceförvaltningens supportenhet kommer de att överta ett
antal arbetsuppgifter som har legat på barn- och ungdomsförvaltningens personal. Med övertagandet följer en prislapp, 300 tkr, som förs över till servicenämnden fr.o.m. budget 2018.
Beslutet påverkar ej något av hållbarhetsmålen.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att 300 tkr ska överföras till servicenämnden fr.o.m. budget 2018 för övertagande av kostarbetsuppgifter.
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§ 65
Helårsprognos efter juni 2017

Dnr BUN 2017/0401

Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse.
Bakgrund
Handlingen ”Helårsprognosen efter juni 2017” innehåller återkoppling till riskanalysen i årsrapporten, driftredovisning och investeringsredovisning. Verksamhetsmålen redovisas i september i samband med delårsbokslut.
Efter juni visar prognosen ett överskott på 5,8 mnkr.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna.
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§ 66
Yttrande över Skolkommissionens betänkande Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet - avsnitt 10 ”Aktivt skolval och minskad
skolsegregation”
Dnr BUN 2017/0558

Handlingar
- Utdrag ur Skolkommissionens betänkande, avsnitt 10.
- Förvaltningskontorets skrivelse 2017-08-14.
Bakgrund
Skolkommissionens slutbetänkande ”Samling för skolan - Nationell strategi för
kunskap och likvärdighet” (SOU 2017:35) är ute på remiss. Ungefär 30 kommuner är utsedda som remissinstanser men även de kommuner som inte fått
betänkandet på remiss har möjlighet att lämna remissyttrande till Utbildningsdepartementet.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sammanträde den 14 juni 2017 att
överlämna yttrande över slutbetänkandets avsnitt 4.1 och 8.2 till Utbildningsdepartementet.
Förvaltningskontoret har härefter tagit fram förslag till yttrandet över slutbetänkandets avsnitt 10 ”Aktivt skolval och minskad skolsegregation”. Fokus har
lagts på avsnitt 10.6 ”Minskad skolsegregation”.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Björn Brändewall (L) och Lasse Johansson (S)
att barn- och ungdomsnämnden ska besluta i enlighet med förvaltningens förslag med följande tillägg:
1. I sammanfattningens andra punkt efter ”placering på skolenheter”
lägga till: ”samt mottagande på skolenheter”.
2. På sidan 2 i yttrandet efter ”vilket i sin tur leder till ökade kostnader”
lägga till: Detta kan förstås ske även utan aktivt skolval, och måste vägas mot
den ökade effektivitet som iakttagits när konkurrensen mellan skolor ökar. (Se
Skolverket 2005, ”Mer kunskap för pengarna” eller IFAU 2012, ”Har den
växande friskolesektorn varit bra för elevernas utbildningsresultat på kort och lång
sikt?”).
3. Lägga till följande nya stycken i yttrandet:
Som konstaterats (s292) är det svårare att rekrytera erfarna lärare och rektorer till
skolor i socioekonomiskt utsatta områden, och när vårdnadshavare väljer bort dessa
skolor ökar segregationen. Ett sätt att påverka detta kan vara att göra på liknande sätt som Kalmar kommun har gjort, men då genom förändrat regelverk - att
tilldela denna typ av skolor en högre andel förstelärartjänster. På liknande sätt
skulle skolor i glesbygd kunna hanteras. Dels får de bästa lärarna verka där de
behövs mest, dels ökar det skolornas attraktivitet så att vårdnadshavarnas behov
att välja annan skola minskar.
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Eftersom boendesegregationen har stor betydelse för skolsegregationen i Sverige
(s293), är det bra att kommissionen föreslår i 10.6.1 att en bestämmelse införs om
att ”beakta en allsidig social sammansättning (...) även vid byggande av bostäder”.
Bostäder nämns i brödtexten, men inte i själva ”Kommissionens förslag”. Barn- och
ungdomsnämnden vill understryka att en skrivning om bostadsbyggande bör skrivas
in även i sådan lagstiftning som reglerar bostadsbyggande, alltså inte enbart genom
förändrade skrivningar i Skollagen.
Barn- och ungdomsnämnden delar skolkommissionens uppfattning att dagens urvalskriterium bland annat genom kötider inte är något som verkar för minskad
skolsegregation. Däremot anser inte barn- och ungdomsnämnden att lottning som
beskrivs i utredningen är ett bättre alternativ. Om lottning införs som ett urvalskriterium behövs det tydliga regelverk för vad som ska hända med de elever som förlorar i lottningen. Om en översyn av urvalskriterier sker bör denna åtföljas av tydliga
kriterier för hur dessa ska garantera en likvärdighet för alla elever och inte minst
verkligen leda till minskad skolsegregation.
Ajournering
Barn- och ungdomsnämndens sammanträde ajourneras kl 14:20-14:45.
Sedan överläggningen avslutats beslutar först barn- och ungdomsnämnden i
enlighet med förvaltningens förslag.
Ordföranden frågar härefter om barn- och ungdomsnämnden vill bifalla eller
avslå Björn Brändewalls m.fl. tilläggsförslag. Han finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller tilläggsförslagen.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att överlämna yttrandet till Utbildningsdepartementet.
Protokollsanteckning
Björn Brändewall (L), Lotta Wahlmino (L) och Patrik Olsen (M) lämnar följande protokollsanteckning.
”Vi känner att vi har fått gott gehör i nämnden för våra tilläggsyrkanden. Med
öronmärkning av förstelärartjänster till skolor i utsatta områden kan de allra
skickligaste lärarna arbeta där de behövs som mest. Det mesta av skolsegregationen kan förklaras med boendesegregation, så det är viktigt att det skrivs in i
en lag som byggnadsnämnder o dyl. förhåller sig till. Flera studier har visat att
konkurrens mellan skolor ökar effektiviteten, vilket är ett verktyg för att alla
skolor ska bli bra skolor. Vi säger nej till lottning av elever, men ser samtidigt
att urvalskriteriet kötid minskar bl.a. nyanlända elevers möjlighet att välja skola.
Detta problem ska tas på allvar, men kan angripas på annat sätt. Genom att till
exempel införa en begränsning för hur långt i förväg man får ställa ett barn i
kö, till exempel ett år före förväntad skolstart, kan familjer med olika bakgrund
ges mer lika möjligheter. Om lottning ändå införs behövs det tydliga regelverk
för vad som ska hända med de elever som förlorar i lottningen.”
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§ 67
Diskussions- och informationsärenden
a) Yttrande över remiss ”Förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism - Handlingsplan
Barn- och ungdomsnämnden har fått tillfälle att lämna synpunkter på kommunstyrelsens förslag till handlingsplan ”Förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism”.
Planeringssekreterare Annelie Olsson informerar om framtaget förslag till svar
på remissen.
Barn- och ungdomsnämnden föreslås fatta beslut i ärendet vid sitt sammanträde den 20 september 2017.
b) Pågående och kommande lokalprojekt
Planeringssekreterare Wolfgang Friedh informerar om pågående och kommande lokalprojekt inom barn- och ungdomsförvaltningen.
- Förskola Snurrom och Familjecentral Lindsdal är projekt som startat.
- Förskolan Milstenen i Lindsdal blir försenad eftersom anbudstilldelningen
stoppades i juni på grund av för högt anbud. Omtag görs genom ny upphandlingsform. Paviljonger kommer att placeras på Sjöängsskolans skoltomt för att möta behovet av förskoleplatser i Lindsdal.
- Anbudsöppning är på gång under hösten avseende Förskolan Vallmon, Falkenbergsskolan och Djurängsskolan (inklusive förskola).
- En totalrenovering av en del lokaler på Rocknebyskolan kommer att genomföras. Klart till sommaren 2018.
c) Rapport sommarskolan
67 elever har deltagit på årets sommarskola. Måluppfyllelsen utifrån elevernas
mål i studieplanerna är god. Allt fler elever är behöriga när skolan slutar och
behöver inte gå på sommarskola.
Både lärare och elever är nöjda med genomförandet av sommarskolan.
d) Betygsstatistik och Måluppfyllelse i fokus
Administrativ chef Emad Soukiyh informerar om behörighet och meritvärde
för de elever som gått i kommunal skola och som slutade årskurs 9 i juni 2017.
Slutsatser:
• Försämring av behörighet till gymnasieprogram och meritvärde, dock näst
bästa meritvärdet under 10-talet.
• God utveckling för årskullen - ”gapet” till föregående årskull minskade
något.
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Hög andel elever ej behöriga till gymnasieprogram enbart p.g.a. engelska
eller matematik.

Utvecklingsområden:
• Fortsatt förbättring av meritvärdet.
• Elever som ej når behörighet till gymnasieprogram.
• Nyinvandrade - snabbare språkutveckling.
e) Summering av 2017 års resursdialoger
Årligen genomför förvaltningschef, administrativ chef och planeringssekreterare resursdialog med samtliga förskolechefer och rektorer. Vid resursdialogen
diskuteras tillgängliga resurser och om dessa används och fördelas på bästa sätt
utifrån barns/elevers olika förutsättningar och behov, och utvecklingsområden
identifieras.
Identifierade utvecklingsområden efter 2017 års resursdialoger:
• Samarbete mellan fritidshem och förskola
• Önskvärt med än tydligare koppling mellan resultat och resursstyrning
• Ojämn fördelning av behörighet på förskolan
• Tydligare ansvarfördelning mellan olika yrkesgrupper på förskolan
f) Personalnytt, organisations- och lokalförändringar
-

Anneli Smedberg har anställts som ny förskolechef för Förskolan Björkenäs fr.o.m. den 1 oktober 2017.
Extern rekrytering av tre förskolechefer har påbörjats: Förskolan Kroggärdet, Förskolan Djurängen och Förskolan Rinkabyholm.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.
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§ 68
Avrapportering verksamhetsbesök/nätverksträffar
Björn Brändewall återrapporterar från genomförda verksamhetsbesök.
-

15 juni - Kalmarsundsskolans avslutning.

-

16 juni - Rocknebyskolans avslutning.

-

20 juni - Thoren Framtid.
Thoren Framtid känner att lokalerna de hyr från kommunen inte är anpassade för högstadieverksamhet, och att deras beställningar till Serviceförvaltningen tar mycket lång tid att få verkställda. De vill förvärva
lokalerna så att de kan få mer rådighet över dem.
Många av deras elever känner att det inte finns så mycket att göra i
Oxhagen på fritiden, vilket skapar bristande känsla av sammanhang.
Thoren Framtid skulle gärna skapa fritidsgård om de hade lokaler.
Kanske inte för kvällstid, men för utökat fritids.
Rektor ser gärna att nämndledamöter hör av sig om de undrar något,
om elevströmningar till exempel, eller hur barn i Oxhagen mår.

-

27 juni - Kalmarsundsskolan.
De senaste 18 månaderna har 7 lärare lämnat Kalmarsundsskolan och
börjat på Lindsdalsskolan istället.
Skolan har satsat mycket på elevhälsateamet. De har 3 kuratorer, en för
varje stadium, vilket är ovanligt. Hade egen psykolog och sköterska,
men dessa är tjänstelediga nu. Rektor sitter med på alla EHT-möten.
Håller på att ta fram en ”kurators-pärm”, ca 20 sidor lexikon som alla
pedagoger ska läsa för att veta när de ska kontakta kuratorer.
Det kommer att bli mycket trångbott tills Tallhagsskolan öppnar 2020.
Lågstadiet har redan 1-2 klassrum för lite.
Flera nyheter från och med HT 2017:
• Fritidshemmet får en egen biträdande rektor på 50 % tjänst. Fritids
är så stort att det behövs. Nyrekryterade fritidspedagoger är duktiga
på entreprenöriellt lärande.
• Konkurrens från friskolor ökar; Södra Skolan och Västra Skolan
startar 4-6 skola.
• Rektor har beslutat att skolan ska vara mobilfri. Hoppas att detta ska
minska mobbning och öka kommunikationen mellan nyinvandrade
och övriga.
• Den årskull som börjar årskurs nio denna höst har haft låga betyg
alla tidigare år. Skolan kommer att anpassa studiegången för ett antal
elever med sociala problem. Regelbundna kontakter med kurator
och SYV.
• FBK-verksamheten ska ut i ordinarie klassrum.
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28 juni - Rocknebyskolan
Mellanstadiebyggnaden har lukt. Man har gjort många åtgärder, men
utan förbättring. Nu ska man totalrenovera byggnaden. I och med detta
blir det trångbott. Högt inflöde av barn ger att det fattas ett par klassrum på några års sikt. Fritidshem, öppet till 18:30, får inte längre ha
egna lokaler läsåret 2017/2018. Viktig verksamhet för elever med svåra
hemförhållanden. Rocknebyskolan har noterbart hög SALSA-faktor
hos vissa elever. Måste kanske utöka kuratorstjänsten för deras skull.
En nyrekryterad biträdande rektor kommer att jobba särskilt med att
utveckla IT-lärandet.
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§ 69
Anmälningsärenden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Skrivelse med anledning av nedläggning av verksamheten på avdelningen
Bremerlyckan - Förskolan Svärdsliljan - samt förvaltningskontorets svar
(dnr 2017/0519).
Barn- och elevombudets beslut gällande anmälan om kränkande behandling vid Falkenbergsskolan (dnr 2017/0215).
Skolinspektionens beslut efter uppföljning av kvalitetsgranskning av särskild undervisning på sjukhus i Kalmar kommun (dnr 2016/0821).
Skrivelse om tillfällig utemiljö vid förskolan Vallmon samt förvaltningskontorets svar (dnr 2017/0591).
Centrala samverkansgruppens protokoll 2017-06-12.
Södermöre kommundelsnämnds protokoll 2017-05-17.
Södermöre kommundelsnämnds protokoll 2017-06-14.
Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-19, § 155 - Fyllnadsval
av ersättare i barn- och ungdomsnämnen efter Micaela Glindarv (S).
Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-19, § 146 - Motion från
Måns Linge (M) och att kranmärka Kalmar kommun.
Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-19, § 147 - Motion från
Max Troendle (MP) om cykelkörkort till skolelever (dnr 2017/0339).
Inkomna anmälningar om kränkande behandling från förskolor och skolor.

Beslut
Informationen noteras i protokollet.
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§ 70
Anmälan av delegationsbeslut
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

Förvaltningschefens beslut juni-augusti: C 1 Anställning (dnr 2017/0459,
2017/0579, 2017/0681), C 11 Beslut om disciplinpåföljd (dnr 2017/0202),
D 7 Teckna avtal - Resor korttidsboende (dnr 2015/0962), D 3 Yttrande
till Skolinspektionen gällande anmälan om skolsituationen för en elev vid
Funkaboskolan (2016/0991), D 3 Yttrande till Skolinspektionen över inkommen anmälan gällande en elev vid Barkestorpsskolan i Kalmar kommun (dnr 2017/0597), B 18 Beslut om tilläggsbelopp för elev som har ett
omfattande behov av särskilt stöd eller som erbjuds modersmålsundervisning (dnr 2016/0860).
Samordnare för barn i behov av särskilt stöd, beslut juni: B 6 Beslut om
mottagande av elever i grundsärskolan (dnr 2017/0592, 2017/0676).
Förskolechef Förskolan Smedby, beslut maj: A 3 Beslut om nedsättning,
befrielse eller avskrivning av fordran (dnr 2017/0555).
Förskolechef Förskolan Trollet, beslut maj: C 3 Anställning (dnr
2017/0471, 2017/0536, 2017/0537), A 1 Beslut om plats då barnet behöver särskilt stöd (dnr 2017/0135, 2016/0656), A 9 Beslut att placera barn i
annan kommun (dnr 2017/0477).
Förskolechef Förskolan Svärdsliljan, beslut juni: A 9 Beslut att placera
barn i annan kommun.
Rektor Vasaskolan, beslut maj-juni: B 14 Beslut att placera barn i annan
kommun.
Rektor Djurängsskolan, beslut januari-juni: A 3 Beslut om nedsättning,
befrielse eller avskrivning av fordran (dnr 2017/0595), B 21 Beslut om att
utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling (dnr 2017/0173,
2017/0174), C 3 Anställning (dnr 2017/0375, 2017/0020, 2017/0377,
2017/0378), D 12 Uthyrning av lokaler.
Rektor Lindöskolan, beslut juni: C 3 Anställning.
Rektor Trekantenskolan, beslut april-juni: A 1 Beslut om plats då barnet
behöver särskilt stöd (dnr 2017/0400), A 2 Beslut om att ta emot barn från
annan kommun (dnr 2017/0002, 2017/0180, 2016/0634, 2016/0633,
2015/0585, 2012/1254, 2012/2129), C 3 Anställning, D 12 Uthyrning av
lokaler.
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.

