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Plats och tid

KS-rummet Stadshuset kl. 10.00 – 15.30 Ajournering kl. 12.00 – 13.00

Beslutande

Björn Andreen (M), ordf
Lars-Göran Andersson (S)
Martin Johansson (S)
Anna Victor Hiort (M)
Eva Wahlgren (C)
Lennart Olsson (C) tjänstgörande ersättare för Emma Jensen (C)
Maria Steen (FÖL) tjänstgörande ersättare för Jeanette Thygesen (FÖL)
Eva Flyckt (S) tjänstgörande ersättare för Lennart Andersson (S)
Rolf Hellström (M) tjänstgörande ersättare för Hillevi Thorsell (MP)

Övriga närvarande

Anne-Charlott Petersson, sekreterare
Helena Svensson, förvaltningschef
Jens Odevall, kommunchef § 37
Izabelle Sjöbäck, controller § 29-30
Pieter De Jong, idrottslärare § 38
Åsa Byström, idrottslärare § 38
Henrik Slunge, idrottslärare § 38

Utses att justera

Eva Flyckt ersättare Lars-Göran Andersson

Justeringens
plats och tid

Utbildningsförvaltningen 2017-04-09 kl. 13.00

Underskrifter

Sekreterare

Anne-Charlott Petersson
Ordförande

Björn Andreen
Justerande

Eva Flyckt

PROTOKOLLET ANSLÅS UNDER TIDEN 2018-04-10 / 2018-05-02
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§ 29
Godkännande av dagordning
Ordförande frågar om mötet godkänner utsänd dagordning.
Beslut
Utbildningsnämnden godkänner dagordning.
_____________________________

§ 30

Dnr 2018/4-640 UN

Beslut, Uppföljning budget februari 2018 samt uppföljning av konsekvensbeskrivningarna
Sammanfattning
Förvaltningschef Helena Svensson informerar om hur den nya modellen för
ekonomisk månadsuppföljning är uppbyggd. Controller Izabelle Sjöbäck redogör för ekonomiska uppföljningen samt informerar att en kolumn för årsprognos har lagts till i uppföljningen.
Lennart Olsson (C) frågar om Vård av barn redovisas tillsammans med sjukfrånvaro. Helena svarar att frånvaro på grund av vård av barn inte ingår i
sjukfrånvarostatistiken.
Helena redogör för konsekvensbeskrivningar från verksamheterna.
Anna Victor Hiort (M) frågar varför en idrottslektion var inställd på Rälla skola.
Helena tar med sig frågan till rektor.
Eva Wahlgren (C) frågar om avvikelserapportering finns som verktyg inom
utbildningsförvaltningen. Helena svarar att det inte finns något avvikelserapporteringssystem på det sätt som t.ex. socialförvaltningens verksamheter
har. Däremot har utbildningsförvaltningen blanketter för händelserapporter
och tillbud, samt för anmälan om kränkning.
Maria Steen (FÖL) frågar om tillbud är detsamma som kränkande behandling. Helena informerar att tillbud är en plötslig händelse som skulle ha kunnat leda till sjukdom eller olycksfall som rapporteras till Samverkansgruppen
när det gäller tillbud för personal.
Anna Victor Hiort (M) frågar om vad som görs om personalen skulle känna
högre stress i arbetet vilket leder till att sjukfrånfrånvaro ökar. Helena svarar
att rektor ska kontakta förvaltningschefen om en situation är ohållbar samt att
uppföljning är till för att se konsekvenser, inget är statiskt i verksamheterna
men att man kanske får göra nya riskbedömningar.
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Lennart Olsson (C) ser positivt på konsekvensanalysen för förskolorna
Rälla/Gärdslösa/Runsten. Lars-Göran Andersson (S) uppmärksammar den
positiva förändringen att enkelbemanning kvällstid är borttagen på Slottsgården.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut den 14 mars 2018 § 25
Uppföljning budget februari daterad den 21 mars 2018
Uppföljning konsekvenser i verksamheten daterad 26 mars 2018
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga uppföljning februari med godkännande till handlingarna

att

lägga uppföljning av konsekvenser till handlingarna

_____________________________

§ 31

Dnr 2018/40-600 UN

Beslut, Ansökan om medel för studieresa till Stutthof för åk 9 läsåret
2018/19
Sammanfattning
Förvaltningschef Helena Svensson redogör för ärendet. Högstadieskolorna
har ansökt om bidrag för att kunna åka på studiebesök till koncentrationsläger Stutthof i Polen. Nämnden har tidigare tagit ett beslut om att stödja och
lämna bidrag för studieresa till koncentrationsläger i Polen.
Helena informerar att det är avsatt 60 000 kr i budget för studieresa till koncentrationsläger för åk 9.
Lennart Olsson (C) frågar om eleverna får söka bidrag till resan genom
sponsorer i näringslivet. Helena svarar att det går bra att göra och att skolorna brukar kontakta näringslivet för sponsring till resan.
Björn Andreen (M) informerar att tidigare år har föräldrar på Åkerboskolan
ordnat transport i egna bilar. Han påpekar att transport av eleverna ska ske
med buss.
Lennart Olsson (C) frågar om föräldrar som följer med på resa får betala för
sin del av kostnaden själva. Helena informerar att föräldrar står för sin del av
kostnaden.
Mötet för ett resonemang kring att det blir flera vinster med att skolorna åker
tillsammans.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut den 14 mars 2018 § 25
Ansökan daterad den 6 februari 2018
Ansökan daterad den 27 februari 2018
Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden
Att skolorna ska samordna till en gemensam resa.
Att bevilja ett bidrag på 800 kr per elev för resa till koncentrationslägret
Stutthof i Polen.
Att ansökan framledes blir ett tjänstemannabeslut som redovisas till utbildningsnämnden.
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

bevilja ett bidrag på 60 000 kr för studieresa till Stutthof i Polen.

att

skolorna ska samordna till en gemensam resa.

att

ansökan framledes blir ett tjänstemannabeslut som redovisas till utbildningsnämnden.

_____________________________

§ 32

Dnr 2018/22-624 UN

Beslut, Patientsäkerhetsberättelse 2017
Sammanfattning
Förvaltningschef Helena Svensson föredrar ärendet. Vårdgivare ska enligt
Patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kap 10 §, upprätta en patientsäkerhetsberättelse senast den 1 mars varje år. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara
en dokumentation över arbetet som vårdgivaren bedrivit för att förbättra patientsäkerheten under det gångna året.
Helena besvarar fråga som kom upp på arbetsutskottets möte. Jeanette
Thygesen (FÖL) frågade vad som avses under punkten förenkla arbetsgången för avvikelserapportering: Återuppta ett tidigare arbete med digitalisering av avvikelserapportering och om det är i PMO som avvikelserna registreras. Svar på frågan är att det är skolsköterskornas egna system som avvikelserna rapporteras in i och inte PMO.
Maria Steen (FÖL) ställer fråga kring hantering kring klagomål. Helena svarar
att kommunens hemsida är en gemensam ingång till kommunen. Utbildningsförvaltningen arbetar för en weblösning som möjliggör att medborgare kom-
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mer direkt in till verktyget för klagomålshantering.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut den 14 mars 2018 § 26
Tjänsteskrivelse daterad den 9 mars 2018
Patientsäkerhetsberättelse 2017 daterad 23 februari 2018
Arbetsutskottet föreslår Utbildningsnämnden att godkänna patientsäkerhetsberättelse 2017
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna patientsäkerhetsberättelse 2017.

_____________________________

§ 33

Dnr 2018/42-600 UN

Beslut, Delegationsordning Utbildningsnämnden revidering
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har sett över delegationsordningen som senast beslutades på utbildningsnämndens sammanträde den 21 februari 2017 § 21.
Utifrån översynen föreslår utbildningsförvaltningen att delegationsordningen
revideras enligt följande.
1.4 Föra nämndens talan inför domstol och andra myndigheter.
Ändras från Nämndens ordförande till FC som delegat.
1.11 Skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna
och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att
förhindra kränkande behandling i framtiden.
Ändrad formulering i texten och komplettering med hänvisning till Diskrimineringslagen.
1.12 Motta anmälan från rektor/förskolechef att ett barn/en elev anser sig ha
blivit utsatt för kränkande behandling.
Borttagen från delegationsordningen.
1.13 Upprättande av plan mot diskriminering och kränkande.
Kompletteras med FSKC som delegat.
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4.1 Beslut om plats i förskola för barn i behov av särskilt stöd.
Borttaget R som delegat.
4.2 Beslut om mottagande av barn i förskolan från annan kommun.
Borttaget R som delegat.
6.2 Beslut om att slutföra skolgången
Nytt delegationsbeslut, laghänvisning och R som delegat.
Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden att fastställa revidering av utbildningsnämndens delegationsordning enligt utbildningsförvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut den 14 mars 2018
Tjänsteskrivelse daterad den 9 mars 2018
Förslag till reviderad delegationsordning
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

fastställa reviderad delegationsordning enligt utbildningsförvaltningens förslag.

_____________________________

§ 34

Dnr 2018/6-002 UN

Beslut, Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2018
Sammanfattning
Redovisning av fattade delegeringsbeslut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll daterat 14 mars 2018
Sammanställning daterad den 21 mars 2018
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

Justerandes sign

lägga redovisade delegeringsbeslut med godkännande till handlingarna.
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_____________________________

§ 35

Dnr 2018/46-640 UN

Workshop Utbildningsnämndens mål 2019
Sammanfattning
Utbildningsnämndens ledamöter arbetar i grupper för att ta fram förslag till
nya nämndsmål. Förvaltningschef Helena Svensson kommer att göra en
sammanställning av ledamöternas idéer och sedan genomföra motsvarande
workshop med skolledarna. Materialet presenteras vid nästa nämndsmöte så
att utbildningsnämnden kan besluta om förslag till mål för 2019 – 2022.
_____________________________
§ 36

Dnr 2018/9-600 UN

Information från verksamheten
Förvaltningschef Helena Svensson informerar
Projekt med Friends har nu avslutas, ett treårigt utbildningsprogram utförts av
Friends och som startade under våren 2015 och har bekostats av Ölandsbank och Sparbanksstiftelsen.
Kulturskolan är näst bäst i länet med att nå barnen med ett utfall på 29 %.
Det är ett fortsatt tryck på kulturskolan många elever som står i kö för att få
en utbildningsplats. Personalen är nöjd med de nya lokalerna.
Medarbetarenkät, undersökningen är avslutad men sammanställningen är
inte klar. Deltagandet var 77 % vilket är en liten ökning mot tidigare undersökning.
_____________________________

§ 37
Information om nyheter i kommunallagen
Sammanfattning
Kommunchef Jens Odevall presenterade sig för nämnden samt informerade
om nyheter i kommunallagen som är viktiga att känna till.
Nämnden tackar för informationen.
_____________________________
Justerandes sign
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§ 38

Dnr 2017/15-600

Information Pulshöjande aktiviteter för bättre skolresultat och hälsa
Sammanfattning
Idrottslärarna Pieter de Jong (Köpingskola), Åsa Byström (Åkerboskolan)
samt Henrik Slunge (Viktoriaskolan) presenterar sig och informerade om vad
de har fått för input/kunskaper med sig från en föreläsning i Oskarshamn om
pulshöjandeaktiviter.
Nämnden tackar för informationen.
_____________________________

§ 39

Dnr 2018/5-600 UN

Information, Kalendarium mars 2018
Sammanfattning
Mötet går igenom kalendarium för mars månad. Ledamot frågar om teknisk
utvärdering av Åkerboskolan och förskolan Skogsbrynet är klar. Förvaltningschef Helena Svensson har inte fått någon information men tar med frågan till fastighetsstrateg Maria Drott.
Beslutsunderlag
Kalendarium mars 2018
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

_____________________________

§ 40

Dnr 2018/9-600 UN

Frågor från nämndsledamöter
Insänd fråga från Maria Steen (FÖL) och Jeanette Thygesen (FÖL) de önskar att få veta antal elever som finns i skolupptagningsområdet för att på
börja sin skolgång i årskurs 6 på Slottsskolan inför Ht-18 samt önskar sedan
en uppföljning i september 2018 på det faktiska elvantalet i årskurs 6 samt
Justerandes sign
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antalet elever som valt skola i annan kommun och annan skola.
Förvaltningschef Helena Svensson informerar att det i dagsläget är det 78
ungdomar inom Slottsskolans upptagningsområde varav 5 i dagsläget går
sedan tidigare i skola i annan kommun så preliminärt till ht-18 så har vi 73
ungdomar som ska börja på Slottsskolan.
Anna Victor Hiort (M) frågar vad kommunens kostpolicy säger kring sötsaker.
Helena tar med kostpolicyn till nästa nämndssammanträde samt stämmer av
med rektorerna vilka riktlinjer som finns på skolorna.
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

lägga in uppföljning av det faktiska elvantalet i årskurs 6 samt antalet
elever som valt skola i annan kommun och annan skola i kalendariet
under september.

_____________________________

Justerandes sign
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