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§ 15 

Utvecklingsforum 
 
Eva Jarstad återrapporterar från två av Växjökonferensens föreläsningar: 
- Skolans reparativa och kompensatoriska förmåga - Lina Axelsson Kihl-

blom. 
- Utbildningsdepartementet - Anna Ekström. 
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§ 16 

Svar på medborgarförslag om att Kalmar kommun 
borde satsa mer på bussarna från Kalmarsundsskolan 
till Rockneby 
Dnr BUN 2018/0002 

Handlingar 
- Medborgarförslag. 
- Förvaltningskontorets skrivelse 2018-02-06. 

Bakgrund 
Ett medborgarförslag har lämnats in där förslagsställarna, två elever på Kal-
marsundsskolan, tycker att Kalmar kommun borde satsa mer på skolbussarna 
mellan Kalmarsundsskolan och Rockneby. Framför allt handlar det om, enligt 
förslagsställarna, att man får vänta länge på bussen från det att man har slutat 
skolan för dagen. Lösningen enligt förslagsställarna är att skolbussen skulle 
avgå 10 minuter efter det att den sista klassen på skolan har slutat. 

Synpunkt 
Planeringen av skolskjutstransport för elever som går på högstadiet på Kal-
marssundsskolan är ett sammarbete mellan skolan i Rockneby och Kalmar-
sundsskolan samt Kalmar länstrafik som ansvar för den övergripande plane-
ringen av bussrutterna. Bor man i Rockneby samhälle stiger man av vid 
Rocknebyskolan eller vid busshållplats vid pendlarparkering vid infarten till 
Rockneby, bor man däremot en bit ut på landsbygden så byter man buss vid 
någon av dessa hållplatser för att komma ända hem. Dessa bussar är samman-
länkade för de två olika skolorna ett visst antal dagar i veckan och på så sätt så 
påverkar skolornas sluttider den gemensamma transporten för elever som bor 
utanför Rockneby samhälle. 
 
I Kalmar kommuns skolskjutsriktlinjer finns beskrivet att väntetiden vid hem-
transport från skolan ska vara i snitt 20 minuter per dag och det avser skolans 
sluttid dvs. inte varje enskilds elevs sluttid. 
 
Enligt Kalmarsundsskolans rektor så läggs schema så att eleverna ska hinna 
med sina anslutningsbussar i Rockneby. Beroende lite på i vilken klass elev går 
i så har man i snitt 20 minuter i väntetid per dag, men enstaka undantag finns 
där väntetiden är längre. Till kommande läsår ser de båda skolorna tillsammans 
med Kalmar länstrafiks skolskjutsplanerare över så att snitt tiden för väntan vid 
hemresa håller sig till riktlinjerna. 
 
Förslagsställarna tar också upp att kollektivtrafik till Rockneby avgår väldigt 
sällan och att dessa är fullbelagda med passagerare. Här önskar man sig trafik 
med 20 minuters intervall. Önskemålet kommer att vidarebefordras till Kalmar 
länstrafik. 
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Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att förvaltningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på medborgarförslaget om att Kalmar kommun borde satsa mer på 
bussarna från Kalmarssundsskolan till Rockneby samt att skolskjutstransport 
till kommande läsår planerar på bästa sätt, så att väntetiderna för hemtransport 
stämmer överens med beslutade riktlinjer. 
 
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat. 
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§ 17 

Ekonomisk månadsrapport efter februari 
Dnr BUN 2018/0178 

Handlingar 
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-02-22. 

Bakgrund 
Månadsrapporten för februari 2018 innehåller ingen totalprognos för hela 
nämndens verksamhetsområde utan en redovisning av resultaten på enheternas 
löneprognoser för hela 2018 baserat på två månaders verksamhet. Prognosen 
efter februari visar ett överskott på 8,9 mnkr. 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 
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§ 18 

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska 
insats (skolhälsovården) år 2017 
Dnr BUN 2018/0179 

Handlingar 
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare år 2017. 

Bakgrund 
Enligt patientsäkerhetslagen ska alla vårdgivare skriva en patientsäkerhetsbe-
rättelse som ett led i sitt systematiska förbättrings- och patientsäkerhetsarbete. 
I den ska vårdgivaren beskriva hur man har arbetat med patientsäkerhet under 
det föregående året och resultaten av arbetet. 
 
Elevhälsans uppdrag och mål är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande 
och att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. 
 
Skolläkare Karin Linge informerar om patientsäkerhetsarbetet för 2017 och om 
övergripande mål och strategier för kommande år. 
 
Under verksamhetsåret 2017 har följande åtgärder vidtagits för att öka 
patientsäkerheten: 
- Yrkesnätverksmöten för samtliga skolsköterskor med utbildningsinsatser 

för kompetensutveckling och kvalitetsdiskussioner samt löpande utvärde-
ring av verksamheten innefattande avvikelserapportering och hantering av 
inkomna synpunkter från elever, målsmän och andra intressenter. 

- Medicinsk elevhälsapersonal har deltagit vid nationella kongresser med 
fortbildning och kompetensutveckling (skolsköterskekongress, lednings-
konferens för elevhälsapersonal, konferens om problematisk skolfrånvaro). 

- Samverkansmöten med barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). 
- Utvecklingsdagar för alla skolsköterskor och skolläkaren. 
- Ständigt pågående aktivt arbete för att ta fram och utveckla säkra rutiner i 

det medicinska arbetet involverande både skolsköterskor och skol-
läkare/verksamhetschef. 

- Inrapportering av risker, tillbud och händelser enligt gällande avvikelse-
rutin. 

 
Sammanfattningsvis har elevhälsans medicinska del bedrivit en god och säker 
vård under 2017. Det är dock viktigt att alla enheter har skolsköterska på plats 
under hela läsåret och att skolsköterskornas lokaler uppfyller grundläggande 
krav på hygien, sekretess och utrustning. 
 
Övergripande mål och strategier för kommande år: 
Under kommande år kommer elevhälsans medicinska insats att analysera sta-
tistik från skolsköterskornas hälsosamtal. Denna statistik har sammanställts av 
Landstinget i Kalmar län i syfte att kartlägga barns och ungdomars psykiska 
hälsa. Elevhälsans medicinska insats kommer utifrån denna statistik delta i ar-
betet med att ta fram en handlingsplan för att motverka psykisk ohälsa hos 
skolelever. 
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Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna upprättad patientsäker-
hetsberättelse för år 2017 för elevhälsans medicinska del. 
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§ 19 

Skador och tillbud förskolebarn och elever 2017 
Dnr BUN 2018/0180 

Handlingar 
Sammanställning av skador och tillbud förskolebarn och elever 2017. 

Bakgrund 
Elever i förskoleklass, grundskola och gymnasium omfattas av arbetsmiljölagen 
som reglerar arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter gällande arbetsmiljön. 
 
En rutin finns framtagen i förvaltningen för hantering och rapportering av 
inträffade barn- och elevskador, olycksfall samt tillbud, inom enhetens verk-
samhet. Rapporteringen är ett sätt att säkerställa att arbetsmiljölagen följs och 
att ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs samt ett sätt att följa antalet ska-
dor och tillbud över tid. 
 
Förskolechef/rektor ansvarar för att eventuella åtgärder vidtas för att förhindra 
att skada/tillbud inträffar igen och för att i tillämpliga fall anmäla till Arbetsmiljö-
inspektionen i enlighet med arbetsmiljöförordningen och arbetsmiljölagen. 
 
Skolläkare Karin Linge informerar om inrapporterade skador och tillbud avse-
ende barn och elever i förvaltningen under 2017. 
 
Totalt under 2017 har 295 skador/tillbud inrapporterats avseende förskolebarn 
och 355 skador/tillbud inrapporterats avseende elever 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 
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§ 20 

Teknikcentrum 
Dnr BUN 2018/0074 

Handlingar 
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-02-06. 

Bakgrund 
Sedan flera år har Teknikcentrum funnits som en inspiration och kunskaps-
bank vad gäller naturvetenskap och teknik för barn och personal i förskola. 
Teknikcentrum är en integrerad del av avdelningarna på Stensbergs förskola 
och en del av förskolenheten Svärdsliljan.  
 
Teknikcentrum har genom åren tagit emot barngruppsbesök från förskolor i 
Kalmar kommun och studiebesök kvällstid för personal inom förskoleverksam-
heten. Genom barngruppsbesök och studiebesök har Teknikcentrum stimulerat 
förskolebarn i Kalmar kommun till att utveckla intresse, uppfinningsrikedom, 
problemlösning, nyfikenhet och förståelse för teknik och naturkunskap. Detta 
har resulterat i att intressen och kompetensen har höjts hos fler och det under-
sökande arbetssättet har anammats av fler förskolor och lärare. Dessutom har 
förskolorna i Kalmar kommun utvecklat sina pedagogiska lärmiljöer och för-
hållningsätt utifrån ett undersökande och frågebaserat arbetsätt. 
 
De senaste två åren har barn och ungdomsnämnden i Kalmar kommun även 
avsatt medel för att förskolorna ska få ta del av NTA. NTA (Naturvetenskap 
och teknik för alla) är ett koncept för skolutveckling, och innehåller metoder 
för lokalt utvecklingsarbete och lärande i naturvetenskap och teknik. Detta har 
resulterat att några förskolor tagit del av NTA och numera använder det som 
ett sätt att vidareutveckla arbetet med naturvetenskap och teknik. 

Nuläge 
Teknikcentrum fyller inte längre samma funktion som den gjorde för några år 
sedan. Besöksfrekvensen har det senaste året gått ner. En möjlig orsak är att 
många förskolor utvecklat sitt arbete med naturvetenskap och teknik i och med 
att det blev större fokus på dessa målområden efter uppdateringen av läropla-
nen för förskolan 2010. En del förskolor är i NTA och får stöd i det arbetet 
genom NTA lådor.  
 
Förskolan Svärdsliljan och avdelningen på Stensberg kommer även i fortsätt-
ningen att arbeta aktivt med naturvetenskap och teknik. 

Förslag till förändringar 
Utifrån den låga besöksfrekvensen det senaste året och i samråd med förskole-
chefen och berörda pedagoger på Stensbergs förskola är vi överens att Teknik-
centrum inte fyller samma funktion idag.  
 
Däremot ser vi behov av en ämneskunnig utvecklingslärare i naturvetenskap 
och teknik och mentorer i förskolan och därför rekommenderar vi att resur-
serna från Teknikcentrum omdisponeras till dessa tjänster. 
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Beslut 
Barn och ungdomsnämnden beslutar, i enlighet med förvaltningskontorets 
förslag, att från och med den 1 juli 2018 omdisponera medel från Teknikcent-
rum till att inrätta en ny tjänst som ämneskunnig utvecklingslärare i naturveten-
skap och teknik samt till att öka mentorstjänsterna. 
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§ 21 

Beslut om ny enhet - Förskolan Trekanten 
Dnr BUN 2018/0181 

Handlingar 
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-03-02 

Bakgrund 
Barn- och ungdomsförvaltningen har under många år haft ett växande barn- 
och elevantal. Detta har medfört att enheterna har blivit större och större. För-
delarna är att större enheter får större ekonomiska resurser och effektivare 
resursanvändning, samt att organisatoriska förändringar inom enheten blir en-
klare att genomföra. Nu växer barn- och elevtalen, vilket gör att vissa enheter 
tenderar att bli något stora. Det kan ge anledning att förändra enhetsindelning-
en inom förvaltningen. 
 
Sedan juli 2011 finns ny skollag, där reglerna kring rektor och förskolechef har 
förtydligats. En av dessa förändringar är att det för en skolenhet ska finnas en 
rektor och för en förskolenhet ska finnas en förskolechef. De reglerna kan ge 
anledning till att över tid förändra enhetsindelningen på förvaltningen. 
 
I enlighet med skollagen gällande rektor för skolenhet och förskolechef för 
förskoleenhet, så görs bedömningen att chefernas ansvarsområden bättre tyd-
liggörs genom en delning, så att förskoleverksamheten blir en enhet och grund-
skole- och fritidshemsverksamheten blir en enhet. 
 
Trekantenskolan är en enhet som har växt under senare år, och som förväntas 
att fortsätta växa. Det medför att det idag finns ekonomisk bärkraft i att dela 
upp enheten i en enhet som har skola och fritidshem och en enhet som har 
förskola. 
 
Riskanalysen visar inte på några risker som talar emot en delning. 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 

1. Förskoleverksamheten inom Trekantenskolan bildar en enhet. Namnet 
blir Förskolan Trekanten. 

2. Enheten startar den 1 juli 2018. 
3. Skolverksamheten och fritidshemsverksamheten på enheten Trekanten-

skolan fortsätter. Namnet fortsätter vara Trekantenskolan. 
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§ 22 

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
barn- och ungdomsförvaltningen 2017 
Dnr BUN 2018/0177 

Handlingar 
Rapport ”Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - Barn- och ung-
domsförvaltningen 2017”.  

Bakgrund 
Arbetsgivaren är årligen skyldig att följa upp och dokumentera hur det syste-
matiska arbetsmiljöarbetet fungerat. Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas 
arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksam-
heten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en till-
fredsställande arbetsmiljö uppnås. Reglerna framgår av Arbetsmiljöverkets 
föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. 
 
I Kalmar kommun får chefer, skyddsombud/arbetsplatsombud och fackliga 
företrädare årligen möjlighet att besvara en enkät i syfte att följa upp hur det 
systematiska arbetsmiljöarbetet fungerat och finna utvecklingsområden. 
 
HR-specialist Ann Gustafsson informerar om genomförda åtgärder efter beslu-
tade utvecklingsområden efter 2016 års enkät samt om förslag på åtgärder efter 
2017 års enkät. Härutöver informeras även om inrapporterade tillbud och ar-
betsskador under 2017. 
 
Utvecklingsområden och åtgärder efter 2016 års enkät: 
• Uppmuntra de som har behov av mer utbildning att gå den utbildning som 

personalenheten/arbetsmiljöenheten håller på att ta fram. 
Åtgärd: Hittills har ca 25 personer från förvaltningen gått eller påbörjat ut-
bildningen. 

• Säkerställa att arbetsmiljöfrågorna hanteras i de lokala samverkansgrupperna. 
Åtgärd: Information i veckobrev. 

• Lokalt arbeta med att informera om tillbuds- och arbetsskadehantering. 
Åtgärd: Information i veckobrev samt på personalgruppen. 

 
Resultatet efter 2017 års enkät visar att barn- och ungdomsförvaltningen totalt 
sett har ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. 
 
Föreslagna åtgärder för att ytterligare förbättra arbetet: 
- Fortsätta att uppmuntra chefer och skyddsombud att gå systematisk arbets-

miljöutbildning. 
- Informera om att arbetsmiljöenheten finns som en resurs i arbetsmiljöarbe-

tet. 
- Informera om förvaltningens rutiner om skriftlig uppgiftsfördelning för 

dem som tilldelats arbetsmiljöuppgifter. 
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Arbetsskador och tillbud 
Under 2017 har totalt 85 tillbud och 31 arbetsskador rapporterats in. Med till-
bud avses händelser som kunde ha orsakat olycksfall, färdolycksfall, sjukdom 
eller annan ohälsa (fysisk eller psykisk). Med arbetsskador avses olycksfall, fär-
dolycksfall, sjukdom eller annan ohälsa (fysisk eller psykisk) som uppkommit i 
arbetet. 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 
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§ 23 

Yttrande över ansökan från Kronoberg skola AB om 
godkännande som huvudman för en nyetablering av en 
fristående grundskola och fritidshem - Nordic Inter-
national School Kalmar 
Dnr BUN 2018/0251 

Handlingar 
- Skolinspektionens remiss. 
- Förvaltningskontorets yttrande 2018-03-12. 

Bakgrund 
Kronoberg skola AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som 
huvudman för en ny fristående grundskola och fritidshem - Nordic Internatio-
nal School Kalmar. 
 
Kalmar kommun har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Syftet är att 
bedöma om en etablering av skolan skulle ge påtagliga negativa följder på lång 
sikt för den kommunala skolan. 
 
Skolan avser att starta läsåret 2019/2020 med 80 elever i årskurs 4 och 80 ele-
ver i årskurs 5. Skolan planeras, då den är fullt utbyggd läsåret 2023/2024, om-
fatta totalt 480 elever i årskurs 4-9. Skolan uppger att inriktningen kommer att 
ha fokus på basämnena svenska, engelska, matematik och NO. Vissa ämnen 
kommer att undervisas på engelska (särskilt tillstånd krävs). 
 
Förvaltningskontoret har upprättat förslag till yttrande över Kronoberg skola 
AB:s ansökan. Bedömningen är att eftersom Kalmar har en betydande elevök-
ning går det inte att påvisa några påtagliga negativa följder på lång sikt. Däre-
mot är det ett problem att kommunen just nu projekterar och investerar i en 
större skola, med samma årskurser och i samma område som den tänkta frisko-
lan. I dag finns också flera fristående grundskolor i centrala Kalmar och med 
ytterligare en fristående skola finns risk för en betydande överkapacitet. Detta 
kan ge oönskade ekonomiska och organisatoriska konsekvenser, både för Kal-
mar kommun men också för befintliga fristående skolor. Detta riskerar att in-
verka negativt för eleverna t.ex. om elevunderlaget på den enskilda skolan inte 
räcker till för att ge fulla tjänster till behöriga lärare. 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att överlämna 
yttrandet till Skolinspektionen. 
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§ 24 

Svar på remiss "Strategi för jämställdhet 2018-2022" 
Dnr BUN 2018/0104 

Handlingar 
- Remiss ”Strategi för jämställdhet 2018-2022”. 
- Förvaltningskontorets skrivelse 2018-02-20. 

Bakgrund 
Kommunledningskontoret har uppdraget att revidera Kalmar kommuns jäm-
ställdhetsprogram. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 januari 
2018 att skicka förslag på strategi för jämställdhet i Kalmar kommun på remiss. 
 
Förslaget föreslås ersätta kommunens jämställdhetsprogram 2018-2020, anger 
mål och insatser för att säkerställa en jämställd kommunal verksamhet och stärka 
insatserna för att Kalmar ska bli en jämställd kommun att verka och leva i. 
 
Den föreslagna strategin är anpassad till Sveriges nya jämställdhetspolitik och 
det av kommunfullmäktige fastslagna målet att den kommunala verksamheten 
ska vara jämställdhetssäkrad år 2022. Strategin innebär att Kalmar kommuns 
verksamheter ska säkerställa: 

• Likvärdig service och bemötande 
• Likvärdig myndighetsutövning 
• Likvärdig resursfördelning 
• Jämställd fördelning av makt och inflytande 

Till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet. 
 
Som ett led i remissförfarandet har barn- och ungdomsnämnden fått möjlighet 
att inkomma med yttrande före den 3 april 2018. 
 
Barn- och ungdomsnämnden ser att strategin faller sig naturlig för verksamhet-
erna förskola, grundskola, fritidshem. Vidare anser barn- och ungdomsnämn-
den att strategin är positiv då den hjälper till att sätta ytterligare fokus på det 
viktiga arbete som redan idag pågår på flera sätt. 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden ställer sig positiv till ”Strategi för jämställdhet 
2018-2022”. 
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§ 25 

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsprogram 
2017 
Dnr BUN 2018/0182 

Handlingar 
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-03-02. 

Bakgrund 
I uppföljningen av 2017 års jämställdhets- och mångfaldsprogram ingår upp-
följning av jämställdhets- och mångfaldsarbetet med barn och ungdomar samt 
för medarbetarna. Härutöver ingår en kartläggning av personal och lön uppdelad 
på kön. 
 
Uppfyllelse av uppsatta mål gällande jämställdhets- och mångfaldsarbetet med 
barn och ungdomar: 
• Mål: I Kalmar kommun ska skillnaden minska mellan flickors och pojkars 

genomsnittliga meritvärde, genom att höja värdet mer för det kön som pre-
sterat sämre. 
- Målet är delvis uppnått. 

• Mål: Under året ska förskolan, skolan och fritidshemmen öka förutsätt-
ningarna för alla barn att utveckla sina förmågor och intressen oberoende 
av könstillhörighet. 
- Målet är delvis uppnått. 

• Mål: I Kalmar kommun ska skillnaden i det genomsnittliga meritvärdet 
minska mellan elever vars föräldrar är högutbildade och de vars föräldrar 
har lägre utbildningsnivå, genom att höja värdet mer för de som presterat 
sämre. 
- Målet är ej uppnått. 

 
Uppfyllelse av uppsatta mål gällande jämställdhets- och mångfaldsarbetet för 
medarbetarna: 
• Mål: Mångfalden av medarbetare inom olika yrkeskategorier ska främjas 

och alla medarbetare ska ges lika möjligheter till utveckling i arbetet. 
- Målet är delvis uppnått. 

• Mål: Alla medarbetare ska kunna förena förvärvsarbete med föräldraskap. 
- Målet är uppnått. 

• Mål: Att ingen medarbetare ska utsättas för diskriminering, kränkning eller 
trakasserier samt att alla medarbetare ska veta vart de ska vända sig om det 
skulle inträffa. 
- Målen är inte uppnådda. 

• Mål: Att inga könsbundna skillnader i lön och övriga arbetsvillkor ska finnas. 
- Målet är uppnått. 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av 2017 års 
jämställdhets- och mångfaldsprogram. 
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§ 26 

Diskussions- och informationsärenden 
 
a) Jämställdhets- och mångfaldsprogram för barn- och ungdomsnämnden 2018 
 
Planeringssekreterare Lillian Alverö och HR-specialist Ida Johansson infor-
merar om 2018 års jämställdhets- och mångfaldsprogram för barn- och ung-
domsnämnden. Programmet innehåller mål och beskrivning av jämställdhets- 
och mångfaldsarbetet med barn och ungdomar samt för medarbetarna. 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås fatta beslut i ärendet vid sitt samman-
träde den 18 april 2017. 
 
b) Lägesrapport central elevhälsa 
 
Centrala elevhälsans chef Åse Porsefjord ger en lägesrapport för central elev-
hälsa. Rapporteringen är också en återkoppling med anledning av revisorernas 
granskning i slutet av 2016 om samverkan om första linjens vård för barn och 
unga med psykisk ohälsa. 
 
Exempel på insatser som genomförts under 2017: 
- Hbtq-certifierats. 
- Genomfört flera utbildningstillfällen för förvaltningens pedagoger inom 

bl.a. lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik. 
- Samtliga kuratorer har deltagit vid kompetensutbildning gällande hedersre-

laterat våld och förtryck. 
- Arbetat fram ett kartläggningsmaterial samt en arbetsmetod som använts 

med framgång vid problematisk skolfrånvaro. 
- Medverkat till att övergripande utbildningsinsatser inom ANDT, såsom 

tobaksfri duo och föreläsningar genomförts. 
- I samverkan med socialförvaltningen tagit fram en ny rutin gällande HVB-

placerade barn i annan kommun. 
- Samverkan mellan central elevhälsa och landsting (BUP och HAB) har 

under året bl.a. inneburit gemensamma möten kring enskilda elever samt 
organisatoriska frågeställningar. 

- Påbörjat arbetet med uppstart av det mobila elevhälsoteamet som ska bidra 
med en utökad elevhälsa inom förskolans och skolans verksamhet. 

 
Planering inför 2018: 
- Mobila elevhälsoteamets vidareutveckling - problematisk skolfrånvaro, elev-

hälsainsatser på individ- och gruppnivå. 
- Förebyggande och hälsofrämjande insatser med utgångspunkt från skolans 

hälsosamtal och psykisk hälsa bland barn och unga - framtagande av en 
handlingsplan. 

- Utbildningskatalog och genomförande av föreläsningar, inspirationstillfällen 
och fortbildningar kring specialpedagogik, NPF, tydliggörande pedagogik. 

- Se över och utvärdera organisationen kring Språkverkstaden. 
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Åse Porsefjord informerar också om att stödprocessen för elevers närvaro i 
skolan har reviderats. I processen förtydligas att rektor måste bedöma om 
vårdnadshavare fullgjort sina skyldigheter, dvs. gör allt för att eleven kommer 
till skolan. Är bedömningen att så inte är fallet ska chef för central elevhälsa 
informeras. 
 
c) Kalla fakta 
 
Informationsskriften Kalla fakta 2013-2017 har färdigställts. Skriften ger en 
bild av hur enheterna ser ut idag och i ett historiskt perspektiv. 
 
d) Pågående och kommande lokalprojekt 
 
Planeringssekreterare Wolfgang Friedh ger en lägesrapport gällande projekte-
ringen av ny skola på kv. Telemarken. Skolan kommer att bestå av: 
- Förskola med 8 avdelningar - tillhör Förskolan Lindö. 
- Gröndalsskolan - hela särskolan, grundsärskola och träningsskola. 
- Grundskola 4-6 och fritidshem - tillhör Lindöskolan. 
- Tallhagsskolan - grundskola 7-9 med elever från nuvarande Kalmarsunds-

skolan åk 7-9, nuvarande Vasaskolan åk 7-9 samt högstadieeleverna i Lin-
döskolans upptagningsområde. 

 
Skolan startar den 1 juli 2020. 
 
e) Personalnytt, organisations- och lokalförändringar 
 
- Veronica Axelsson är fr.o.m. den 1 mars 2018 förskolechef för Förskolan 

Ögonstenen. 
- Fr.o.m. den 1 april 2018 är Kristina Sjöbäck förskolechef för Förskolan 

Pulpeten-Smedjan. 
- Rekrytering av förskolechef för Förskolan Trekanten kommer att påbörjas 

så snart som möjligt. 
- I juni 2017 beslutade barn- och ungdomsnämnden att Förskolan Smedby 

fr.o.m. den 1 juni 2019 ska delas i två enheter: Förskolan Kroggärdet och 
Förskolan Smedängen-Tingbydal. Förvaltningschef Mats Linde meddelar 
att eventuellt måste delningen senareläggas. 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. 
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§ 27 

Avrapportering verksamhetsbesök/nätverksträffar 
 
Lasse Johansson återrapporterar från genomförda verksamhetsbesök. 
• Åbyskolan, årskurs 4, den 20 mars. 
• Djurängsskolan, årskurs 5, den 21 mars. 
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§ 28 

Anmälningsärenden 
 
1. Centrala samverkansgruppens protokoll 2018-02-12. 
2. Södermöre kommundelsnämnds protokoll 2018-02-14. 
3. Inkomna anmälningar om kränkande behandling från förskolor och  

skolor. 

Beslut 
Informationen noteras i protokollet. 
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§ 29 

Anmälan av delegationsbeslut 
 
1. Förvaltningschefens beslut februari: D 3 Yttrande till Skolinspektionen 

över inkomman anmälan gällande skolsituationen för en elev vid Ox-
hagsskolan och Tullbroskolan (dnr 2018/0090), D 3 Komplettering av 
svar utifrån anmälan om skolsituationen för en elev vid Rinkabyholms-
skolan (dnr 2017/0950), B 19 Beslut om tilläggsbelopp för fristående 
skola (dnr 2014/0528), C 1 Anställning (dnr 2017/1174). 

2. Administrativ chefs beslut mars: A 8 Tillsyn av enskild verksamhet (dnr 
2018/1251) 

3. Chef central elevhälsa/samordnare för barn i behov a särskilt stöd, be-
slut februari: B 15 Beslut om att placera barn i annan kommun än hem-
kommunen - överenskommelse om interkommunal ersättning (dnr 
2018/0146), B 6 Beslut om mottagande av elev i grundsärskolan (dnr 
2018/0151). 

4. Förskolechef Förskolan Svärdsliljan, beslut januari-februari: A 1 Beslut 
om utökad vistelsetid (dnr 2018/0084, 2018/0208, 2018/0209). 

5. Rektor Vasaskolan, beslut november-december: C 3 Anställning. 
6. Rektor Vasaskolan, beslut januari: A 1 Beslut om utökad vistelsetid (dnr 

2017/1216, 2015/0046). 
7. Förskolechef Förskolan Lindö, beslut januari: C 3 Anställning. 
8. Rektor Lindöskolan, beslut januari: A 2 Beslut om att ta emot elev från 

annan kommun än hemkommunen (dnr 2018/0096). 
9. Förskolechef Förskolan Smedby, beslut januari: C 3 Anställning (dnr 

2018/0137, 2018/0136). 
10. Rektor Vasaskolan, beslut februari: B 11 Avslag på begäran om busskort 

(dnr 2017/0873), A 1 Beslut om utökad vistelsetid (dnr 2018/0150), A 3 
Beslut om nedsättning av barnomsorgsavgift (dnr 2013/0728, 
2017/0903, 2015/0977), B 14 Beslut att placera barn i annan kommun 
än hemkommunen. 

11. Förskolechef Förskolan Oxhagen-Malmen, beslut hösten 2017: C 3 An-
ställning. 

12. Förskolechef Förskolan Oxhagen-Malmen, beslut februari: A 3 Beslut 
om nedsättning av barnomsorgsavgift (dnr 2016/0366, 2014/0745, 
2018/0155), A 2 Beslut att ta emot barn från annan kommun än hem-
kommunen. 

13. Rektor Lindöskolan, beslut februari: A 2 Beslut om att ta emot elev från 
annan kommun än hemkommunen (dnr 2018/0161). 

14. Rektor Rinkabyholmsskolan, beslut februari: C 3 Anställning (dnr 
2018/0213). 

15. Förskolechef Förskolan Rinkabyholm, beslut februari: C 3 Anställning 
(dnr 2018/0215). 

16. Förskolechef förskolan Oxhagen-Malmen, beslut mars: A 1 Beslut om 
utökad vistelsetid (dnr 2017/0006). 

17. Förskolan Smedby, beslut februari: A 3 Beslut om nedsättning av barn-
omsorgsavgift (dnr 2018/0217). 

18. Chef central elevhälsa, beslut januari-mars: C 3 Anställning (dnr 
2018/0228, 2018/0131, 2018/0132, 2018/0233, 2018/0230). 
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19. 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 delegations-
beslut. 
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