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§ 53 

Information om skola i kv. Telemarken 
 
Den nya skolan i kv. Telemarken kommer att starta i samband med skolstarten 
i augusti läsåret 2020/2021. I skolan kommer det att finnas högstadium (Tall-
hagsskolan), mellanstadium (Lindöskolan), särskola (Gröndalsskolan) samt 
förskola. 
 
Tillträdande rektor för Tallhagsskolan Andreas Hjortenkrans, Lindöskolans 
rektor Karin Berggren och Gröndalsskolans rektor Susanne Lind informerar 
om pågående arbete inför kommande ombyggnation och anpassning till ända-
målsenliga lokaler. 
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§ 54 

Ekonomisk månadsrapport efter juni 2018 
Dnr BUN 2018/0178 

Handlingar 
Förvaltningskontorets rapport 2018-08-06. 

Bakgrund 
Prognosen efter juni ger ett totalt överskott på 3,9 mnkr. Grundskoleverksam-
het inklusive förskoleklass samt ledning och administration lämnar överskott. 
Förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet prognostiserar underskott. De 
förskolor och skolor som upprättat åtgärdsplaner för att återhämta en del av 
den negativa resultatutjämningsfonden fortsätter med arbetet. 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lägger rapporten till handlingarna. 
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§ 55 

Utbildningspolitiskt program 2019 
Dnr BUN 2015/0324 

Handlingar 
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-05-18. 

Bakgrund 
Utifrån utbildningspolitisk vision för Kalmar kommun 2016-2019 upprättar 
barn- och ungdomsnämnden utbildningspolitiskt program för varje budgetår. 
Nämnden bryter ned visionen i ett årligt program där satsningar som syftar till 
att stärka måluppfyllelsen av den utbildningspolitiska visionen specificeras. 
 
Till den utbildningspolitiska visionen och det utbildningspolitiska programmet 
knyts nämndens strategiska medel i respektive års budget. Syftet är att nämn-
den ska kunna sätta pengar direkt bakom satsningarna i programmet. 
 
Nämndens strategiska medel i budget för år 2019 uppgår till 0,5 % av budget-
omslutningen, det innebär 5,0 mkr. Som en del av besparingarna mellan 2015-
2017 på totalt 3 % av budgetomslutningen valde nämnden att avstå satsningar 
på 250 tkr av disponibla strategiska medel. Det innebär att nämndens strate-
giska medel för år 2019 uppgår till 4,75 mkr. 
 
Kalmar kommuns utbildningspolitiska vision inleds med: 
Kunskap och kreativitet skapar Sveriges bästa skolkommun 
– Kalmar, en kommun med kunniga, trygga, självständiga och kreativa barn och elever!! 
 
Förvaltningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden för budgetåret 
2019 ska besluta om följande satsningar: 
 

 
Satsning tkr 

1 Utvecklingstjänster 1500 
2 Gemensam rättning av nationella prov 250 
3 Estetiska lärprocesser Ateljén-Byteatern-Länsmuséet 500 
4 Vikariepool i förskolan 500 
5 Fler specialpedagoger i förskolan 1200 
6 Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) 100 
7 Entreprenöriellt lärande 200 
8 Samarbete med Linnéuniversitetet - Professur i pedagogik  500 

 
Summa 4750 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden fastställer utbildningspolitiskt program 
2019. 
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§ 56 

Förändring av beslutet ”Beslut om ny enhet - Förskolan 
Kroggärdet” 
Dnr BUN 2018/0455 

Handlingar 
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-05-18. 

Bakgrund 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 14 juni 2017, § 57, att fr.o.m. den 
1 januari 2019 bilda en ny organisatorisk enhet genom att dela Förskolan 
Smedby i två enheter: Förskolan Kroggärdet och Förskolan Smedängen-Ting-
bydal. 
 
Med anledning av förändrade förutsättningar i barnutvecklingen de kommande 
åren, samt förändrade förutsättningar i ny-/ombyggnationer görs bedömning-
en att enheten Förskolan Smedby inte bör delas. 

Beslut 
Barn och ungdomsnämnden upphäver beslutet dnr 2017/0086 ”Beslut om ny 
enhet - Förskolan Kroggärdet”, vilket innebär att enheten Förskolan Smedby 
inte delas. 
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§ 57 

Yttrande över motion: Återkoppla gymnasieavhopp till 
grundskolorna 
Dnr BUN 2018/0412 

Handlingar 
- Motion ”Återkoppla gymnasieavhopp till grundskolorna”. 
- Förvaltningskontorets skrivelse 2018-08-15. 

Bakgrund 
Liberalerna har inkommit med motion ”Återkoppla gymnasieavhopp till 
grundskolorna”. Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

- Att uppdra åt Kalmarsunds gymnasieförbund att regelbundet rapportera 
avhopp och programbyten till de huvudmän som tillhandahållit elevernas 
grundskoleutbildning. Åtminstone till de huvudmän som är verksamma 
inom förbundets medlemskommuner. 

- Att uppdra åt barn- och ungdomsnämnden att använda denna data i sitt 
kvalitetsarbete kring studie- och yrkesvägledning. 

- Att utreda i vilken utsträckning Kalmarsunds gymnasieförbund kan in-
hämta liknande data om sina gamla elever från högskolor och universitet, 
för att utveckla sitt eget kvalitetsarbete kring studie- och yrkesvägledning. 

 
Barn- och ungdomsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över motionens 
andra punkt. 

Yttrande 
Om data, som ger en (årlig) bild av hur vanlig förekomsten av programbyte 
och avhopp är bland gymnasieeleverna finns tillgänglig, skulle detta kunna ut-
göra ett led i det systematiska kvalitetsarbetet - att kontinuerligt planera, följa 
upp och utveckla utbildningen. Denna data bör vara nedbruten per gymnasie-
skola, gymnasieprogram samt med information om vilken grundskola eleven 
tidigare gått på. Barn- och ungdomsnämnden ställer sig därmed positiv till 
denna del av motionen. 

Beslut 
Om data, som ger en (årlig) bild av hur vanlig förekomsten av programbyte 
och avhopp är bland gymnasieeleverna, finns tillgänglig beslutar barn- och 
ungdomsnämnden, efter redaktionell förändring i yttrandet, att ställa sig positiv 
till att använda denna data i kvalitetsarbetet kring studie- och yrkesvägledning. 
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§ 58 

Diskussions- och informationsärenden 
 
a) Förändring i barn- och ungdomsnämndens delegationsordning 
 
Planeringssekreterare Peter Sunnanek informerar om aktuella förändringar i 
barn och ungdomsnämndens delegationsordning. 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås fatta beslut i ärendet vid sitt samman-
träde den 19 september 2018. 
 
b) Arkivansvarig 
 
I dagsläget finns i administrativs chefs funktionsbeskrivning ett uttalat ansvar 
för förvaltningskontorets arkiv. I övrigt finns inget arkivansvar fördelat. Natur-
ligt hade varit att förskolechef och rektor på motsvarande sätt blir arkivansva-
rig för sin respektive enhet. 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås fatta beslut i ärendet vid sitt samman-
träde den 19 september 2018. 
 
c) Betygstatistik 
 
Administrativ chef Emad Soukiyh informerar om framtagen betygstatistik efter 
juni 2018. I statistiken ingår de elever som slutade i Kalmar kommuns kom-
munala grundskolor. 
- Meritvärde åk 9 = 233,8 
- Gymnasiebehörighet åk 9 = 88,1 % 
- Fullständiga betyg åk 9 = 82,3 % 
 
Slutsatser: 
- Förbättring av behörigheten till gymnasieprogram. 
- Bästa meritvärdet någonsin. 
- Hög andel elever ej behöriga till gymnasieprogram enbart pga. engelska eller 

matematik. 
 
d) Måluppfyllelse i fokus 
 
Informationsskriften Måluppfyllelse i fokus 2014-2018 är klar. Avsikten är att 
statistiken ska ge en bild av hur måluppfyllelsen har utvecklats på varje skola. 
Verksamhetsutvecklare Katarina Sandberg informerar om totalsiffrorna i sta-
tistiken. 
 
e) Måluppfyllelse utifrån riktade insatser 
 
Administrativ chef Emad Soukiyh redovisar måluppfyllelsen utifrån de riktade 
insatserna lovskola, matematik deluxe och engelska deluxe. 
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Positiv utveckling när det gäller måluppfyllelsen kan konstateras och slutsatsen 
är därmed att de riktade insatserna ger effekt. 
 
f) Resursdialoger 
 
Förvaltningschef, administrativ chef och planeringssekreterare genomför årlig-
en resursdialog med samtliga förskolechefer och rektorer. I dialogen diskuteras 
tillgängliga resurser, och om dessa används och fördelas på bästa sätt utifrån 
barns/elevers olika förutsättningar och behov, och utvecklingsområden identi-
fieras. 
 
Identifierade utvecklingsområden efter 2018 års resursdialoger: 
- Fortsatt dialog kring samarbete mellan fritidshem och förskola. 
- Önskvärt med än tydligare koppling mellan resultat och resursstyrning. 
- Sjunkande och ojämn fördelning av behörighet på förskolan. 
- Tydligare ansvarfördelning mellan olika yrkesgrupper på förskolan. 
 
g) Personalnytt, organisations- och lokalförändringar 
 
- Förskolan Vallmons nya lokaler tas i bruk i oktober 2018. 
- Rocknebyskolans totalrenovering av byggnad med fyra klassrum är färdig-

ställd och invigs den 31 augusti 2018. 
- Förskoleverksamheten inom Trekantenskolan blev en egen enhet den 1 juli 

2018. Enhetens namn är Förskolan Trekanten. Annika Kristiansson har 
anställts som förskolechef och börjar sin tjänst den 1 september 2018. 

- Förskolechef Peter Norlin har slutat i Kalmar kommun. Ny förskolechef 
för Förskolan Vallmon är Marie Alexandersson. 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden fattar inget beslut med anledning av informa-
tionen. 
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§ 59 

Avrapportering verksamhetsbesök/nätverksträffar 
 
• Björn Brändewall återrapporter från sitt deltagande vid Kalmarsundssko-

lans avslutning den 14 juni. 
• Lasse Johansson delade den 28 augusti ut priset Årets förbättrare grund-

skola till Rocknebyskolan. 
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§ 60 

Anmälningsärenden 
 
1. Skolinspektionens beslut med anledning av anmälan om kränkande be-

handling vid Rinkabyholmsskolan (dnr 2017/0950). 
2. Södermöre kommundelsnämnds protokoll 2018-05-16. 
3. Södermöre kommundelsnämnds protokoll 2018-06-13. 
4. Centrala samverkansgruppens protokoll 2018-06-11. 
5. Skolinspektionens uppföljning av kvalitetsgranskning av sex- och sam-

levnadsundervisning vid Tullbroskolan grundsärskola (dnr 2017/1246). 
6. Förvaltningsrättens dom med anledning av överklagat beslut om skol-

skjuts (dnr 2018/0394). 
7. Skolinspektionens beslut med anledning av anmälan av Förskolan Lin-

deberga-Sjöängen (dnr 2018/0527). 
8. Inkomna anmälningar om kränkande behandling från förskolor och sko-

lor. 

Beslut 
Informationen noteras i protokollet. 
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§ 61 

Anmälan av delegationsbeslut 
 
1. Förvaltningschefens beslut juni: C 4 Förordnande av vikarie för försko-

lechef/rektor, C 1 Anställning (dnr 2018/0386, 2018/0493), D 3 Ytt-
rande (inklusive komplettering) till Skolinspektionen med anledning av 
anmälan om kränkande behandling vid Dörbyskolan (dnr 2018/0499), 
D 3 Yttrande till Skolinspektionen efter återkoppling av kvalitetsgransk-
ning av sex- och samlevnadsundervisning på Tullbroskolan (dnr 
2017/1246), D 3 Anmälan till Skolinspektionen gällande Förskolan Lin-
deberga-Sjöängen samt huvudmannens utredning av densamma (dnr 
2018/0527), D 3 Yttrande till Skolinspektionen med anledning av anmä-
lan om skolsituationen för en elev vid Rinkabyholmsskolan (dnr 
2017/0950), D 3 Yttrande med anledning av överklagat beslut om skol-
skjuts (dnr 2018/0394), D 9 Verksamhetsavtal - personuppgiftsbiträdes-
avtal servicenämnden - IT-enheten (dnr 2018/0524), D 9 Verksamhets-
avtal - personuppgiftsbiträdesavtal Prion AB, C 7 Uppsägning på grund 
av personliga skäl (dnr 2018/0143, 2018/0525), B 19 Beslut om tilläggs-
belopp för elev med omfattande behov av särskilt stöd HT 2018 (dnr 
2018/0549, 2018/0552, 2018/0553), C 10 Disciplinär åtgärd (dnr 
2018/0638), D 4 Rutinmässiga ombudgeteringar. 

2. Administrativ chefs beslut juni: A 8 Tillsyn av fristående verksamhet - 
Förskolan Skattkammaren (dnr 2018/0511), D 9 Avtal avseende genom-
förande av samhällsorientering på modersmål för nyanlända flyktingar 
(dnr 2016/0398), D 9 Personuppgiftsbiträdesavtal Gleerups Utbildning 
AB (dnr 2018/0639), D 9 Avtal gällande användning av webbsidan 
www.samverka.nu (dnr 2018/0642), D 9 Avtal avseende prövningar i 
grundskoleämnen för elever som inte erhållit betyg i ett eller flera grund-
skoleämnen (dnr 2018/0651). 

3. Samordnare för barn i behov av särskilt stöd/chef för central elevhälsa, 
beslut juni-juli: B 7 Beslut om mottagande av elev i grundsärskolan(dnr 
2018/0522, 2018/0644, 2018/0645, 2018/0646, 2018/0647), B 10 Be-
slut om att gå över till grundskola från särskola (dnr 2018/0523), B 14 
Beslut om att placera barn i annan kommun än hemkommunen (dnr 
2018/0548). 

4. Rektor Vasaskolan, beslut mars-maj: D 12 Uthyrning av lokaler på en-
heten. 

5. Förskolechef Förskolan Trollet, beslut maj: A 2 Beslut om att ta emot 
barn från annan kommun än hemkommunen (dnr 2016/0886, 
2018/0520, 2018/0521), A 1 Beslut om plats då barnet behöver särskilt 
stöd (dnr 2018/0519), A 5 Beslut om nedsättning, befrielse eller avskriv-
ning av fordran gällande barnomsorgsavgift för person som har ekono-
miskt bistånd (dnr 2014/0618). 

6. Rektor Funkaboskolan, beslut jan-maj: A 5 Beslut om nedsättning, befri-
else eller avskrivning av fordran (dnr 2018/0075, 2017/0316, 
2014/0884, 2017/0322, 2017/0323). 

7. Chef central elevhälsa, beslut augusti: C 3 Anställning. 
8. Förskolechef Förskolan Svärdsliljan, beslut juni: C 3 Anställning (dnr 

2018/0606). 

http://www.samverka.nu/
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9. Rektor Vasaskolan, beslut mars-juli: C 3 Anställning (dnr 2018/0235, 

2018/0443, 2018/0498, 2018/0603). 
10. Rektor Vasaskolan, beslut juni: B 14 Beslut om att ta emot elev från an-

nan kommun än hemkommunen. 
11. Rektor Falkenbergsskolan, beslut augusti: B 12 Beslut med anledning av 

begäran om skolskjuts (dnr 2018/0660). 
12. 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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