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Dnr BN 2022/000032-1

Val av protokolljusterare
Bildningsnämndens beslut
Efter uppropet utses Magnus Larsson (C) att tillsammans med ordföranden justera detta protokoll.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2022-03-30
§ 28

Dnr BN 2022/000006-10

Fastställande av dagordning
Bildningsnämndens beslut
Utskickad dagordning fastställs.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr BN 2022/000201-2

Systematiskt kvalitetsarbete – Återkoppling
kulturverksamheten och fritidsverksamheten 2021
samt prioriterade utvecklingsområden på
huvudmannanivå 2022
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden godkänner informationen om kulturverksamhetens och fritidsverksamhetens
arbete enligt nämndens systematiska kvalitetsarbete.
2. Bildningsnämnden fastställer prioriterade utvecklingsområden på huvudmannanivå för
kulturverksamheten kalenderår 2022 enligt följande:

Huvudmannens prioriterade utvecklingsområden – Kulturverksamheten
a. Barn och ungas delaktighet och inflytande
- Revidera kommunens skolkulturplan
- Skapa referensgrupp för barn och unga
- Genomföra elevenkäter med avseende på Kulturskolans verksamhet
- Inrätta förslagslåda för barn och unga på Kulturhuset och folkbiblioteksfilialerna
b. Psykisk hälsa
-

-

Genomföra utställning och föreläsning kring psykisk hälsa
Utveckla samverkan mellan Kulturskolan och elevhälsan

c. Bemötande
- Säkerställ att Kulturhusets lokaler är utrustade och iordningsställda på så vis att det
-

möjliggör för det bästa bemötandet möjligt
Värdegrundsarbete med fokus på bemötande
Ta fram riktlinjer för bemötande

d. Tillgänglighet
-

Tillgängliggöra kommunens konstföremål och historiska föremål digitalt
Se över Kulturhusets bemannade öppettider
Översätta museernas audioguider till tyska och engelska

3. Bildningsnämnden fastställer prioriterade utvecklingsområdena på huvudmannanivå för
fritidsverksamheten kalenderår 2022 enligt följande:

Huvudmannens prioriterade utvecklingsområden – Fritidsverksamheten
a. Utveckla konceptet med mobil fritidsgård
-

Fortsätta att kartlägga behov och önskemål hos ungdomarna
Hitta aktörer att samverka med
Fortsätta det påbörjade arbetet i ytterområdena

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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b. Bygga upp den nya ungdomsenheten och hitta arbetsmetoder och
samverkansformer
-

Dialoger med befintliga personalgrupper
Rekrytering av nya fältare
Dialoger med övriga aktörer att samverka med

c. Verksamheterna har ungdomarnas bästa i fokus
-

Värdegrundsarbete med personalen
Dialog med ungdomar

d. Besökarna känner sig trygga i simhallen
-

Rörlig bemanning vid bassängerna
Synlig och uppsökande personal på bassängplanet

e. En digital bokningsportal för simskolorna
-

En utvecklad bokningsplattform har implementerats
De som använder bokningssystemet upplever att det är enkelt att anmäla sig till
simskolorna
Personalen upplever att den nya bokningsplattformen underlättar i arbetet

f. En uppdaterad kompetensutvecklingsplan bland all personal är
framtagen och genomgången
-

Personalen har fått ta del av riktade kompetenshöjande insatser
Personalen ska känna sig tryggare på hur de ska agera vid våld och hotsituationer
Tillbud- och olycksfallsarbetet sköts och följs upp
Olika ansvarsområden är tydliggjorda bland personalen

Ärendet
Verksamheterna kultur och fritid följer den modell och struktur som finns kring det systematiska
kvalitetsarbetet inom bildningsnämnden. Modellen innehåller olika faser; under rubriken Var är vi,
görs en helhetsbedömning utifrån de områden verksamheten valt att utvärdera inom ramen för
verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. Det är en uppföljningsfas där verksamheten identifierar
utvecklingsområden.
Under rubrikerna Vart ska vi och Hur gör vi, tydliggörs planeringsfasen. I denna fas synliggörs
verksamhetens prioriterade utvecklingsområde. Dessa mål har målkriterier knutna till sig som
beskriver vad som ska uppfyllas för att målet ska vara uppnått.
Bibliotekets kvalitetsarbete ingår som en del av det systematiska kvalitetsarbetet inom
kulturverksamheten. Här redovisas de aktiviteter som gjorts inom respektive fokusområde samt
pekar ut ambition och tillvägagångssätt för fortsatt kvalitetsarbete under rubriken Vart ska vi.

En attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö
Utöver de prioriterade utvecklingsområden som bildningsnämnden beslutar om har
förvaltningsledningen utifrån arbetsgivaransvaret beslutat om att prioritera:
- Aktivt* medarbetarskap genom förståelse för roller och uppdrag.
- Frisknärvaro på 95 % utifrån Suntarbetslivs friskfaktorer:
1. Rättvis och transparant organisation
2. Kommunikation och återkoppling
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prioritering av arbetsuppgifter
Närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap
Systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen
Delaktighet och påverkansmöjligheter
Kompetensutveckling hela karriären
Rehabiliteringsarbete för lång- och korttidssjukfrånvaro

* Ett aktivt medarbetarskap innebär att medarbetarna tar ansvar för sitt arbete och bidrar till
verksamhetens utveckling, det förutsätter i sin tur engagerade ledare som styr genom värderingar
och mål.
Konsekvenser för barn och unga
Bildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete handlar om utveckling och förbättring och hur väl
de nationella och lokala styrdokumenten uppfylls. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet
och likvärdighet med utgångspunkt i bibliotekslag, skollag, läroplan och andra skolförfattningar,
Bildningsnämndens vision samt löften. Utifrån analys av resultat i förhållande till de nationella och
lokala styrdokumenten planeras och utvecklas verksamheterna. Utvecklingsområden identifieras för
ökad måluppfyllelse och likvärdighet i förhållande till de nationella och lokala styrdokumenten. Ett
systematiskt och långsiktigt kvalitetsarbete är av största vikt för barn och unga med utgångspunkt i
en likvärdig förskola och skola.

Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår följande:
1. Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden godkänner informationen om kulturverksamhetens
och fritidsverksamhetens arbete enligt nämndens systematiska kvalitetsarbete.
Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår 2022-03-16, § 18, följande:
1. Bildningsnämnden fastställer prioriterade utvecklingsområden på huvudmannanivå för
kulturverksamheten kalenderår 2022 enligt följande:

Huvudmannens prioriterade utvecklingsområden – Kulturverksamheten
a. Barn och ungas delaktighet och inflytande
- Revidera kommunens skolkulturplan
- Skapa referensgrupp för barn och unga
- Genomföra elevenkäter med avseende på Kulturskolans verksamhet
- Inrätta förslagslåda för barn och unga på Kulturhuset och folkbiblioteksfilialerna
b. Psykisk hälsa
-

-

Genomföra utställning och föreläsning kring psykisk hälsa
Utveckla samverkan mellan Kulturskolan och elevhälsan

c. Bemötande
- Säkerställ att Kulturhusets lokaler är utrustade och iordningsställda på så vis att det
-

möjliggör för det bästa bemötandet möjligt
Värdegrundsarbete med fokus på bemötande
Ta fram riktlinjer för bemötande

d. Tillgänglighet
-

Tillgängliggöra kommunens konstföremål och historiska föremål digitalt
Se över Kulturhusets bemannade öppettider
Översätta museernas audioguider till tyska och engelska

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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2. Bildningsnämnden fastställer prioriterade utvecklingsområdena på huvudmannanivå för
fritidsverksamheten kalenderår 2022 enligt följande:

Huvudmannens prioriterade utvecklingsområden – Fritidsverksamheten
a. Utveckla konceptet med mobil fritidsgård
-

Fortsätta att kartlägga behov och önskemål hos ungdomarna
Hitta aktörer att samverka med
Fortsätta det påbörjade arbetet i ytterområdena

b. Bygga upp den nya ungdomsenheten och hitta arbetsmetoder och
samverkansformer
-

Dialoger med befintliga personalgrupper
Rekrytering av nya fältare
Dialoger med övriga aktörer att samverka med

c. Verksamheterna har ungdomarnas bästa i fokus
-

Värdegrundsarbete med personalen
Dialog med ungdomar

d. Besökarna känner sig trygga i simhallen
-

Rörlig bemanning vid bassängerna
Synlig och uppsökande personal på bassängplanet

e. En digital bokningsportal för simskolorna
-

En utvecklad bokningsplattform har implementerats
De som använder bokningssystemet upplever att det är enkelt att anmäla sig till
simskolorna
Personalen upplever att den nya bokningsplattformen underlättar i arbetet

f. En uppdaterad kompetensutvecklingsplan bland all personal är framtagen
och genomgången
-

Personalen har fått ta del av riktade kompetenshöjande insatser
Personalen ska känna sig tryggare på hur de ska agera vid våld och hotsituationer
Tillbud- och olycksfallsarbetet sköts och följs upp
Olika ansvarsområden är tydliggjorda bland personalen

Dagens sammanträde
Kulturstrateg Peter O Ekberg, fritidschef Daniel Stenberg och kulturchef Marcus Persson föredrar
ärendet och svarar på frågor.
Ordföranden finner att det föreligger två förslag, förvaltningens förslag och arbetsutskottets förslag.
Ordföranden meddelar att förvaltningens förslag och arbetsutskottets förslag prövas tillsammans.
Bildningsnämnden godkänner detta.
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och arbetsutskottets förslag och finner att
bildningsnämnden beslutar bifalla dessa.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-03-21
Bildningsnämndens arbetsutskott 2022-03-16, § 18
Tjänsteutlåtande 2022-03-07

Skickas till
För kännedom/åtgärd:
Bildningschefen
Fritidschefen
Kulturchefen
Kulturstrategen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr BN 2022/000027-1

Svar på remiss – Förslag till aktualiserad version av
skolkulturstrategin RELEVANT 2023-2024
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar detta till Region
Kalmar län som Oskarshamns kommuns svar på remiss gällande förslag till aktualiserad version
av skolkulturstrategin RELEVANT 2023-2024.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet
Bakgrund
Region Kalmar län har skickat en remiss med förslag till aktualiserad version av skolkulturstrategin
RELEVANT 2023-2024 till Oskarshamns kommun. Remissen besvaras via bildningsnämnden och
senast 2022-03-31.

Förslag till aktualiserad version av skolkulturstrategin RELEVANT 2023-2024
Det övergripande målet och syftet med RELEVANT är att öka samverkan mellan kommunerna, den
regionalt finansierade länskulturen och Linnéuniversitetet samt att säkerställa alla elevers rätt att
vara konsumenter av, deltagare i och producenter av all slags kultur.
Genom en aktualiserad version av RELEVANT får parterna som ingår i strategin ett uppdaterat
underlag för sitt arbete med kultur i skolan. Aktualiseringen innebär också en återstart i form av ökad
dialog och uppföljning av det prioriterade området skola och kultur vilket kan fungera som ett
ytterligare stöd för samverkan.
Strategin är indelad i följande avsnitt:
1. Parter
2. Utgångspunkt för samverkan
3. Förutsättningar för samverkan i Kalmar län
4. Modell för samverkan
5. Parternas uppdrag i samverkan

Bildningsnämndens svar på remissen
Bildningsnämnden finner det positivt att RELEVANT i detta läge aktualiseras istället för att göras om
samt att aktualiseringen görs på samma tidsperiod som för den regionala kulturplanen. I samband
med processen för att dessa båda styrdokument ska göras om anser vi att frågan om RELEVANT
istället ska utgöra en del av den regionala kulturplanen bör besvaras. Vid sidan av det lämnar
bildningsnämnden följande synpunkter:


Den regionala kulturplanen innehåller uttryckliga mål för vad de kommunala skolgarantierna bör
innehålla och dessa mål bör rimligtvis finnas med också i RELEVANT.



Under avsnitt 2 i förslaget till skolkulturstrategi beskriver man att fokus för strategin ligger på
grundskoleeleverna i Kalmar län. Bildningsnämnden anser att även förskolan bör inkluderas i
detta fokus såsom görs i Oskarshamns kommuns skolkulturplan.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Strategin är tydlig med kommunernas roll, ansvar och tjänstetillsättning men mindre tydlig med
motsvarande för regionen där det på sidan 11 i förslaget endast står att man har ett
samordnaruppdrag uttryckt som ”del av tjänst”.



Rödsleskolan i Oskarshamn är med i projektet ”KulturCrew Sydost Kultur”. Modellen för projektet
kan gärna återspeglas också i RELEVANT i syfte att göra elever mer delaktiga och ansvariga för
kulturarrangemang i skolan.



Det vore önskvärt att strategin också främjade val av lokala och kommunala kulturutövare med
möjlighet att välja kulturutövare också från andra regioner.



Önskvärt vore också en tydlighet kring vem som ansvarar för kulturresor utanför kommunerna
men inom länet. Detta särskilt när det gäller resor till regionala kulturinstitutioner som är fast
förankrade på en geografisk plats såsom Kalmar läns museum, Kalmar konstmuseum och The
Glass Factory. I förslaget till strategi står det på sidan 11 att regionen ska medfinansiera resor
för elever till länskulturens verksamhet. Vad det innebär behöver förtydligas. Tydlighet saknas
också kring vad det länsövergripande system som refereras till på sidan 11 innebär.

Konsekvenser för barn och unga
Bildningsnämnden är positiva till en regional skolkultursstrategi, eller att en regional
skolkulturstrategi ingår som en del i den regionala kulturplanen, då det främjar barn och ungas rätt
och möjlighet till kultur och kulturupplevelser. Bildningsnämnden anser det dock olyckligt att barn
och elever i förskolan inte inkluderas i fokusgruppen för samma strategi.

Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår följande:
1. Bildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar detta till Region
Kalmar län som Oskarshamns kommuns svar på remiss gällande förslag till aktualiserad version
av skolkulturstrategin RELEVANT 2023-2024.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår 2022-03-16, § 19, att bildningsnämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.

Dagens sammanträde
Kulturchef Marcus Persson föredrar ärendet.
Sven-Gunnar Persson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att bildningsnämnden beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens arbetsutskott 2022-03-16, § 19
Tjänsteutlåtande 2022-03-07
Förslag till aktualiserad version av skolkulturstrategin RELEVANT 2023-2024

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Skickas till
För kännedom:
Kommunstyrelsen
Bildningschefen
Kulturchefen
Verksamhetschef förskola
Verksamhetschef skola

För åtgärd:
Region Kalmar län

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr BN 2022/000210-2

Ny arena för ishockey med möjlighet till evenemang –
Information
Bildningsnämndens beslut
Informationen antecknas till protokollet.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-14, § 4, om ett inriktningsbeslut för ny arena enligt följande:
1. Inriktningen är att en ny arena för ishockey med möjlighet till evenemang, med en kapacitet för
cirka 4 500 åskådare, ska byggas i Oskarshamns kommun. Nuvarande arena för ishockey, BeGe Hockey Center, bibehålls men får funktionen som träningshall.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på geografisk placering för den nya arenan
och återkomma senast till kommunfullmäktiges sammanträde 13 juni 2022.
Konsekvenser för barn och unga
Kommunfullmäktiges inriktningsbeslut 2022-02-14, § 4:
En anläggning för idrott och fritidsändamål samt evenemang är en tillgång för en uppväxande
generation. Att tillskapa ytterligare en isyta i kommunen ger möjligheter för breddidrotten till bättre
istider och att utvecklas.
Barnens aspekter som oskyddade trafikanter, i frågan om närhet och tillgänglighet ska beaktas i
utredningar och utvärderingar av platsval, utformning och innehåll. För den totala ekonomin för
projektet och framtida drift måste kommunen också bevaka att annan verksamhet som är viktig för
barn och unga inte väljs bort. Då kan en satsning ge stora fördelar för barn och unga.

Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden antecknar informationen till protokollet.

Dagens sammanträde
Fritidschef Daniel Stenberg informerar i ärendet och svarar på frågor.
Ordföranden ställer proposition på att anteckna informationen till protokollet och finner att
bildningsnämnden beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-03-21
Kommunfullmäktige 2022-02-14, § 4 med bilagor

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr BN 2021/000518-5

Svar på återremiss – Motion nr 6/21: Se över
möjligheterna att starta en fritidsgård i Fårbo
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar detta till
kommunstyrelsen som bildningsnämndens yttrande över motion nr 6/21 efter återremiss.
2. Bildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige besvarar motionen med hänvisning till
bildningsnämndens yttrande.

Reservation
Magnus Larsson (C) och Sven-Gunnar Persson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Ärendet
Bakgrund
Kommunstyrelsens kansli har skickat en motion på remiss till bildningsnämnden för yttrande.
Bildningsnämnden överlämnade ett yttrande över motionen 2021-12-02, § 120.
Motionären föreslår att bildningsnämnden ska få i uppdrag att se över möjligheten att starta en
fritidsgård i Fårbo med placering i de lediga lokaler som kommer att finnas i Fårboskolan.
Motionären hänvisar till utredningen gällande Figeholmskolan och Fårboskolan och en kommande
organisationsförändring och skriver att en bra fritidssysselsättning för kommunens barn och
ungdomar är viktig för kommunens attraktivitet och att fritidsgårdsverksamhet är en brist i Fårbo.
Motionären menar att det nu är läge att titta på möjligheten att öppna en fritidsgård i Fårbo och pekar
på möjligheten till samarbete med lokala föreningar och ett genomförande där lokalerna även skulle
kunna fungera som föreningslokal för de lokala föreningarna när det inte är fritidsgårdsverksamhet.
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-14, § 6, om återremiss då det tillkommit information från
Fårboskolan om att det inte kommer finnas några lediga lokaler i och med att man vill använda
dessa till annat i skolan.

Förvaltningens förslag till yttrande
Förvaltningen anser att motionen är bra och delar synen på mycket av innehållet i den, främst att det
är viktigt att våra barn och ungdomar har en bra fritidssysselsättning. Precis som det också beskrivs
i motionen har det historiskt funnits flertalet föreningsdrivna fritids-/föreningsgårdar i våra
ytterområden. Dessa har fått stöttning av Oskarshamns kommun, men i takt med minskade ideella
krafter har också verksamheten försvunnit. Går vi tillbaka 15-20 år i tiden fanns föreningsdrivna
gårdar på följande orter: Påskallavik, Fårbo, Figeholm, Kristdala, Bockara och Ishult. Senaste åren
har det inte funnits någon kvar, men i början på 2022 startade föreningsgårdarna i Figeholm och
Påskallavik upp sin verksamhet igen.
Samtidigt ska det sägas att inom de kommunala fritidsgårdarnas verksamhet har det under senare
år hänt mycket positivt i takt med satsningar inom detta område. Nämnas kan bland annat att en ny
fritidsgård startats upp i Kristdala, att Rödsle Fritidsgård har utökat med kvällsöppet och att
Kristinebergs Fritidsgård har fått nya lokaler. Utöver dessa finns Stadsparkens fritidsgård.
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I justeringsbudgeten 2022 som beslutas av kommunfullmäktige den 15 november 2021 fanns en
satsning på det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i kommunen. Här beslutades att
en ny ungdomsenhet inrättas inom bildningsnämnden där bland annat fritidsgårdarna ingår. Ett av
uppdragen innebär också att konceptet med en mobil fritidsgård ska utvecklas, vilket kommer vara
ett prioriterat utvecklingsområde inom det systematiska kvalitetsarbetet under 2022. I
sammanhanget kan nämnas att den mobila fritidsgården med de kommunala fritidsledarna fanns på
plats i både Påskallavik och Figeholm under sportlovet och under våren är ytterligare 3 tillfällen
inplanerad på respektive plats.
Att framöver vara närvarande på fler platser i Oskarshamns kommun ser förvaltningen som viktigt.
Av den anledningen fanns också ett utvecklingsområde under 2021 i det systematiska
kvalitetsarbetet, nämligen att nå fler ungdomar än de som besöker fritidsgårdarnas öppna
verksamhet. Pandemin stoppade upp arbetet, men planeringsarbetet pågick och när restriktionerna
släppte flyttade de kommunala fritidsledarna ut verksamheten till Påskallavik och Figeholm under
några kvällar. Detta är en form av mobil lösning som innebär att befintliga resurser riktas om där
behov finns. Här har ungdomarna har via enkäter fått lämna in önskemål på verksamhetsinnehåll.
Även om motionen kring en fritidsgård i Fårbo är bra och det skulle finnas lediga lokaler, vill inte
förvaltningen låsa sig vid just denna plats och lokal. Detta med anledning av det arbete som pågår
kring mobil fritidsgård och det utökade uppdraget där detta ska utvecklas ytterligare, vilket beskrivits
ovan. Sedan kommer givetvis Fårbo vara en plats som omfattas av en mobil lösning om det visar sig
vara en bra plats för den mobila fritidsgården att besöka.
Sedan motionen inkom och den var uppe för behandling i bildningsnämnden 2021-02-02, § 120, har
skolledningen på Fårboskolan lämnat följande kommentarer gällande eventuellt lediga lokaler som
istället behöver tas i anspråk av skolverksamheten:








Lokalerna på fritidshemmet Lammet används idag av kulturskolan och
modersmål/studiehandledning. Vi vill fortsätta att nyttja lokalerna till dessa behov.
Skolsköterskan har ett eget rum på Fårboskolan.
Skolkurator har inget eget rum och använder sig av fritidshemmet lokaler när hen samtalar med
elever.
Ett angränsade rum till fritidshemmet används som skolbibliotek som i dagsläget även nyttjas av
fritidshemmet.
När årskurs 3 kommer till Fårboskolan från Figeholmskolan, förhoppningsvis varannan vecka,
och ska ha sin slöjdundervisning kommer vi att låta dem använda Lammets lokaler de lektioner
de inte har slöjd. För att minska på skolskjutsen ska de kunna stanna hela skoldagen.
Vi har för avsikt att göra om nuvarande årskurs 3:s klassrum till arbetsrum för lärarna, som idag
sitter i ett mycket trångt materielrum eller i kopieringsrummet. Detta är inte en bra arbetsmiljö för
lärarna.
Bildundervisning ligger idag på övervåningen över idrottshallen. Det finns två mycket branta
trappor upp till salen, en utifrån och en inifrån, utan tillgång till hiss. Elever med fysisk
funktionsnedsättning klarar inte att ta sig upp själva i trapporna. Därav vill vi flytta in
bildundervisningen i fritidshemmet Lammets lokaler som ligger i markplan.

Att bedriva fritidsgård i samma lokaler som skolan har verksamhet i under dagarna är problematiskt.
Det innebär merarbete för båda verksamheterna gällande att plocka fram och ta undan material. De
olika verksamheterna har också olika behov av material, utrymme och möblering.
Konsekvenser för barn och unga
Bedömningen är att barn och unga i hela kommunen kommer påverkas positivt av att utveckla en ny
ungdomsenhet och att konceptet kring mobila fritidsgårdar utvecklas ytterligare.
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Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår följande:
1. Bildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar detta till
kommunstyrelsen som bildningsnämndens yttrande över motion nr 6/21 efter återremiss.
2. Bildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige besvarar motionen med hänvisning till
bildningsnämndens yttrande.
Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår 2022-03-16, § 20, att bildningsnämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.

Dagens sammanträde
Fritidschef Daniel Stenberg föredrar ärendet.
Magnus Larsson (C) yrkar att:
- Bildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar detta till
kommunstyrelsen som bildningsnämndens yttrande över motion nr 6/21 efter återremiss.
-

Bildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ger bildningsnämnden i uppdrag att utreda
en öppning av en kommunal fritidsgård i Fårbo i enlighet med motionens intentioner.
Utredningen ska titta på möjligheter i både kommunägda lokaler och andra tänkbara lokaler.

Sven-Gunnar Persson (KD) yrkar bifall till Magnus Larssons (C) yrkande.
Ordföranden finner att det finns två förslag; arbetsutskottets förslag och Magnus Larssons (C)
yrkande. Ordföranden meddelar att förslagen prövas mot varandra. Bildningsnämnden godkänner
detta.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Magnus Larssons (C) yrkande och
finner att bildningsnämnden beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Votering begärs och verkställs.
Bildningsnämnden godkänner följande voteringsproposition:
- Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.
- Nej-röst för bifall till Magnus Larssons (C) yrkande.
Med 9 ja-röster och 2 nej-röster beslutade bildningsnämnden att bifalla arbetsutskottets förslag och
avslå Magnus Larssons (C) yrkande. Omröstningsresultatet framgår av sidan 18 i protokollet.

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens arbetsutskott 2022-03-16, § 20
Tjänsteutlåtande 2022-03-07
Bildningsnämnden 2021-12-02, § 120
Motion nr 6/21
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Skickas till
För kännedom:
Kommunstyrelsens kansli
Fritidschefen
Rektor Fårboskolan

För åtgärd:
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
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Omröstningslista, bildningsnämnden 2022-03-30, § 32 Svar på återremiss –
Motion nr 6/21: Se över möjligheterna att starta en fritidsgård i Fårbo
Voteringsproposition:
- Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.
- Nej-röst för bifall till Magnus Larssons (C) yrkande.

Ledamot

Tjänstgörande ersättare

Marie Holmgren (S)
Sami Durmishi (S)

Ja

Nej

X
Arne Nilsson (S)

X

Marianne Erlandsson (S)

X

Ingela Ottosson (M)

X

Gudrun Gustafsson (M)

X

Jan Johansson (SD)

X

Johanna Bäckström Wörmke (SD)

X

Saga Lundberg (V)

X

Sven-Gunnar Persson (KD)

X

Magnus Larsson (C)

X

Anton Sejnehed (S)

X
Summa:

Justerarsignaturer

Avstår

9

2
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Dnr BN 2022/000205-1

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans
medicinska insats 2021
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden antecknar patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans medicinska insats 2021
till protokollet.

Ärendet
Elevhälsans medicinska del styrs av flera lagar. Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska elevhälsan
främst vara förebyggande och hälsofrämjande, samt vid behov få anlitas för enkla sjukvårdsinsatser.
Av hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) framgår att hälso- och sjukvård ska bedrivas så att
den uppfyller kraven på en god vård. Genom patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) regleras
arbetet med patientsäkerhet.
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur det
systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att
informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses, 7 kap 3 § SOSFS 2011:9.
Skolläkare Birgitta Torstensson är verksamhetschef för elevhälsans medicinska insatser i
Oskarshamns kommun och har upprättat patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska
insatser (skolhälsovården) 2021.

Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden antecknar patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans
medicinska insats 2021 till protokollet.
Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår 2022-03-16, § 21, att bildningsnämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.

Dagens sammanträde
Skolläkare Birgitta Torstensson föredrar ärendet och svarar på frågor.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att bildningsnämnden beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens arbetsutskott 2022-03-16, § 21
Tjänsteutlåtande 2022-03-07
Patientsäkerhetsberättelse 2021 för elevhälsans medicinska insats

Skickas till
För kännedom:
Skolläkaren
Verksamhetschef elevhälsan
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-30
§ 34

Sida 20

Dnr BN 2022/000213-1

Uppföljning och kvalitetssäkring av externt
upphandlad vuxenutbildning – Information
Bildningsnämndens beslut
Informationen antecknas till protokollet.

Ärendet
Vid bildningsnämndens sammanträde 2022-03-30 informerar förvaltningen om uppföljning och
kvalitetssäkring av externt upphandlad vuxenutbildning.
Konsekvenser för barn och unga
Det är bra för barn och unga att bildningsnämnden får information i olika frågor.

Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden antecknar informationen till protokollet.

Dagens sammanträde
Studie- och yrkesvägledare Anders Håkansson, studie- och yrkesvägledare Carina Söderström och
verksamhetschef skola Peter Backhof informerar och svarar på frågor om externa utbildningar inom
den kommunala vuxenutbildningen.
Ordföranden ställer proposition på att anteckna informationen till protokollet och finner att
bildningsnämnden beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-03-21

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-30
§ 35
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Dnr BN 2020/000737-21

Utökad kapacitet i grundskolan – Delredovisning av
uppdrag om alternativt förslag på placering av en ny
F-9 skola
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden godkänner förvaltningens delredovisning av uppdraget gällande ett alternativt
förslag på placering av ny F-9 skola.
2. Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda område Havslätt som alternativ plats för
en ny F-9 skola, med fokus på elevsammansättning.
3. Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till bildningsnämndens sammanträde
2022-09-21 återkomma med en redovisning av uppdraget för återkoppling till kommunstyrelsen
för vidare hantering.

Ärendet
Bakgrund
Vid bildningsnämndens sammanträde 2021-11-17, § 102, redovisade bildningsförvaltningen
utredningen av alternativ Länsmansängen och baserat på bildningsnämndens beslutsförslag
beslutade kommunstyrelsen därefter 2022-01-25, § 6 enligt följande:
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bildningsnämndens redovisning av uppdraget,
presenterad i utredningen Lokaliseringsstudie för ny F-9 skola i Oskarshamn, godkänns.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att arbetet med utökad kapacitet i grundskolan
går vidare genom att utreda möjligheten att bygga en F-9 skola vid Länsmansängen, i enlighet
med förslaget från bildningsnämnden (2021-11-17, § 102).
3. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan får Tekniska nämnden i uppdrag
att genomföra en grundlig geoteknisk undersökning och dagvattenutredning på Länsmansängen.
Utredningen ska identifiera vilka förutsättningar som finns för att anlägga byggnader, skolgård,
parkeringar, anslutningsvägar med mera på området. Utredningen finansieras genom att
ianspråkta medel från kommunstyrelsens budget för samhällsnyttiga detaljplaner.
4. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan får bildningsnämnden i uppdrag
att ta fram ett alternativt förslag på placering av en ny F-9 skola. Bildningsnämnden ska
återkoppla förslaget till kommunstyrelsen för vidare hantering.
Vid bildningsnämndens arbetsutskott 2022-02-02, § 14, fördes en dialog om innebörden av
uppdraget från kommunstyrelsen 2022-01-25, § 3 p 2 – ”Under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar enligt ovan får bildningsnämnden i uppdrag att ta fram ett alternativt förslag på placering av
en ny F-9 skola. Bildningsnämnden ska återkoppla förslaget till kommunstyrelsen för vidare
hantering.” Dialogen mynnade ut i att uppdraget avser en ny F-9 skola på en plats inom området
som tidigare har angetts, inom den så kallade elipsen, eller i anslutning till detta område.
Kommunfullmäktiges beslutade 2022-02-14, § 3 följande i enlighet med kommunstyrelsens förslag
2022-01-25, § 6:
1. Bildningsnämndens redovisning av uppdraget, presenterad i utredningen Lokaliseringsstudie för
ny F-9 skola i Oskarshamn, godkänns.
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2. Arbetet med utökad kapacitet i grundskolan går vidare genom att utreda möjligheten att bygga
en F-9 skola vid Länsmansängen, i enlighet med förslaget från bildningsnämnden (2021-11-17,
§ 102).
Bildningsnämnden antecknade 2022-02-15, § 9, informationen till protokollet och gav förvaltningen i
uppdrag att till nämndens sammanträde 2022-03-30 återkomma med ett alternativt förslag på
område att utreda för placering av en ny F-9 skola.

Redovisning av uppdrag om alternativt förslag på placering av ny F-9 skola
Bildningsförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnadskontoret och tekniska kontoret gjort
en inventering av lämpliga platser för en alternativ placering av en ny F-9 skola. Följande platser har
varit uppe till diskussion.
1. Havslätt (skogsområdet mellan Havslätts camping, motionsslingan och Mockebo).
2. Havslätts camping (nuvarande campingområde).
3. Gläntans förskola (skogsområdet mellan Gläntans förskola, Fallebo och brukshundsklubben).
4. Fallebo (skogs- och ängsområdet mellan Fallebo, Humlekärrshult och Kokosnöten).
5. Norrtorn (området mellan Norrtornsvägen, Björngatan och E22).
6. Stockholmsberget (området mellan Norrtorns förskola och Repslagarhuset).
7. Humlans förskola (skogsområdet mellan Saft och koloniträdgårdarna i Kolberga).
Av de olika förslagen bedöms enbart alternativ 1, Havslätt, som aktuellt att utreda vidare. I den
ursprungliga Lokaliseringsstudie för ny F-9 skola i Oskarshamn bedömdes området som lämpligt att
bygga en skola på om vissa åtgärder genomförs. Området vid alternativ 2 bedöms ej vara aktuellt att
göra om till skolområde då det finns en bred politisk majoritet att fortsätta ha det som
campingområde. Alternativ 3 bedöms ha begränsad yta och alldeles för kuperad mark för att kunna
placera en skola i den storlek som krävs. Området där alternativ 4 finns har tidigare utretts som
eventuellt bostadsområde men då det fanns höga naturvärden och ej gynnsamma geotekniska
förutsättningar blev det aldrig aktuellt. Området bedöms därmed ej heller vara aktuellt för skola eller
motsvarande verksamhet. Det femte alternativet bedöms ha en begränsad yta samt vara belägen
allt för nära E22. Stockholmsberget som är det sjätte alternativet är på en kuperad mark samt
bedöms ha liknande nackdelar som alternativ Repslagarhuset hade i den ursprungliga utredningen
(lång skolväg för många elever i de yngre årskurserna samt svårt att få till en god trafiksituation).
Alternativ 7 är området vid Humlans förskola. Detta område bedöms som icke lämpligt för en skola
för knappt 1000 elever främst på grund av att det ligger mycket nära kemiindustriföretaget Saft. Att
placera en skola i den storleken 100 meter från industrin skulle kräva omfattande kompensatoriska
byggnadstekniska åtgärder samt tillgång till flera goda utrymningsvägar.
Utifrån inventeringen som har genomförts föreslås det att området vid Havslätt utreds som alternativ
plats om det visar sig att det inte går att bygga en ny skola vid Länsmansängen.
Bildningsförvaltningen föreslås ta fram hur stor skolan bör bli samt vilka upptagningsområden som
den nya skolan och övriga berörda skolor ska ha. I förslaget ska påverkan på elevsammansättning
tydliggöras ur bland annat ett socioekonomiskt perspektiv samt konsekvenser för elevers närhet och
behov av skolskjuts till berörda skolor.
Konsekvenser för barn och unga
Det är viktigt för barn och unga att kommunen utreder hur en ökad skolkapacitet kan skapas och
kostnad för detta, och att barn och unga får vara med och tycka till om en skolas placering samt
vilken typ av skola de önskar. En barnvänlig kommun byggs både med ett barnperspektiv och med
kunskaper om barnets eget perspektiv på tillvaron. När barns och ungas kunskap, intressen och
önskemål tas på allvar i utvecklingen av kommunen kan förutsättningarna öka för att skapa en god
uppväxtmiljö liksom större möjligheter för barn och unga att grundlägga en sund livsstil och sociala
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nätverk. Vidare hänvisas till den genomförda barnkonsekvensanalysen som bilagts
lokaliseringsutredningen.

Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår följande:
1. Bildningsnämnden godkänner förvaltningens delredovisning av uppdraget gällande ett alternativt
förslag på placering av ny F-9 skola.
2. Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda område Havslätt som alternativ plats för
en ny F-9 skola, med fokus på elevsammansättning.
3. Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till bildningsnämndens sammanträde
2022-09-21 återkomma med en redovisning av uppdraget för återkoppling till kommunstyrelsen
för vidare hantering.
Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår 2022-03-16, § 23, att bildningsnämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.

Dagens sammanträde
Organisationsstrateg Niclas Lundström föredrar ärendet.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att bildningsnämnden beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens arbetsutskott 2022-03-16, § 23
Tjänsteutlåtande 2022-03-07
Bildningsnämnden 2022-02-15, § 9
Kommunfullmäktige 2022-02-14, § 3
Kommunstyrelsen 2022-01-25, § 6
Lokaliseringsstudie - Ny F-9 skola i Oskarshamn

Skickas till:
För åtgärd:
Förvaltningsledningen
Organisationsstrategen

För kännedom:
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Grundskolans rektorer

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-30
§ 36

Sida 24

Dnr BN 2021/000438-4

Översyn av lokalbehovet för förskola och skola i
Påskallavik – Redovisning av uppdrag
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppdraget gällande översyn av
lokalbehovet för förskola och skola i Påskallavik.
2. Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett förslag om hur alternativ B
i utredningen ”Lokalutredning Påskallavik – förskola och skola” ska kunna genomföras samt ger
förvaltningen i uppdrag att inför investeringsbudget 2024-2027 förbereda ett underlag till
bildningsnämndens investeringsäskande.
3. Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att skapa en plan för hur förskolan lokalmässigt
ska kunna hantera en drastisk ökning av antal barn i förskoleålder i Påskallavik med omnejd.

Ärendet
Bakgrund
Vid bildningsnämndens sammanträde 2020-09-24, § 52 och § 53, redovisades Oskarshamns
kommuns behov av fler förskoleklasser samt utökad kapacitet inom grundskolan. I utredningarna
kopplade till redovisningarna lyftes Påskallavik som ett geografiskt område där kapaciteten för både
förskola och grundskola var begränsad. Utredningarna föreslog att det ska göras en fördjupad
handlingsplan för hur det framtida lokalbehovet för förskola och grundskola i Påskallavik kan
hanteras.
I den föreslagna översynen bör olika alternativ tas upp för att visa på hur Oskarshamns kommun kan
hantera det framtida prognostiserade lokalbehovet för förskola och skola i Påskallavik. De olika
alternativens påverkan på investerings- och driftskostnader ska på en övergripande nivå tydliggöras.
För att få en så god genomlysning som möjligt ska involvering av barn och elever, vårdnadshavare
och medarbetare ske.
Bildningsnämnden gav 2021-09-01, § 69, förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av
lokalbehovet för förskola och skola i Påskallavik. Vid arbetsutskottets sammanträde 2022-03-16
informerade förvaltningen i ärendet.

Redovisning av uppdraget gällande översyn av lokalbehovet för förskola och skola i
Påskallavik
I utredningsrapporten beskrivs bland annat hur Påskallaviks förskola och skola ser ut idag, vilken
kapacitet som finns samt antagande av framtida barn- och elevgruppers storlekar. Vidare redovisas
vad som har kommit upp vid dialoger som har förts med barn, elever, medarbetare och
vårdnadshavare gällande deras syn på lokalbehovet.
Arbetsgruppen som har arbetat med utredningen prioriterade identifierade lokalbehov enligt följande
ordning.
1. Ett klassrum modell större (med kapacitet för 30 elever) med tillhörande grupprum samt en
lokal avsedd för fritidshemsverksamhet.
2. En lokal för skolbibliotek.
3. Fler grupprum inom grundskolan.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-30

Sida 25

§ 36 fortsättning
4. Arbetsrum för förskolan.
5. Ökad lokalyta för matsal, alternativt ny lokal för textilslöjd.
6. En byggnad för förskola samt en huvudbyggnad för grundskola och fritidshem.
För att kunna lösa förskolans och skolans lokalbehov presenterades fyra förslag/alternativ.
A. Befintlig lösning.
B. Utbyggnad av skollokaler.
C. Utbyggnad av förskolelokaler och ombyggnation till skollokaler.
D. Ny förskola och ombyggnation av skollokaler.
De fyra alternativen analyserades utifrån fyra perspektiv (pedagogiskt, barn, vårdnadshavare och
ekonomiskt). Analysen resulterade i att arbetsgruppen föreslår att Oskarshamns kommun bör gå
vidare med alternativ B – Utbyggnad av skollokaler. Alternativet innebär att det enbart är lokaler till
skolan som ska byggas till. De prioriterade lokalbehoven kommer att hanteras till en rimlig kostnad.
Även om skolan fortsatt kommer vara utspridd på flera byggnader blir den ändå relativt samlad.
Alternativ B innebär även en möjlighet att ta emot större klasser samt frigöra en lokal i befintlig
byggnad till skolbibliotek om det krävs/önskas. Lokalbehoven som prioriterades som nummer 4 och
5 tas dock inte direkt om hand i alternativ B. Men då fler lokaler frigörs på skolan minskas den
allmänna trångboddheten på förskolan och skolan.
Vidare föreslås det att en plan bör iordningställas för att kunna öka kapaciteten för förskolan om det
visar sig att barnunderlaget i Påskallavik med omnejd ökar drastiskt. Förslagsvis skapas en plan
kopplat till att bygga ut befintliga förskolelokaler eller skapa tillfälliga lokaler. Planen träder i kraft om
befintliga fem avdelningar ej har möjlighet att ta emot de som önskar förskoleplats i Påskallavik.
Skolans behov av mer lokalyta vid en eventuell ökning av antalet elever bedöms inte lika stor
eftersom fler pedagogiska lokaler skapas om alternativ B genomförs.
Konsekvenser för barn och unga
Organisatoriska och fysiska lokalförändringar i förskolor och skolor får konsekvenser för barn och
unga. I arbetet med att se över lokalbehovet för förskola, fritidshem samt grundskola i Påskallavik
kommer barns perspektiv och barnperspektivet vara en betydande del i vad som bedöms som barns
bästa. Genom att genomföra en barnkonsekvensanalys kan barnens rättigheter och röster
presenteras, problematiseras och presenteras.

Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår följande:
1. Bildningsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppdraget gällande översyn av
lokalbehovet för förskola och skola i Påskallavik.
2. Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett förslag om hur alternativ B
i utredningen ”Lokalutredning Påskallavik – förskola och skola” ska kunna genomföras samt ger
förvaltningen i uppdrag att inför investeringsbudget 2024-2027 förbereda ett underlag till
bildningsnämndens investeringsäskande.
3. Bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att skapa en plan för hur förskolan lokalmässigt
ska kunna hantera en drastisk ökning av antal barn i förskoleålder i Påskallavik med omnejd.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-30

Sida 26
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Dagens sammanträde
Organisationsstrateg Niclas Lundström föredrar ärendet och svarar på frågor tillsammans med
bildningschef Lotta Lindgren.
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-03-21
Fördjupad handlingsplan över lokalbehovet för förskola och skola i Påskallavik

Skickas till
För kännedom/åtgärd:
Kommunstyrelsen
Förvaltningsledningen
Organisationsstrategen
Förvaltningsekonomen
Berörda rektorer

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-30
§ 37

Sida 27

Dnr BN 2020/000019-42

Förskolor och skolor i Fårbo och Figeholm –
Information
Bildningsnämndens beslut
Informationen antecknas till protokollet.

Ärendet
Bakgrund
Bildningsnämnden gav 2020-03-26, § 24, punkt 2c, förvaltningen i uppdrag att till nämndens
sammanträde i december utreda om det är möjligt att slå samman enheter i Figeholm och Fårbo
samt beskriva konsekvenserna av en eventuell sammanslagning (handlingsplan 2021 punkt 10) .
Vid sammanträdet 2021-03-31, § 21, beslutade bildningsnämnden följande:
1. Bildningsnämnden beslutar som ett inriktningsbeslut att genomföra alternativ C i utredningen
”Förskolor och skolor i Fårbo och Figeholm”.
2. Bildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett förslag om hur
alternativ C i utredningen ”Förskolor och skolor i Fårbo och Figeholm” ska kunna genomföras.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-12, § 36, att bildningsnämnden ska efter samråd med
tekniska nämnden besluta hur medel inom objektet ”Utökad kapacitet förskola och grundskola” och
”Fler förskoleplatser” används.
Bildningsnämnden beslutade 2021-06-09, § 42, enligt följande:
1. Bildningsnämnden beslutar att genomföra alternativ C i utredningen ”Förskolor och skolor i
Fårbo och Figeholm”, i enlighet med rapporten ”Förslag på tillbyggnad av Prästkragens förskola
och Figeholmskolan”.
2. Bildningsnämnden beslutar att finansiering sker via investeringsposten ”Utökad kapacitet
förskola och grundskola”.
Vid bildningsnämnden 2021-09-23, § 81 informerade förvaltningen om förslag till genomförande.
Vid bildningsnämnden 2021-11-17, § 103 informerade förvaltningen om förslag, befintlig byggnad
och funktionsupphandling för ny byggnad.
Vid bildningsnämnden 2022-02-15, § 10 informerade förvaltningen om arbetet med nya lokaler vid
Figeholmskolan.
Konsekvenser för barn och unga
Organisatoriska och fysiska lokalförändringar i förskolor och skolor får konsekvenser för barn och
unga. Förändringen som föreslås har bedömts ha likvärdiga och till viss del även positiva
konsekvenser för barn och unga i förhållande till nuvarande lösning. Barn och unga kommer
involveras så att barns perspektiv tas upp.

Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden antecknar informationen till protokollet.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-30

Sida 28

§ 37 fortsättning

Dagens sammanträde
Organisationsstrateg Niclas Lundström informerar i ärendet.
Ordföranden ställer proposition på att anteckna informationen till protokollet och finner att
bildningsnämnden beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-03-21

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-30
§ 38

Sida 29

Dnr BN 2022/000204-2

Månadsuppföljning per februari 2022
Bildningsnämndens beslut
Månadsuppföljning per februari 2022 godkänns.

Ärendet
Bildningsnämnden ansvarar för verksamheter som bidrar till tillväxt och ökar Oskarshamns
kommuns attraktivitet. Dessa är förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning samt ett rikt
och varierat kultur- och fritidsutbud. Målsättningen är hög kvalitet, hållbart liv och gott mående för
alla. I tjänsteutlåtandet framgår en del av det viktiga och komplexa arbete som bedrivits av
engagerade och kompetenta medarbetare under perioden januari fram till februari 2022.
Finansiella måltal
 Utfall mot periodbudget
 Årsprognos mot årsbudget
 Utfall investeringsprojekt mot periodbudget

97,4 %
100 %
11 %

(exklusive konstgräs och föreningar)



Årsprognos investeringsprojekt mot årsbudget 100 %

Den ekonomiska redovisningen i månadsuppföljning per februari 2022 visar följande, inklusive
kapitalkostnader (tkr):
Avdelning
Central förvaltning
o resursfördelning
Förskola
Grundskola
Skolområde Oscar
Fritid
Kultur
Netto

Budget
ackumulerat

Utfall
ackumulerat

Avvikelse
ackumulerat

Budget
helår

Prognos
helår

Avvikelse helår

- 91 334
- 2 912
- 6 854
- 5 136
- 8 695
- 5 979

- 89 450
- 1 775
- 6 434
- 5 660
- 8 555
- 5 247

1 884,0
1 136,7
420,1
- 523,5
140,1
732,7

- 548 696
- 22 641
- 45 821
- 32 658
- 52 682
- 36 015

- 547 696
- 22 641
- 45 821
- 32 658
- 53 682
- 36 015

1 000
0
0
0
- 1 000
0

- 120 911,3

- 117 121,1

3 790,1

- 738 513

- 738 513

0

Kommentar till avvikelserna
Centralt finns ett överskott på 1 709 tkr. Resursfördelningen har för perioden överskott som kommer
jämna ut sig under året. Intäkter från migrationsverket matchas med kostnader för nyanlända i
verksamheterna. Kostnader för IKT/data är ännu inte interndebiterade vilket kan komma att påverka
utfallet negativt.
Förskolan har ett överskott på 1 125 tkr då hög sjukfrånvaro på personalen ger lägre
personalkostnader samt lägre vikariekostnader då det varit hög sjukfrånvaro på barnen under
perioden.
Grundskolan har ett överskott på 513 tkr. Verksamhetsstöd ger högre intäkter än budgeterat och
lägre personalkostnader pga. hög sjukfrånvaro påverkar resultatet positivt.
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-30

Sida 30
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Gymnasiet har ett underskott på -310 tkr och Komvux har ett underskott på -206 tkr vilket ger ett
totalt underskott på -516 tkr för verksamheterna. Höga kostnader för diesel samt höga
personalkostnader för gymnasiet och köp av externa utbildningsplatser för Komvux påverkar
resultatet negativt. Kommande statsbidrag kommer sänka underskottet under året.
Fritid har ett överskott på 144 tkr. Den nya Ungdomsenheten är ännu inte helt igång vilket gör att de
har lägre personalkostnader än budgeterat.
Kulturen har ett överskott på 743 tkr. Kommande kostnader för evenemang samt utbetalning av
föreningsbidrag kommer sänka överskottet under våren.
Vidtagna åtgärder med anledning med årsprognosen
Årsprognosen visar på en budget i balans vilket inte kräver några åtgärder.
Investeringsbudget
Bildningsnämndens investeringsbudget för 2022 uppgår till 1 mkr och 113 tkr har förbrukats till och
med februari.
Frisknärvaron
Frisknärvaron och målet på 95 % påverkas negativt av covid-19 under de två första månaderna
2022. Första den 25:te i månaden efter kan frisnärvaron läsas av vilket innebär att vid denna
månadsuppföljning redovisas frisknärvaron per januari 2022, totalt 89,9 %. Det är framför allt
korttidsfrånvaron, de första 14 dagarna som påverkas.
Statsbidrag
Förvaltningen ansöker, följer upp och redovisar statsbidragen löpande.
Konsekvenser för barn och unga
Uppföljningen av ekonomin är av stor betydelse för medelsanvändningen i förhållande till barn och
unga. Verksamhetschef och rektor ska alltid sträva efter att göra mesta möjliga av tilldelad budget
och annan extern finansiering såsom statsbidrag. Månadsuppföljningen är viktig då det möjliggör för
respektive verksamhetschef och rektor att se de ekonomiska förutsättningarna för resterande del av
året och utifrån detta ha koll på medelsanvändningen och vid behov omfördela tillgängliga medel på
ett bättre sätt för barn och unga. Års- och delårsbokslut ligger även till grund för handlingsplanen till
driftbudget för det kommande året.

Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår att månadsuppföljning per februari 2022 godkänns.

Dagens sammanträde
Förvaltningsekonom Malin Engström och bildningschef Lotta Lindgren föredrar ärendet och svarar
på frågor.
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-03-21

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-30

Sida 31

§ 38 fortsättning

Skickas till
För kännedom:
Kommunstyrelsen
Förvaltningsledningen

För åtgärd:
Ekonomiavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-30
§ 39

Sida 32

Dnr BN 2022/000212-1

Bildningsnämndens driftbudget 2023 – Information
om budgetförutsättningar
Bildningsnämndens beslut
Informationen antecknas till protokollet.

Ärendet
Vid arbetsutskottets och bildningsnämndens sammanträden i mars informerar förvaltningen om
budgetförutsättningar gällande driftbudget 2023.
Vid arbetsutskottets sammanträde 2022-05-25 och bildningsnämndens sammanträde 2022-06-08
får nämnden information om förvaltningens förslag till handlingsplan, driftbudget, verksamhetsplan,
särskilda satsningar samt taxor och avgifter, inför nämndens beslut om handlingsplan 2023 och
beslut om förslag till driftbudget 2023 som fattas vid nämndsammanträdet 2022-09-21.
Konsekvenser för barn och unga
Det är viktigt för barn och unga att bildningsnämnden genom information i god tid får möjlighet att
reflektera över prioriteringar och eventuella åtgärder i handlingsplanen 2023.

Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden antecknar informationen till protokollet.

Dagens sammanträde
Förvaltningsekonom Malin Engström och bildningschef Lotta Lindgren informerar i ärendet och
svarar på frågor.
Ordföranden ställer proposition på att anteckna informationen till protokollet och finner att
bildningsnämnden beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-03-07

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-30
§ 40

Sida 33

Dnr BN 2022/000137-3

Svar på revisionsrapport – Granskning av
styrmodellen avseende löften och mätetal
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar detta, tillsammans
med bilaga 1, till kommunens revisorer som nämndens svar på revisionsrapporten.

Ärendet
Bakgrund
Kommunen har tidigare tillämpat en målstyrning med balanserade styrkort. Från och med år 2018
har förändringar gjorts i modellen för verksamhetsstyrning, där styrkorten har ersatts av ”löften”, som
direkt berör kommunens invånare. Kundfokus, värdeskapande, effektivitet och helhetsperspektiv är
viktiga ledord.
Styrningen ska vara tillitsbaserad och omfatta hela styrkedjan, från den politiska huvudmannen till
medarbetaren ute i verksamheten. I uppföljning och utvärdering av löftena betonas medarbetarnas
delaktighet.
Uppföljningen ska ge svar på om brukarens/kundens behov uppfyllts. Uppföljningen ska kunna
påverkas av medarbetarna och ligga till grund för utvecklings- och förbättringsarbete.
PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oskarshamns kommun genomfört en
granskning avseende om kommunstyrelsen och nämnderna bedriver ett ändamålsenligt arbete med
tillräcklig intern kontroll avseende löften i enlighet med styrmodellen. Revisorerna önskar få svar från
kommunstyrelsen och nämnderna senast 2022-04-30, med redogörelse för vad nämnden avser att
göra för att åtgärda de påpekanden som görs i den revisionella bedömningen.

Samlad bedömning
Utifrån genomförd granskning är PWC:s samlade bedömning att kommunstyrelsen och nämnderna
inte helt bedriver ett ändamålsenligt arbete med tillräcklig intern kontroll avseende löften och
mätetal.
PWC:s samlade bedömning grundas på att det saknas riktlinjer för definition och utformning av
löften, samt hur tillämpning ska ske. Vidare att det saknas en tydlig processägare för att
övergripande kunna ge stöd och återkoppling kring modellens tillämpning. PWC anser att
beredningsprocessen behöver utvecklas med koppling till övergripande visioner och mål, samt med
koppling till finansiella förutsättningar. Vidare att transparensen behöver öka i de löften som
utvärderas genom sammanvägning av fler indikatorer för ett löftes uppfyllelse.
PWC bedömer samtidigt att löften har tagits fram utifrån modellens intentioner, samt att det finns ett
aktivt arbete i kommunstyrelse och nämnder med att följa upp och kommunicera löften och resultatet
i verksamheterna. Av intervjuerna framgår att modellen med löften fått ett större genomslag i
verksamheterna än tidigare tillämpade styrkortsmodell.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-30

Sida 34

§ 40 fortsättning

Bildningsnämndens svar utifrån PWC:s rekommendationer
Dagens styrmodell utgår från tillitsbaserad styrning. Bildningsnämnden tror att detta kan tydliggöras
och bli mer likvärdigt för hela kommunen. Ett huvudsyfte med ”tillitsreformen” är att balansera
behovet av kontroll med förtroende för medarbetarnas verksamhetsnära kunskap och erfarenhet.1
Ambitionen är också att styrningen ska bli mer samordnad mellan olika politikområden samt att den
ska vara långsiktig och kunskapsbaserad.2 Tillitsreformens betoning av verksamhetsnära
professionalitet ligger väl i linje med principen om armlängds avstånd gällande kulturen. Kulturens
värde och sociala effekter blir ofta synliga långt från de egna verksamheterna.
PWC rekommenderar
 att utvärdera modellen, bland annat i syfte att utveckla modellen genom att
verksamhetsperspektivet kan förenas med behovet av att säkerställa en röd tråd från vision och
övergripande målambitioner, samt att tydligare tillgodose ett utvecklingsperspektiv.
Bildningsnämnden
tycker det är bra att styrmodellen utvärderas och utvecklas.






att utveckla modellen genom att även lyfta fram tvärsektoriella/kommungemensamma löften.




tycker att det finns en röd tråd från bildningsnämndens vision och övergripande
målambitioner utifrån verksamhetsperspektivet. Detta blir även tydligt då bildningsnämnden
årligen tar beslut om prioriterade utvecklingsområden.

Bildningsnämnden ser positivt på kommungemensamma löften som är kopplade till
verksamheternas uppdrag samt en större likvärdighet i kommunen.

att öka transparensen i indikatorer för att främja tydligare återkoppling av verksamhetens
riktning.
Bildningsnämnden
tycker att de indikatorer som förvaltningen redovisat för nämnden och som ligger till grund för
den kvalitativa bedömningen är tydliga. (Bilaga 1: Bildningsnämndens arbete med löftena)






att se över hur nämnder och budgetberedning mer aktivt kan involveras i syfte att årligen pröva
om eventuella revideringar behöver göras med koppling till exempelvis övergripande politiska
målambitioner och finansiella förutsättningar.


1
2

anser att det behövs mer än indikatorer och nyckeltal för att se vad verksamheterna inom
bildningsnämnden betyder för exempelvis en jämlik stad. Det kräver en professionell
bedömning där medborgare och andra berörda aktörer har konsulterats. Om vi bara
fokuserar på det mätbara riskerar vi att värden går förlorade. Det krävs mod för att våga vara
öppen för det omätbara och oförutsägbara och på så sätt ge utrymme för det nya att växa.

Bildningsnämnden är positiv till det uppdrag som kommunfullmäktige gav till dåvarande
kommundirektör. Detta innebär att löften bygger på ett tillitsbaserat synsätt med fokus på
verksamheternas syfte och brukarbehov. Genom denna styrmodell tillvaratas medarbetarnas
kompetens samt att medarbetarna tagit fram vad som är viktig kvalitet för invånarna i
kommunen. Detta ställningstagande innebär att politiken har modet att lita på professionen
och inte överprövar professionens förslag till löften samt att politiken vågar tänka långsiktigt.

SOU 2019:43, s. 27.
SOU 2019:6 En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-30

Sida 35

§ 40 fortsättning
I en tillitsbaserad styrmodell är kunskapen om de olika verksamheterna samt dialogen mellan
politiker och tjänstepersoner samt dem bildningsnämnden finns till för oerhört viktig.


att till styrmodellen skapa riktlinjer/anvisningar för hur löften med mätetal ska tillämpas, samt
tillse att tjänsteperson på central nivån “äger” processen i fråga om att bevaka tillämpning och
stödja förvaltningar/nämnder i arbetet med löften.


Styrmodellen med löften innebär att kommunfullmäktige tagit beslut om att lämna NPM, New
Public Management, och mätetal. Mätetal är ingen garanti för en god kvalitet.
Bildningsnämnden upplever att rapporten utgår från NPM och att detta är den styrmodell
som ska tillämpas. Bildningsnämnden utgår från kommunfullmäktiges beslut.
De verksamheter som bildningsnämnden ansvarar för kräver tillit till alla professionella
medarbetare, tillit till det mänskliga omdömet och till professionell kunskap. Alla situationer
som medarbetare ställs inför dagligen på förskolor, skolor, bibliotek, simhall och andra
verksamheter inom bildningsnämnden är unika och kräver erfarenhet och ett gott omdöme
för att sedan handla på ett sätt som gör att vi lever upp till och utvecklar löftena så att vi hela
tiden blir lite bättre än vad vi var igår.
Att effekter kan beskrivas är inte samma sak som att förändringen går att mäta och
kvantifieras. Samtidigt innebär ett fenomens omätbarhet inte att det är omöjligt att förstå
dess nytta eller värde.



PWC anser att det inom bildningsnämnden och socialnämnden behöver tydliggöras vad som
ligger till grund för bedömning av ett löftes utfall, samt att skapa underlag för att med ökad
transparens kunna följa ett löftes utveckling över tid.


Bildningsnämnden känner sig trygg med de kvalitativa bedömningar som redovisas för
nämnden två gånger per år och som beskrivs både i text och i hårda siffror från exempelvis
enkäter, meritvärden och betyg.
Bildningsnämnden har utöver denna redovisning två kvalitetsdagar årligen för
utbildningsverksamheterna samt två redovisningar årligen kopplat till det systematiska
kvalitetsarbetet och de prioriterade utvecklingsområdena. Årligen får bildningsnämnden
information om alla kunskapsresultat kopplat till utbildningen under punkten bildningschefen
informerar.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet redovisas också årligen. Där ingår exempelvis
redovisning av arbetsmiljöenkäten samt tillbud och olycksfall.
Detta tillsammans innebär att bildningsnämnden har god kunskap om kvaliteten i de olika
verksamheterna samt löftenas utveckling över tid. Löftena bygger också på att horisonten
alltid finns kvar vilket innebär att när våra verksamheter tar ett steg framåt så höjer vi ribban
och vill lite till.

Konsekvenser för barn och unga
Granskningen syftar till att granska om kommunstyrelsen och nämnderna bedriver ett
ändamålsenligt arbete med tillräcklig intern kontroll avseende löften i enlighet med styrmodellen. Det
är viktigt för barn och unga att arbetet i bildningsnämnden sker utifrån vad som är bäst för unga, att
lagar och förordningar följs samt att det omätbara och de värden som finns gällande kultur, fritid och
utbildning beaktas i bildningsnämndens arbete med ekonomi och löften.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-30

Sida 36

§ 40 fortsättning

Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar detta, tillsammans med bilaga 1, till kommunens revisorer som nämndens svar på
revisionsrapporten.
Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår 2022-03-16, § 24, att bildningsnämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.

Dagens sammanträde
Bildningschef Lotta Lindgren svarar på frågor.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att bildningsnämnden beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens arbetsutskott 2022-03-16, § 24
Tjänsteutlåtande 2022-03-21 med:
Bilaga 1: Bildningsnämndens arbete med löftena (godkänd av bildningsnämnden 2021-06-09, § 58)
Revisionsrapport– Granskning av styrmodellen avseende löften och mätetal

Skickas till
För kännedom/åtgärd:
Kommunrevisionen
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Förvaltningsledningen
Förvaltningsekonomen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-30
§ 41

Sida 37

Dnr BN 2022/000214-1

Rutiner kring hot och våld med mera – Information
Bildningsnämndens beslut
Informationen antecknas till protokollet.

Ärendet
Vid bildningsnämndens sammanträde 2022-03-30 informerar förvaltningen om förebyggande och
främjande arbete samt om rutiner och handlingsplaner kopplat till den dialog som finns i samhället
om hot och våld.
Konsekvenser för barn och unga
Det är bra för barn och unga att bildningsnämnden får information i olika frågor och på så sätt
säkerställer att ett systematiskt arbete genomföras som påverkar barn och ungas levnadsvillkor.

Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden antecknar informationen till protokollet.

Dagens sammanträde
Bildningschef Lotta Lindgren informerar i ärendet och svarar på frågor.
Ordföranden ställer proposition på att anteckna informationen till protokollet och finner att
bildningsnämnden beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-03-21

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-30
§ 42

Sida 38

Dnr BN 2019/000016-64

Val av ersättare i bildningsnämndens arbetsutskott –
Fyllnadsval
Bildningsnämndens beslut
Lisbeth Lindberg (L) väljs som ersättare i bildningsnämndens arbetsutskott för perioden till och med
2022-12-31.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-15, § 175, att bevilja Fredrik Eckerskog (L) entledigande från
uppdraget som ersättare i bildningsnämnden. Vid sammanträdet 2022-03-31 ska
bildningsnämndens utse en ny ersättare till sitt arbetsutskott.

Dagens sammanträde
Magnus Larsson (C) föreslår att Lisbeth Lindberg (L) väljs som ersättare i bildningsnämndens
arbetsutskott för perioden till och med 2022-12-31.
Ordföranden ställer proposition på Magnus Larssons (C) förslag och finner att bildningsnämnden
beslutar bifalla detta.

Skickas till:
För kännedom:
Vald person
Förvaltningsledningen
Administration – Team övergripande

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-30
§ 43

Sida 39

Dnr BN 2022/000008-6

Information
Bildningsnämndens beslut
Informationen antecknas till protokollet.

Dagens sammanträde
1. Kulturstrateg Peter O Ekberg informerar och svara på frågor om Kultur 2022 – Kulturevenemang
och konst.
2. Ny kulturchef Marcus Persson presenterar sig.
3. Bildningschef Lotta Lindgren informerar om följande:
a. Rekryteringar: rekryteringen av ekonomistrateg är klar och rekrytering av rektor till Norra
området i förskoleverksamheten ska påbörjas (innebär ingen utökning).
b. Nuläget gällande mottagande av barn från Ukraina:
- Mottagandet är påbörjat
- Förskolan – öppna förskolan i första hand samt önskan om placering
- Skolan – direktplacering om det blir få barn och en mottagningscentral om det blir fler.
Inledning om 2-3 veckor på mottagningscentralen.
- Stöd till vårdnadshavarna via föräldrautbildningen ”Vi möts”.
- Samordnare Paula Backhof har haft utbildning så att fler lärare kan kartlägga steg 2.
- Stöd till verksamheterna, informationsbrev, film från Previa och myndigheter; Skolverket –
ukrainska skolsystemet samt fria läromedel. På kulturhuset kan ukrainare få svar på frågor.
- Det ska enligt Skolverket vara möjligt att gå i ukrainsk skola på distans.
- Har rätt till skolgång men har ingen skolplikt.
c. Föräldrastödet och att det är insatser, aktiviteter och verksamheter riktade till föräldrar, som
stärker föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn.
d. Hur går det med konstgräset? Inget nytt.
e. Byggnationen av förskolan Kristineäng och att den går att följa via kommunens hemsida.
f. Kulturutbudet via Kultur 22.
g. Ung företagsamhet och att finalen är i Kalmar den 12 april. Oscarsgymnasiet är en av tre
skolor som är nominerad till årets UF-skola.
h. Friskfaktorer jobbar förvaltningen med på många olika sätt.
i. Barn- och elevstatistik 2015-2022.
j. En incident i närheten av Oscarsgymnasiet.
Ordföranden ställer proposition på att anteckna informationen till protokollet och finner att
bildningsnämnden beslutar bifalla detta.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-30

§ 44

Sida 40

Dnr BN 2022/000004-2

Anmälningsärenden
Bildningsnämndens beslut
Anmälningsärenden enligt föreliggande förteckning antecknas till protokollet.

Ärendet
I ärendet föreligger förteckning med anmälningsärenden.

Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår att anmälningsärenden enligt föreliggande förteckning antecknas till
protokollet.

Dagens sammanträde
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-03-23
Förteckning anmälningsärenden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-03-30
§ 45

Sida 41

Dnr BN 2022/000005-2

Anmälan av delegationsbeslut
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden antecknar delegationsbeslut enligt föreliggande förteckningar till protokollet.

Ärendet
I ärendet föreligger förteckningar över delegationsbeslut.

Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden antecknar delegationsbeslut enligt föreliggande
förteckningar till protokollet.

Dagens sammanträde
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-03-23
Förteckningar delegationsbeslut

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

