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Dnr BN 2022/000032-1

Val av protokolljusterare
Bildningsnämndens beslut
Efter uppropet utses Magnus Larsson (C) att tillsammans med ordförande Anton Sejnehed (S)
justera detta protokoll.
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Dnr BN 2022/000006-20

Fastställande av dagordning
Bildningsnämndens beslut
Utskickad dagordning fastställs.
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Dnr BN 2022/000312-2

Svar på medborgarförslag nr 5/22 - Fria bussresor till
alla skolelever i Oskarshamn till och från skolan
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden avslår medborgarförslag nummer 5/22 med hänvisning till förvaltningens
tjänsteutlåtande.

Ärendet
Bakgrund
Kommunfullmäktige har 2022-03-14, 37 §, överlämnat medborgarförslag nummer 5/22 till
bildningsnämnden för beslut och besvarande.
Förslagsställaren föreslår att alla skolelever i Oskarshamns kommun ska få möjlighet till fria
bussresor till och från skolan. De skriver att det är ett klimatvänligt alternativ som stärker möjligheten
för alla elever att ta sig till och från skolan. Fria bussresor underlättar även för elever som har det
dåligt ekonomiskt ställt.

Förvaltningens yttrande
Bildningsförvaltningen vill börja med att tacka förslagsställaren för ett medborgarförslag som syftar
till att gynna klimatvänliga transportalternativ.
I Oskarshamns kommun är det varje år cirka 4 000 elever som antingen går i grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola. I snitt innebär det drygt 300 elever per
årskull. Som elev i grundskolan, grundsärskolan eller gymnasiesärskolan kan man ha rätt till
kostnadsfri skolskjuts om något av följande kriterier uppfylls:
 färdvägens längd
 trafikförhållanden
 elevens funktionsnedsättning
 någon annan särskild omständighet.
I Oskarshamns kommuns skolskjutsregler har bedömningen av kriterierna tydliggjorts, bland annat
färdvägens längd. Avståndskravet mellan bostadsadressen och anvisad skola är följande:
Årskurs
Förskoleklass
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Gymnasiesärskola

Avstånd bostad till skola
2 km
2 km
4 km
5 km
6 km

I Oskarshamns kommun uppfyller årligen cirka 900 elever något av kriterierna för att bli beviljade
skolskjuts. Av dessa är det drygt hälften, cirka 500 elever, som åker öppen linjeförlagd busstrafik för
att ta sig till och från skolan. Dessa elever får ett så kallat skolkort vilket är ett busskort som kan
användas på skoldagar. Resterande del av de beviljade skolskjutseleverna åker särskild anordnad
skolskjuts (tidigare kallat skoltaxi) eller så utnyttjar de inte någon skolskjuts.
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Elever på gymnasieskolan kan inte få skolskjuts till och från skolan. Däremot kan de bli beviljade
elevresor vilket de får i form av skolkort som kan nyttjas i öppen linjeförlagd busstrafik. För att bli
berättigad elevresa krävs det att avståndet till skolan är minst 6 km. Varje år beviljas cirka 400
gymnasielever från Oskarshamns kommun elevresor.
Sammanlagt är det alltså cirka en tredjedel av Oskarshamns kommuns elever i grundskolan,
grundsärskolan, gymnasiesärskolan och gymnasieskolan som idag har fria skolresor. För att
samtliga elever ska få fria skolresor innebär att kommunen behöver införskaffa ytterligare cirka 2 700
skolkort årligen. Kostnaden för ett kommunskolkort var 6 400 kr för läsåret 2021/2022. Ett
länsskolkort, som exempelvis beviljas till elever boende i Oskarshamn som går på gymnasiet i
Kalmar, kostar 9 900 kr. Den sammanlagda kostnaden som Oskarshamns kommun lägger på
skolkort för elever i grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola ligger på
knappt 6 miljoner kr per år. Om vi inför fria skolresor skulle kostnaden öka till drygt 23 miljoner kr
vilket är en ökning med 17 miljoner kr per år.
Förslagsställaren tar upp att fria bussresor till och från skolan är ett klimatvänligt alternativ.
Bedömningen om fria bussresor är ett klimatvänligt alternativ eller ej beror på vad det jämförs med.
En fulltalig buss är mer klimatvänliga än om samtliga passagerare skulle åkt i var sin bil, men om
samtliga istället går eller cyklar blir bussåkandet miljömässigt ett mindre fördelaktigt alternativ.
Oskarshamns kommun arbetar för en god folkhälsa vilket bland annat ges uttryck i den kommande
översiktsplanen. I Cykelplan 2030 beskrivs Oskarshamns kommuns kontinuerliga arbete med att
underlätta för invånare att gå och cykla. Att införa fria skolresor riskerar motverka ambitionen och
förhoppningen om att fler ska gå och cykla kortare distanser. Fria bussresor till och från skolan för
samtliga elever skulle därmed kunna påverka barn och ungas hälsa negativt då den sammanlagda
fysiska aktiviteten med stor sannolikhet minskas.
Vilka konsekvenser det blir för elevers resandemönster om fria skolresor införs är svårt att förutse.
Troligtvis kommer vissa elever som idag skjutsas till skolan med bil istället ta bussen vilket har en
positiv påverkan på klimatet. Men med största sannolikhet kommer det också vara elever som idag
går eller cyklar till skolan som istället väljer bussen vilket i sin tur har negativ påverkan på folkhälsan.
Ett ökat bussresande kan även ha negativ påverkan på miljön om det visar sig att fler bussturer
behöver köras.
Bildningsförvaltningen anser det ej aktuellt att bifalla medborgarförslaget med tanke på negativa
effekter på barn och ungas folkhälsa. Vidare riskerar förslaget innebära negativa ekonomiska
konsekvenser på andra delar av grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan om ytterligare 17 miljoner kr per år ska satsas på skolkort.
Konsekvenser för barn och unga
Medborgarförslaget om fria skolresor för alla påverkar barn och unga, både direkt och indirekt. Att en
elev har en trygg och säker väg till skolan är en viktig del i hens välmående, oavsett hur kort eller
lång skolvägen är. Oskarshamns kommun arbetar kontinuerligt med att skolvägarna ska vara säkra
och trygga, oavsett om det sker med skolskjuts eller via gång/cykel. Ett införande av fria skolresor
riskerar att minska barn och ungas naturliga fysiska aktivitet vilket i sin tur har negativ påverkan på
folkhälsan. Indirekt skulle förlaget även med största sannolikhet ha negativ påverkan på barn och
unga då de fria skolresorna skulle behöva bekostas genom att ekonomiska medel tas från andra
verksamheter som är ämnade för barn och unga.
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Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden avslår medborgarförslag nummer 5/22 med hänvisning
till förvaltningens tjänsteutlåtande.
Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår 2022-05-25, § 42, att bildningsnämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.

Dagens sammanträde
Två av förslagställarna berättar om medborgarförslaget och svarar på frågor.
Organisationsstrateg Niclas Lundström föredrar förvaltningens och tillika arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att bildningsnämnden beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens arbetsutskott 2022-05-25, § 42
Tjänsteutlåtande 2022-05-16
Medborgarförslag nr 5/22
Kommunfullmäktige 2022-03-14, § 48

Skickas till
För kännedom:
Förslagställare
Bildningschefen
Organisationsstrategen
Kommunfullmäktige
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Svar på revisionsrapport - Grundläggande granskning
av styrelse och nämnder 2021
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar detta, tillsammans
med bilaga 1, till kommunens revisorer som nämndens svar på revisionsrapporten.

Ärendet
Bakgrund
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och
nämnder. Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet
med fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ
bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att
dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten
inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt.
Syfte och revisionsfrågor
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i
revisionsberättelse. Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras:
Har kommunstyrelsens och nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?
Granskningen omfattar följande granskningsområden:
Styrning, kontroll och åtgärder.
Måluppfyllelse för verksamheten.
Måluppfyllelse för ekonomin
Punkt 1 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar
underlag för att bedöma om förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt (3).
Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av 6 kapitlet 6 § kommunallagen och följsamhet till
fullmäktiges uppdrag i form av mål och budget 2021.

Rekommendationer efter granskningen
Revisorernas sammanfattning av granskningen finns på sidan 13 i revisionsrapporten och
granskningsiakttagelserna på sidan 14 och 15.
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till nämnden:
 Bildningsnämnden rekommenderas att tydliggöra kriterier och värden att använda för
bedömning av löftena.
 Bildningsnämnden rekommenderas att utveckla sitt arbete med åtgärder för att nå
verksamhetsmålen så att dessa har direkt inverkan på måluppfyllelsen.
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Förvaltningens förslag till bildningsnämndens svar utifrån PWC:s rekommendationer
Gällande de två rekommendationerna ovan så hänvisas det i punkten två till verksamhetsmål. På
uppdrag av Kommunfullmäktige arbetar bildningsnämnden med löften, inte verksamhetsmål.
I styrdokumentet, Revisionsreglemente för kommunrevisionen i Oskarshamns kommun, som gäller
från och med 2021-03-01, står bland annat följande, Den övergripande revisionsuppgiften är att
granska om verksamheten följer och uppnår fullmäktiges beslut och mål, att detta sker inom givna
ekonomiska ramar och andra förutsättningar samt med en tillräcklig styrning och kontroll.
Beslutad styrmodell utgår från tillitsbaserad styrning. I början av 2017 inledde dåvarande
kommundirektör en process ”Från mål till löften”. Syftet är att det ska vara tydligt mot invånarna vad
vi som kommun erbjuder och vad man kan förvänta sig. Löftena ska komma ifrån verksamheterna
så kommunens medarbetare fick i uppdrag att: Tänk dig in i rollen som elev, förälder, brukare,
företagare eller någon annan som behöver och använder vår service. Vad skulle vara viktigt för dig
att vi kunde lova? Vi vill nu att vi alla hjälps åt att formulera dessa löften. Utifrån din verksamhet, vad
ska vi lova våra invånare för att möta deras behov? Löftet kan handla om exempelvis bemötande, tid
eller kvalitet och det ska direkt beröra våra invånare och eller brukare. Det kan alltså inte vara något
som utvecklar vår verksamhet inåt men inte märks utåt. Löftet ska kunna gälla för alla verksamheter
i vår organisation som gör ungefär samma sak. Processen pågick under hela 2017.
Kommunfullmäktige beslutade om budget 2018 den 27 november 2017. I detta beslut finns att läsa
på sidan 7 om vad som gäller för löften. Utgångspunkten i arbetet är en mer tillitsbaserad styrning
som kortfattat kan beskrivas som:
 Styrning med fokus på verksamhetens syfte och brukarbehov
 Varje beslutsnivå verkar för helhetsperspektiv och samverkan
 Tillitsfulla relationer. ”Den tillitsbaserade styrningen bör omfatta hela styrkedjan, från den
politiska huvudmannen till medarbetaren på golvet.”
Syftet med den tillitsbaserade styrningen är att minska onödig kontroll, tillvarata medarbetarnas
kompetens och säkerställa kvalitet i tjänsterna till invånaren. Uppföljning av löften är ett ständigt
förbättringsarbete. Uppföljningen möjliggör för medarbetarna att agera för ständiga förbättringar.
Uppföljningen bör göras okomplicerad och fokusera på verksamhetens utveckling, inte uppföljningen
i sig.
Bildningsnämnden upplever att det finns en diskrepans mellan vad revisorerna, såväl de förtroendevalda
som sakkunniga, efterfrågar från bildningsnämnden och vad kommunfullmäktige har beslutat att
bildningsnämnden ska göra. Bildningsnämndens uppfattning är att både nämnden och revisorerna har att
följa de av kommunfullmäktige beslutade riktlinjerna för verksamheten.

Rekommendationer efter granskningen
1. Bildningsnämnden rekommenderas att tydliggöra kriterier och värden att använda för bedömning
av löftena.
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)
 anser att det behövs mer än indikatorer och nyckeltal för att se vad verksamheterna inom
bildningsnämnden betyder för exempelvis en jämlik kommun. 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.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-08

Sida 10

§ 67 fortsättning
2. Bildningsnämnden rekommenderas att utveckla sitt arbete med åtgärder för att nå
verksamhetsmålen så att dessa har direkt inverkan på måluppfyllelsen.
Bildningsnämnden
 Tar årligen beslut om prioriterade utvecklingsområden. Dessa bygger på det systematiska
kvalitetsarbetet inom kultur, fritid, förskola och skola. I det systematiska kvalitetsarbetet
arbetar verksamheterna enligt den styrmodell som bildningsnämnden beslutat om. I denna
framgår att följande delar ska finnas med:
o Var är vi? (Kartläggning av nuläget)
o Vart ska vi? (Prioriterade utvecklingsområde utifrån kartläggningen, nationella
målsättningar, kommunens vision, bildningsnämndens vision samt
bildningsnämndens löften.)
o Hur gör vi? (En beskrivning över åtgärder, insatser etc. för att komma dit vi vill.
Denna beskrivning revideras om/när verksamheterna ser att beslutade åtgärder inte
ger förväntade effekter.)
o Hur blev det? (En beskrivning av hur arbetsåret gått och alltså ett nytt nuläge)
Bildningsnämnden har modet att utgå från forskning och evidens, att lita på professionen och
inte överpröva professionens förslag till prioriterade utvecklingsområden. I detta fall innebär
att tänka långsiktigt, hålla i och hålla ut och inte årligen besluta om nya prioriterade
utvecklingsområden. Däremot kan åtgärderna förändras för att vara mer effektfulla.
Åtgärderna är oftast HUR-frågor och det är professionen som beslutar om HUR-frågorna.
VAD-frågorna, prioriterade utvecklingsområden, beslutar bildningsnämnden om.
Slutord
Styrmodellen med löften innebär att kommunfullmäktige tagit beslut om en annan styrmodell än NPM,
New Public Management, och mätetal. Mätetal är ingen garanti för en god kvalitet. Bildningsnämnden
upplever att denna granskning samt PwC tidigare rapport om Styrmodellen 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 varje medarbetare sedan ska handla på ett sätt som
gör att bildningsnämnden lever upp till och utvecklar löftena. Vi använder vår förbättringskapacitet, vår
organisations samlade förmåga att stärka kvalitet genom att identifiera och respondera på svagheter och
styrkor samt gemensamt hantera hur förändrade villkor påverkar kvaliteten.

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.
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.
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Sammanträdesdatum
2022-06-08

Sida 11

§ 67 fortsättning
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
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.

Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår bildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar
detta, tillsammans med bilaga 1, till kommunens revisorer som nämndens svar på
revisionsrapporten.
Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår 2022-05-25, § 51, att bildningsnämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.

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

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens arbetsutskott 2022-05-25, § 51
Tjänsteutlåtande 2022-05-16 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
2022-06-08
§ 68

Sida 12

Dnr BN 2019/000619-5

Läsårstider 2022/2023 - Revidering
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden ändrar läsårstiderna för 2022/2023 enligt följande:
- Studiedagen 2023-05-17 flyttas till 2023-05-24.

Ärendet
Bildningsnämnden beslutade 2020-02-19,§ 9, om läsårstider för 2021/2022, 2022/2023 och
2023/2024. Studiedagen 17 maj behöver flyttas.

Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bygger på regionens förslag. I regionens förslag finns 181 skoldagar. För att hamna på
178 skoldagar fördelas tre studiedagar. Fördelningen av studiedagar är gjorda för att få så jämn
fördelning av antalet skoldagar per veckodag som möjligt för att vissa ämnen inte ska påverkas i för
stor utsträckning. Att göra avvikelser ifrån regionens förslag innebär högra skolskjutskostnader vilket
inte gynnar barn och unga.

Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden ändrar läsårstiderna för 2022/2023 enligt följande:
- Studiedagen 2023-05-17 flyttas till 2023-05-24.
Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår 2022-05-25, § 44, att bildningsnämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.

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

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens arbetsutskott 2022-05-25, § 44
Tjänsteutlåtande 2022-05-16
Bildningsnämnden 2020-02-19,§ 9

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-08

Sida 13

§ 68 fortsättning

Skickas till
För åtgärd/kännedom:
Region Kalmar län (Kalmar Länstrafik)
Fristående skolor och förskolor i Oskarshamns kommun
Tekniska kontoret
Socialförvaltningen
Samtliga chefer inom bildningsförvaltningen (förvaltningsledningen - bildningschef,
verksamhetschefer, chef elevhälsa och chef administration, rektorer, enhetschefer och
avdelningschefer)
Studie- och yrkesvägledare
Skoladministratörer
Bildningskontoret
Fritidskontoret
Kulturkontoret

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-08
§ 69

Sida 14

Dnr BN 2022/000383-1

Redovisning av utredningsuppdrag från
kommunstyrelsen inför beslut om särskilda
satsningar - Problematisk skolfrånvaro
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av uppdraget och överlämnar redovisningen till
kommunstyrelsen.

Ärendet
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-22, § 77, att ge bildningsnämnden i uppdrag att undersöka
möjligheterna att ta fram nya modeller för att arbeta med elever som har en problematisk
skolfrånvaro. Utredningen ska redogöra för möjligheterna att i en överenskommelse med regionen
hitta nya samverkansformer för att förenkla och förbättra arbetet med och runt elever med
problematisk skolfrånvaro.

Redovisning av uppdrag
Samtalsstöd, samverkan och samarbete är viktigt i främjandet av skolnärvaro. Rutinen för ökad
skolnärvaro följs där utredningar och kartläggningar sker som kan leda till att medarbetare i
elevhälsan gör insatser och samverkar med barn- och ungdomshälsan, barn- och
ungdomspsykiatrin samt råd och stöd. Vikten av att elevhälsans medarbetare deltar och driver frågor
på elevhälsoteammöten utifrån rutinen är viktigt.
Samordnad individuell plan, SIP, ger möjligheter till samverkan och delaktighet där aktörer
tillsammans med vårdnadshavare och eleven upprättar en plan med lösningar som fungerar för den
enskilda eleven. Regelbundna möten tills eleven är tillbaka stabilt och regelbundet i skolan är av
största vikt. Antal SIP har ökat och alltfler ärende har hamnat hos barn- och ungdomspsykiatrin. Idag
har vi inte resurser i form av kurator och skolsköterska för medverkan på samtliga SIP. Mer resurser
skulle möjliggöra medverkan.
Omställningen till nära vård innebär att vi flyttar fokus till att arbeta mer personcentrerat,
sammanhållet, proaktivt och hälsofrämjande. Förbättrad samverkan mellan elev, vårdnadshavare,
skola, socialtjänst och region kan leda till tidig upptäckt och snabbare insatser. Arbetet med nära
vård kan innebära att ansvarsfördelning och fördelningen av resurser behöver ses över.
Professioner som arbetar med barn och unga fångar upp riskelever/riskfamiljer/klienter tidigare och
har verksamma metoder för att arbeta förebyggande. Arbetet bör vara intensivt och vid behov även
bedrivas i hemmet. Olika aktörer samverkar tillsammans med eleven och vårdnadshavare och flera
insatser sker samtidigt.
Framåtsyftande arbetssätt är att utbilda medarbetare inom neuropsykiatriska funktionsvariationer för
att öka förståelsen och få kunskap då det är vanligt förekommande att elever som har en
problematisk skolfrånvaro har en neuropsykiatrisk funktionsvariation. Kostnaden för en sådan
utbildning är 2 000 kr per medarbetare. För central och lokal elevhälsa innebär det cirka 50
medarbetare.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-08

Sida 15

§ 69 fortsättning
Ett förbättringsområde är att planera för regelbundna avstämningar skola, barn- och
ungdomshälsan, barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten för att stämma av nuläget och
utvärdera.
Föräldrautbildningen Förälder: förebild och lots är viktig att hålla i då den över tid kan ge
vårdnadshavare fler verktyg i deras föräldraroll.
Vi ser att kulturaktiviteter kan påverka en god hälsa och därför har ett samarbete mellan elevhälsa
och kulturen inletts. Syftet är att fler elever med problematisk skolfrånvaro ska kunna delta i
kulturskolans verksamhet. Vårdnadshavare gör ansökan och information till dem ska ske på
exempelvis SIP eller andra möten där vårdnadshavare och elev deltar. Elevhälsan ska också
upplysa vårdnadshavare om att den här möjligheten finns. Detta möjliggör att elever med
problematisk frånvaro hamnar i ett bättre mående som påverkar skolnärvaron positivt.
För att kunna arbeta med skolproblematisk frånvaro ännu mer aktivt och bedriva hälsofrämjande
insatser i högre grad än idag behövs fler resurser i form av exempelvis en tjänst som skolsköterska
och en tjänst som kurator. Det skulle möjliggöra att arbeta övergripande med alla skolor och att
kunna agera där vi ser behov. Idag är det inte möjligt att lämna en skola för att arbeta på en annan
under en längre tid. Mer resurser skulle möjliggöra för arbete där behov kring skolproblematisk
frånvaro förekommer mest. Det skulle även möjliggöra andra hälsofrämjande insatser och att
samverkan kan ske i ännu högre grad. En tjänst av en av professionerna skolsköterska eller kurator
innebär en kostnad på 750 tkr per helår.
Konsekvenser för barn och unga
Rutin för ökad skolnärvaro följs med tidiga insatser i skolan, vilket innebär att eleven fångas upp i ett
tidigt skede och blir sedd.
Olika aktörer samverkar tillsammans i en samordnad individuell plan med eleven och
vårdnadshavare och fler insatser sker samtidigt, vilket ger en helhetssyn med stabilitet och trygghet
för eleven. När inte skolsköterska eller kurator deltar blir det en brist som kan få en mindre gynnsam
effekt mot eleven.
Samverkan i nära vård där ett proaktivt arbete sker med fokus på hälsofrämjande insatser där barn
och unga kan fångas upp tidigt leder till ökat psykiskt välbefinnande.
Föräldrautbildningen ger vårdnadshavare verktyg som är gynnsamma i hemmet och påverkar i sin
tur eleven till en tryggare hemmiljö
Samarbetet mellan elevhälsan och kulturverksamheten kan leda till ökat välmående genom att
elever med skolproblematisk frånvaro ges möjligheter till aktiviteter inom kulturen. Kulturrådet kan
stötta familjer som inte har den ekonomiska möjligheten. Dock vet vi inte idag hur stort söktryck det
kommer att bli och hur många familjer som kan få den ekonomiska stöttningen så att eleven kan
gynnas av detta. Vi ser dock att en kulturell upplevelse på schemat kan förändra den problematiska
skolfrånvaro genom att eleven får utöva ett intresse som kan väcka lust och nyfikenhet till att lära.

Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden godkänner redovisningen av uppdraget och överlämnar
redovisningen till kommunstyrelsen.
Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår 2022-05-25, § 48, att bildningsnämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-08

Sida 16

§ 69 fortsättning

Dagens sammanträde
Verksamhetschef elevhälsa Annemo Grahm föredrar ärendet och svarar på frågor tillsammans med
bildningschef Lotta Lindgren.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att bildningsnämnden beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens arbetsutskott 2022-05-25, § 48
Tjänstutlåtande 2022-05-16
Kommunstyrelsen 2022-03-22, § 77

Skickas till
För kännedom:
Bildningschef
Verksamhetschef elevhälsa
Verksamhetschef skola

För åtgärd:
Kommunstyrelsen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-08
§ 70

Sida 17

Dnr BN 2022/000415-1

Redovisning av utredningsuppdrag från
kommunstyrelsen inför beslut om särskilda
satsningar - Undersköterskeutbildning
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen av uppdraget och överlämnar redovisningen till
kommunstyrelsen.

Ärendet
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-22, § 77, att ge bildningsnämnden i uppdrag att utreda hur
Komvux kan bidra till att medarbetare som idag är anställda inom omsorgerna men inte har en
undersköterskeutbildning ska kunna erbjudas att studera detta och samtidigt få validera vissa
kunskaper. Uppdraget ska ske i samverkan med socialförvaltningen och vård- och omsorgscollege.

Redovisning av uppdrag
Bildningsförvaltningen har identifierat två huvudsakliga sätt att erbjuda undersköterskeutbildning för
anställda inom omsorgerna.
Ett sätt är att erbjuda vårdbiträdesutbildning med möjlighet för eleverna att därefter gå
påbyggnadsutbildning till undersköterska. Från och med höstterminen 2022 kommer Komvux att
erbjuda detta. Vårdbiträdesutbildningen tar två år att genomföra. Vårdbiträdesutbildning är vanligen
på 800 poäng, men omfattningen på den planerade vårdbiträdesutbildningen är 700 poäng eftersom
svenska 1 inte ingår i utbildningen. Elevernas kunskaper i svenska kan vara på olika nivå, så en
individuell planering för varje elevs svenskstudier görs. För att bli undersköterska ska man läsa 1500
poäng, det blir alltså 800 poäng som återstår efter slutförd vårdbiträdesutbildning.
Påbyggnadsutbildningen tar cirka 40 veckor av heltidsstudier att genomföra. Utbildningen kan läsas
på plats på Komvux, tillsammans med elever på vård- och omsorgsprogrammet. Motsvarande
utbildning kan också läsas på distans via MOA lärcentrum.
Det andra sättet att erbjuda hela undersköterskeutbildningen är studier på distans via MOA
lärcentrum. Utbildningen sker helt på distans och det finns redan idag ett flertal studerande från
Oskarshamns kommun på MOA. Många började studera när äldreomsorgslyftet infördes i somras.
Studierna kan ske på 25, 50 och 100 procents studietakt. Om medarbetaren inte tidigare har läst
svenska 1 och samhällskunskap så tar utbildningen till undersköterska 75 veckor vid heltidsstudier.
Enligt uppgift från studie- och yrkesvägledare, har de flesta som studerar på distans arbetat länge
inom vården och kan få sin APL (arbetsplatsförlagt lärande) validerad av MOA lärcentrum inom de
områden som eleven har arbetat och har kunskap om. Själva utbildningstiden förkortas inte när
eleverna validerar sin APL, men de har möjlighet att då arbeta istället. Eleverna får APL-uppgifter
som de ska göra även om de validerat själva praktikdelen. Eleverna gör tre APL-perioder och det är
inte säkert att de kan validera samtliga perioder. Det kan vara fallet om de till exempel ska göra APL
på sjukhuset eller på en vårdcentral. Under utredningen har det också framgått att det finns
svårigheter att få tillgång till APL-platser inom regionens verksamhet.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-08

Sida 18

§ 70 fortsättning
Bildningsförvaltningen har, i enlighet med uppdraget, samverkat med socialförvaltningen och vårdoch omsorgscollege. Vård- och omsorgscollege framförde att ”inom en sammanhållen utbildning,
exempelvis vård- och omsorgsutbildningen får ingen APL valideras bort i kurserna om utbildningen
bedrivs med statsbidraget Regionalt yrkesvux. Detta framgår av den förordning som gäller för
statsbidraget.” Detta är viktigt att ha i åtanke vid utformningen av undersköterskeutbildning och
valideringsmöjligheter.
I samverkan med socialförvaltningen, och för att inte försvåra det redan ansträngda rekryteringsläget
inom omsorgen, rekommenderar bildningsförvaltningen att man i största möjliga mån undviker
studiestarter under semesterperioderna, specifikt mellan vecka 24 och 33.
Kommunens kostnad för elever som läser via MOA lärcentrum är 20 kronor per poäng.
Undersköterskeutbildningen omfattar 1 500 poäng. En plats på en undersköterskeutbildning kostar
alltså 30 000 kronor, förutsatt att eleven inte har någon tidigare utbildning såsom
vårdbiträdesutbildning. Undersköterskeutbildningen för medarbetare inom omsorgerna föreslås vara
betald. Då får kommunen räkna med en ytterligare kostnad på 22 639 kronor per person och månad.
Kostnaden motsvarar en genomsnittlig månadslön för en medarbetare utan
undersköterskeutbildning.
Oskarshamns kommuns utbildningar till undersköterska samt MOA lärcentrums utbildning leder fram
till ett diplom från VO-college.

Konsekvenser för barn och unga
Ärendet berör i första hand vuxna, men barn kan indirekt beröras positivt av att vuxna i deras närhet
får bättre utbildnings- och karriärmöjligheter. Några negativa konsekvenser för barn och unga
bedöms inte föreligga.

Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden godkänner redovisningen av uppdraget och överlämnar
redovisningen till kommunstyrelsen.

Dagens sammanträde
Verksamhetschef skola Peter Backhof 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 2022-05-30
Kommunstyrelsen 2022-03-22, § 77

Skickas till
För kännedom:
Bildningschef
Verksamhetschef skola
Rektor komvux
Utredaren

För åtgärd:
Kommunstyrelsen
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-08
§ 71

Sida 19

Dnr BN 2022/000318-2

Plan för samtliga introduktionsprogram - Revidering
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till reviderad plan för samtliga
introduktionsprogram.
2. Utbildningsplanen gäller från och med 2022-07-01.

Ärendet
Enligt 17 kap 7 § skollagen ska utbildningen på introduktionsprogrammen följa en plan för
utbildningen som beslutas av huvudmannen. Oskarshamns kommuns utbildningsplan beslutades av
bildningsnämnden 2018-05-02 och reviderades 2019-06-11, § 60 med anledning av att riksdagen
beslutat om lagändringar i 17 kap skollagen för att uppnå bättre struktur och kvalitet på
introduktionsprogrammen.
Ovan nämnda lagändringar innebar bland annat att utbildningsplanen på introduktionsprogram även
ska innehålla information om utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll och längd.
Preparandutbildningen och programinriktat individuellt val ersattes av programinriktat val och
nyanlända elever på språkintroduktion får sina kunskaper bedömda. Det innebär att elevens
bakgrund, skolerfarenheter, språk- och ämneskunskaper och eventuella yrkeserfarenheter ska
kartläggas.
Eleverna på introduktionsprogrammen har rätt till i genomsnitt minst 23 timmars undervisning i
veckan (garanterad undervisningstid). Utbildningens omfattning ska dock få minskas för en elev som
begär det om huvudmannen för utbildningen bedömer att det finns särskilda skäl (17 kap. 6 §
skollagen). En elev som har påbörjat ett introduktionsprogram ska ha rätt att fullfölja utbildningen
enligt såväl huvudmannens utbildningsplan som den individuella studieplanen. Om eleven flyttar och
byter huvudman ska rätten att fullfölja utbildningen utgå från såväl den nya huvudmannens
utbildningsplan som en ny individuell studieplan. Om en elev har medgett att den individuella
studieplanen ändras, har eleven rätt att fullfölja utbildningen enligt den ändrade planen (17 kap. 15 §
skollagen).
En översyn har gjorts av planen för introduktionsprogrammen. Den föreslagna revideringen innebär
bland annat att ”Programinriktat val IMV i egen grupp” tagits bort jämfört med versionen ifrån 2019.
Avseende ”Yrkesintroduktion (IMY)” har avsnittet ”Före utbildningsstart” delats upp i två alternativ –
en för grupp och en för enskild individ.
I dokumentet ”Plan för samtliga introduktionsprogram – redovisning av ändringar jämfört med
föregående plan” är de föreslagna ändringarna gulmarkerade och text som föreslås utgå är
genomstruken och gulmarkerad.
Konsekvenser för barn och unga
Det är bra för barn och unga att översyn sker av styrande dokument som rör utbildning. På så vis
kan utbildningen hållas uppdaterad utifrån rådande lagstiftning samt elevers och verksamhetens
förutsättningar och behov.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-08

Sida 20

§ 71

Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår följande:
1. Bildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till reviderad plan för samtliga
introduktionsprogram.
2. Utbildningsplanen gäller från och med 2022-07-01.
Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår 2022-05-25, § 47, att bildningsnämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.

Dagens sammanträde
Verksamhetschef skola Peter Backhof föredrar ärendet och svarar på frågor.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att bildningsnämnden beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens arbetsutskott 2022-05-25, § 47
Tjänsteutlåtande 2022-05-16
Förslag till reviderad plan för samtliga introduktionsprogram

Skickas till
För kännedom/åtgärd:
Bildningschefen
Verksamhetschef skola
Rektorer Oscarsgymnasiet
Studie- och yrkesvägledare Oscarsgymnasiet
Administrationen Oscarsgymnasiet

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-08
§ 72

Sida 21

Dnr BN 2022/000392-3

Avtal för samarbete och samverkan inom region
Samverkan Sydost - Delegering
Bildningsnämndens beslut
Om inte samtliga avtalsparter innan 2022-06-29 godkänner Oskarshamns kommuns hemställan
2022-05-02 om revidering av samverkansavtalets § 3 punkt 2, delegerar bildningsnämnden till
nämndens ordförande Anton Sejnehed (S) att besluta om uppsägning av Avtal för samarbete och
samverkan inom region Samverkan Sydost, från och med antagningen 2023.

Ärendet
Bakgrund
Bildningsnämnden beslutade 2022-05-02 enligt följande:
”Oskarshamns kommun hemställer hos Kalmarsunds gymnasieförbund, Emmaboda, Karlshamn,
Karlskrona, Lessebo, Nybro, Olofström, Ronneby, Tingsryd och Växjö, att ”Avtal för samarbete och
samverkan inom region Samverkan Sydost” revideras på så sätt att Oskarshamns kommun
kompletteras i undantaget i avtalets § 3 punkt 2, genom att § 3 ges följande lydelse med giltighet
från och med antagningen 2023:
§ 3 Utbildningar
Med utbildningar avses i detta avtal följande utbildningar i samtliga kommuner inom Samverkan
Sydost:
1. Gymnasieskolornas nationella program och inriktningar samt särskilda varianter
2. Gymnasieskolornas introduktionsprogram (Tingsryd, Lessebo, Ronneby, Karlshamn,
Olofström och Oskarshamn undantas)
3. Gymnasiesärskolans nationella program
4. Gymnasiesärskolans individuella program (Lessebo undantas)
För enskilda elever i behov av extra ordinära stödinsatser, träffas överenskommelser utifrån elevens
behov och förutsättningar. Ej att förväxla med tilläggsbelopp.
En preliminär utbildningsförteckning upprättas årligen, senast den 1 september året före kommande
läsår.”

Undantag för introduktionsprogrammen
Oskarshamns kommun samarbetar och samverkar tillsammans med Kalmarsunds
gymnasieförbund, Emmaboda, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Nybro, Olofström, Ronneby,
Tingsryd och Växjö för gymnasieutbildning inom region Sydost. Formerna för detta regleras i ”Avtal
för samarbete och samverkan inom region Samverkan Sydost”.
Enligt § 3 punkt 2 i avtalet undantas gymnasieskolornas introduktionsprogram i Tingsryd, Lessebo,
Ronneby, Karlshamn och Olofström från avtalets tillämpningsområde. Oskarshamns kommun vill att
avtalsvillkoren i § 3 punkt 2 revideras på så sätt att även Oskarshamns kommuns
introduktionsprogram undantas från de utbildningar som omfattas av avtalet, med giltighet från och
med antagningen 2023.
Revideringen (gulmarkerad) innebär att § 3 ges följande lydelse:

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-08

Sida 22

§ 72 fortsättning
”§ 3 Utbildningar
Med utbildningar avses i detta avtal följande utbildningar i samtliga kommuner inom Samverkan
Sydost:
1. Gymnasieskolornas nationella program och inriktningar samt särskilda varianter
2. Gymnasieskolornas introduktionsprogram (Tingsryd, Lessebo, Ronneby, Karlshamn,
Olofström och Oskarshamn undantas)
3. Gymnasiesärskolans nationella program
4. Gymnasiesärskolans individuella program (Lessebo undantas)
För enskilda elever i behov av extra ordinära stödinsatser, träffas överenskommelser utifrån elevens
behov och förutsättningar. Ej att förväxla med tilläggsbelopp.
En preliminär utbildningsförteckning upprättas årligen, senast den 1 september året före kommande
läsår.”
Oskarshamns kommun har under ungefär ett och ett halvt års tid lyft önskemålet om att få lämna
den del av samverkan som avser introduktionsprogrammen. På tjänstepersonsmötet 2022-03-11
bestämdes att verksamhetschef skola i Oskarshamns kommun skulle korrigera nuvarande
samverkansavtal med tillägget att Oskarshamns kommun undantas från samverkansavtalets § 3
punkt 2. Samtliga tjänstepersoner skulle stämma av det med sina politiska organisationer. Då frågan
inte kunde avhandlas på mötet 2022-04-22 fann Oskarshamns kommun ingen annan väg att gå än
att hemställa hos Kalmarsunds gymnasieförbund, Emmaboda, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo,
Nybro, Olofström, Ronneby, Tingsryd och Växjö, om att ”Avtal för samarbete och samverkan inom
region Samverkan Sydost” revideras på så sätt att Oskarshamns kommun kompletteras i undantaget
i avtalets § 3 punkt 2 (se ovan).

Delegering gällande uppsägning av Avtal för samarbete och samverkan inom region
Samverkan Sydost
Ärendet är av brådskande karaktär på grund av att samverkansavtalet har ett års uppsägningstid.
Oskarshamns kommun har inte för avsikt att samverka om introduktionsprogrammen från och med
antagningen 2023.
Om inte samtliga avtalsparter innan 2022-06-29 godkänner Oskarshamns kommuns hemställan
2022-05-02 om revidering av samverkansavtalets § 3 punkt 2, delegerar bildningsnämnden till
ordförande Anton Sejnehed (S) att besluta om uppsägning av Avtal för samarbete och samverkan
inom region Samverkan Sydost, från och med antagningen 2023.
Konsekvenser för barn och unga
Att Oskarshamns kommuns introduktionsprogram undantas från de utbildningar som omfattas av
Avtal för samarbete och samverkan inom region Samverkan Sydost, innebär att elever som söker
introduktionsprogram i annan kommun inom Samverkan Sydost-området kommer att bli
andrahandsmottagna istället för förstahandsmottagna. Det betyder att om det finns platser över på
introduktionsprogram hos de andra kommunerna inom Samverkan Sydost-området får de
kommunerna ta emot andra behöriga sökande till utbildningen, sedan alla sökande som ska tas
emot enligt 17 kap 19 § skollagen första och andra styckena har antagits.

Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden beslutar enligt följande:
Om inte samtliga avtalsparter innan 2022-06-29 godkänner Oskarshamns kommuns hemställan
2022-05-02 om revidering av samverkansavtalets § 3 punkt 2, delegerar bildningsnämnden till
nämndens ordförande Anton Sejnehed (S) att besluta om uppsägning av Avtal för samarbete och
samverkan inom region Samverkan Sydost, från och med antagningen 2023.
Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-08

Sida 23

§ 72 fortsättning
Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår 2022-05-25, § 46, att bildningsnämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.

Dagens sammanträde
Verksamhetschef skola Peter Backhof föredrar ärendet och svarar på frågor.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att bildningsnämnden beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens arbetsutskott 2022-05-25, § 46
Tjänsteutlåtande 2022-05-16
Avtal för samarbete och samverkan inom region Samverkan Sydost - Ordförandebeslut 2022-05-02

Skickas till
För kännedom:
Förvaltningsledningen
Rektorer Oscarsgymnasiet
Rektorer grundskola
Studie- och yrkesvägledare
Administrationen
Samverkan Sydost:
- Kalmarsunds gymnasieförbund
- Emmaboda kommun
- Karlshamn kommun
- Karlskrona kommun
- Lessebo kommun
- Nybro kommun
- Olofström kommun
- Ronneby kommun
- Tingsryd kommun
- Växjö kommun

För åtgärd:
Verksamhetschef skola

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-08
§ 73

Sida 24

Dnr BN 2019/000096-28

Delegationsordning för bildningsnämnden - Översyn
med anledning av nya ungdomsenheten
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden delegerar beslutanderätten till de delegater och under de former som framgår
av förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning.
2. Den reviderade delegationsordningen gäller från och med 2022-07-01.
3. Bildningsnämnden antecknar informationen vad avser delegationen i personalärenden till
protokollet.

Ärendet
Bildningsnämnden beslutade 2021-11-17, § 101, om inrättandet av en ny ungdomsenhet.
Förvaltningen har med anledning därav sett över bildningsnämndens delegationsordning. En
översyn har också gjorts utifrån att planen för introduktionsprogrammen revideras.
Förslaget till reviderad delegationsordning innehåller bland annat följande förslag till ändringar:
- På sidan 9 under rubriken ”Delegat/behörig beslutsfattare” har det för EC (enhetschef )
kompletterats med ”chef ungdomsenheten”.
- På sidan 11 under rubriken ”Övrigt” har det kompletterats med ”ARO” som står för
antagningsrådet vid Oscarsgymnasiet och det har i punkterna för respektive delegationsbeslut
förtydligats att beslut fattas efter samråd med antagningsrådet.
- På sidan 38 under rubriken ”Gymnasieskolan” har punkt 10:8 ändrats (Antagning av elev vid
senare tidpunkt än två veckor efter utbildningsstart).
- På sidan 41 under rubriken ”Gymnasiesärskolan” har punkt 11:2 ändrats (Behörighet och
mottagande i första och andra hand till gymnasiesärskolan).
- På sidan 41 under rubriken ”Gymnasiesärskolan” har punkt 11:6 ändrats (Antagning av elev vid
senare tidpunkt än två veckor efter utbildningsstart).
I förslaget till reviderad delegationsordning är de föreslagna ändringarna gulmarkerade och text som
förslås utgå är genomstruken och gulmarkerad.

Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bedöms inte få några direkta konsekvenser för barn och unga. Delegering av beslut
möjliggör en effektivare förvaltning genom kortare beslutsvägar och snabbare handläggning, vilket är
positivt även för barn och unga.

Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår följande:
1. Bildningsnämnden delegerar beslutanderätten till de delegater och under de former som framgår
av förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning.
2. Den reviderade delegationsordningen gäller från och med 2022-07-01.
3. Bildningsnämnden antecknar informationen vad avser delegationen i personalärenden till
protokollet.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-08

Sida 25

§ 73 fortsättning
Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår 2022-05-25, § 46, att bildningsnämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag

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

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens arbetsutskott 2022-05-25, § 46
Tjänsteutlåtande 2022-05-16
Förslag Delegationsordning för bildningsnämnden

Skickas till
För kännedom/åtgärd:
Kommunstyrelsen
Förvaltningsledningen
Administrationen
Samtliga delegater
Biträdande rektorer grundskola
Studie-och yrkesvägledare
Administrationen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-08
§ 74

Sida 26

Dnr BN 2022/000429-1

Riktlinjer för Oskarshamns kommuns utebadplatser
och sommarsimskolor vid utebadplatser - Revidering
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till nya riktlinjer gällande Oskarshamns
kommuns utebadplatser och sommarsimskolor vid utebadplatser.
2. De reviderade riktlinjerna gäller från och med 2022-06-08 och ersätter det tidigare dokumentet
”Bestämmelser gällande Oskarshamns kommuns utebadplatser och sommarsimskolor vid
utebadplatser”.

Ärendet
Fritidskontoret har gjort en översyn av det styrande dokumentet gällande kommunens utebadplatser
och sommarsimskolor. Utifrån kommunens riktlinjer för styrande dokument utgör detta styrande
dokument riktlinjer, varför dess benämning ändras till Riktlinjer för Oskarshamns kommuns
utebadplatser och sommarsimskolor.
Översynen handlar om förtydliganden kring skötselansvaret, komplettering med de
tillgänglighetsanpassade badplatserna och slutligen har riktlinjerna kompletterats med vinterbad.
Många frågor kommer in till förvaltningen om vinterbad, vilket blivit allt mer populärt de senaste åren.
Normalt är de kommunala badplatserna öppna med tillsyn under sommarmånaderna och därav
behöver riktlinjerna utökas med de platser som erbjuds för vinterbad.
Bland annat föreslår följande kompletteringar i riktlinjerna:
- Kommunens tre tillgänglighetsanpassade badplatser; Råsvik, Dragskär och Havslätt.
- Utrustning på de tillgänglighetsanpassade badplatserna.
- De platser som erbjuds för vinterbad; Bråbo, Vånevik och Havslätt.
- Förtydligande om skötselansvar vid vinterbaden.
Därutöver hänvisas till förvaltningens bifogade förslag till reviderade riktlinjer, där de föreslagna
ändringarna framgår med gulmarkerad text.
Konsekvenser för barn och unga
Konsekvenserna på de ändringar som föreslås är positiva för alla, även barn och unga.
Badplatserna blir mer tillgängliga för alla.

Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår följande:
1. Bildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till nya riktlinjer gällande Oskarshamns
kommuns utebadplatser och sommarsimskolor vid utebadplatser.
2. De reviderade riktlinjerna gäller från och med 2022-06-08 och ersätter det tidigare dokumentet
”Bestämmelser gällande Oskarshamns kommuns utebadplatser och sommarsimskolor vid
utebadplatser”.
Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår 2022-05-25, § 40, att bildningsnämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-08

Sida 27

§ 74 fortsättning

Dagens sammanträde
Fritidschef Daniel Stenberg föredrar ärendet och svarar på frågor.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att bildningsnämnden beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens arbetsutskott 2022-05-25, § 40
Tjänsteutlåtande 2022-05-16
Förslag Riktlinjer för Oskarshamns kommuns utebadplatser och sommarsimskolor vid utebadplatser

Skickas till
För kännedom/åtgärd:
Kommunstyrelsen
Förvaltningsledningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-08
§ 75

Sida 28

Dnr BN 2022/000211-2

Svar på medborgarförslag nr 1/22 - Att Oskarshamns
kommun avsätter medel för att köpa in vindskydd som
placeras i Vånevik samt andra platser där invånare
samlas för kallbad
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden bifaller medborgarförslag nummer 1/22 med hänvisning till förvaltningens
tjänsteutlåtande.

Ärendet
Kommunfullmäktige har 2022-02-14, § 12, överlämnat medborgarförslag nummer 1/22 till
bildningsnämnden för beslut och besvarande.
Förslagställaren föreslår att Oskarshamns kommun avsätter medel för att köpa in vindskydd som
placeras i Vånevik samt andra platser där invånare samlas för kallbad.

Förvaltningens yttrande
Bildningsförvaltningen vill börja med att tacka förslagsställaren för ett bra medborgarförslag.
Precis som finns beskrivet i medborgarförslaget har vinterbad blivit alltmer populärt de senaste åren.
Oskarshamn har många ställen i våra hav och sjöar där invånarna badar både sommar- och
vintertid. Samtidigt är det viktigt att det finns ett högt säkerhetstänk på de platser som är officiella
badplatser. Därför finns det riktlinjer på hur de kommunala badplatserna ska skötas.
Bildningsförvaltningen och avdelningen fritidskontoret är ansvariga för de 16 kommunala
badplatserna som finns runt om i kommunen.
För att tillmötesgå medborgarförslaget och underlätta för vinterbaden föreslår förvaltningen att
riktlinjerna för utebadplatser under 2022 kompletteras med tre platser där det erbjuds vinterbad.
Följande platser är tilltänkta: Vånevik, Bråbo och Havslätt. I och med detta hänvisas vinterbadare till
dessa tre platser som redan är officiella, där det finns livräddningsutrustning och badstegar som har
tillsyn även vintertid.
I medborgarförslaget föreslås även att vindskydd sätts upp i nära anslutning till badstegen.
Förvaltningen föreslår här att som första plats placera ett vindskydd i Vånevik med målsättningen att
vara klara till vintern 2022. Insatsen kommer att kräva bygglov, vilket gör att det finns en process att
hantera innan vindskyddet kan placeras.
I Vånevik föreslår förvaltningen att en ”väntkur” placeras enligt bilden i tjänsteutlåtandet. I samarbete
med Scania har Oskarshamns kommun placerat ut ett antal kurer vid bland annat motionsspår som
tidigare använts som rökkurer hos Scania och det finns en kur över. Planen är att denna kur förses
med insynsskydd, bänk och krokar. Inför placeringen kommer förvaltningen föra dialog med
förslagsställaren och andra intressenter för att hitta bästa plats.

Konsekvenser för barn och unga
Konsekvenserna för barn och unga är positiva då de tre platserna som erbjuds för vinterbad blir mer
tillgängliga för alla invånare.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-08

Sida 29

§ 75 fortsättning

Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden bifaller medborgarförslag nummer 1/22 med hänvisning
till förvaltningens tjänsteutlåtande.
Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår 2022-05-25, § 41, att bildningsnämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.

Dagens sammanträde
Förslagställarna berättar om medborgarförslaget och svarar på frågor.
Fritidschef Daniel Stenberg föredrar förvaltningens och tillika arbetsutskottets förslag och svarar på
frågor.
Jan Johansson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att bildningsnämnden beslutar
bifalla detta.

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens arbetsutskott 2022-05-25, § 41
Tjänsteutlåtande 2022-05-16
Medborgarförslag nr 1/22
Kommunfullmäktige 2022-02-14, § 12

Skickas till
För kännedom:
Förslagställare
Fritidschefen
Kommunfullmäktige

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-08
§ 76

Sida 30

Dnr BN 2019/000180-19

Regelverk för förskola och fritidshem - Revidering
Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till regelverk för förskola och fritidshem.
2. Det reviderade regelverket gäller från och med 2022-08-01.

Ärendet
Förvaltningen har gjort en översyn av regelverket för förskola och fritidshem och föreslår bland annat
följande.
- Redaktionella förändringar för att förtydliga texten.
- Ett nytt kortare avsnitt kring inhämtande av information för barn/elev som inte har svenskt
personnummer.
- Ett tillägg om att arbetsschema eller intyg vid behov kan efterfrågas från förälder.
I förslaget till reviderat regelverk är de föreslagna ändringarna gulmarkerade och text som förslås
utgå är genomstruken och gulmarkerad.

Konsekvenser för barn och unga
Justeringarna i regelverket innebär inga förändringar för barn och elevers rätt till utbildning i förskola
och fritidshem.

Ärendets behandling
Förvaltningen föreslår följande:
1. Bildningsnämnden fastställer förvaltningens förslag till regelverk för förskola och fritidshem.
2. Det reviderade regelverket gäller från och med 2022-08-01.
Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår 2022-05-25, § 43, att bildningsnämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.

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

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens arbetsutskott 2022-05-25, § 43
Tjänsteutlåtande 2022-05-16
Förslag till reviderat regelverk för förskola och fritidshem

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-08

Sida 31

§ 76 fortsättning

Skickas till
För kännedom/åtgärd:
Kommunstyrelsen
Bildningschefen
Verksamhetschefen förskola
Verksamhetschefen skola
Rektorer
Administration

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-08
§ 77

Sida 32

Dnr BN 2022/000204-7

Månadsuppföljning per april 2022
Bildningsnämndens beslut
1. Månadsuppföljning per april 2022 godkänns.
2. Informationen om åtgärder för en budget i balans antecknas till protokollet.

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 april 2022.
Finansiella måltal
 Utfall mot periodbudget
 Årsprognos mot årsbudget
 Utfall investeringsprojekt mot periodbudget


97,2 %
100 %
24,9 %

(exklusive konstgräs och föreningar)

Årsprognos investeringsprojekt mot årsbudget

70 %

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

Budget
ackumulerat

Utfall
ackumulerat

Avvikelse
ackumulerat

Budget
helår

Prognos
helår

Avvikelse helår

- 183 354
- 5 032
- 14 354
- 10 513
- 17 463
- 11 996

- 178 969
- 4 522
- 13 064
- 11 068
- 16 549
- 11 674

4 384,9
510,4
1 289,4
- 554,8
913,7
322,3

- 551 222
- 25 636
- 51 581
- 34 757
- 52 951
- 36 299

- 551 222
- 25 636
- 51 581
- 34 757
- 52 951
- 36 299

0
0
0
0
0
0

- 242 711,7

- 235 845,7

6 866,0

- 752 446

- 752 446

0

Kommentar till avvikelserna
Beloppen är exklusive kapitalkostnader enligt verksamheternas uppföljningar.
Centralt finns ett överskott på 4 143 tkr. Buffert för oförutsedda kostnader har ökat med 1 800 tkr då
överföring gjorts från förra årets resultat. Kostnaderna för skolskjuts har ökat kraftigt med 9 % vilket
kommer minska överskottet under året. Lägre kostnader för informations- och kommunikationsteknik
(IKT) påverkar resultatet positivt. Överskottet för resursfördelningen är främst verksamhetsstöd för
autismspektrumtillstånd (AST) på gymnasiet. Prognosen för elevpengen visar på underskott men
barnprognosen för förskolan till hösten är fortfarande osäker.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-08

Sida 33

§ 77 fortsättning
Förskolan har ett överskott på 468 tkr. Statsbidrag, högre elevpeng än budget samt
sjuklöneersättning påverkar resultatet positivt.
Grundskolan har ett överskott på 1 394 tkr. Verksamhetsstöd och sjuklöneersättning ger högre
intäkter än budget samt att övriga kostnader är lägre för perioden vilket ökar överskottet.
Gymnasiet har ett underskott på -254 tkr och Komvux har ett underskott på -295 tkr vilket ger ett
totalt underskott på -549 tkr för verksamheterna. Gymnasiet kompenseras för ökade
drivmedelskostnader med 100 tkr. Personalkostnader för gymnasiet och köp av externa
utbildningsplatser för Komvux påverkar resultatet negativt. Åtgärder för underskottet: Reserv finns
att nyttja för gymnasiet. Statsbidrag för Komvux efter slutredovisning samt statsbidrag för åtgärder
av pandemins påverkan kommer minska underskottet.
Fritid har ett överskott på 883 tkr. Vakanta tjänster i simhall, fritidsgårdar och ungdomsenheter ger
lägre personalkostnader. Intäkter i simhall och bokningar på Havslätts camping ligger till grund för en
budget i balans.
Kulturen har ett överskott på 283 tkr. Årets evenemang är påbörjade men alla kostnader har ännu
inte inkommit.
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 13,3 mkr och 1 105 tkr har förbrukats till
och med april. Investeringen för konstgräsplanen motsvarande 4 mkr kommer inte att genomföras.
Frisknärvaron
Frisknärvaron och målet på 95 % påverkas negativt av covid-19 under de två första månaderna
2022. Först den 25:e i månaden efter kan frisknärvaron läsas av vilket innebär att vid denna
månadsuppföljning redovisas frisknärvaron till och med mars 2022, totalt 91,1 %. Det är framför allt
korttidsfrånvaron, de första 14 dagarna som påverkats.
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 följande:
1. Månadsuppföljning per april 2022 godkänns.
2. Informationen om åtgärder för en budget i balans antecknas till protokollet.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-08

Sida 34

§ 77 fortsättning
Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår 2022-05-25, § 49, att bildningsnämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.

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

Beslutsunderlag
Bildningsnämndens arbetsutskott 2022-05-25, § 49
Tjänsteutlåtande 2022-05-16

Skickas till
För kännedom:
Kommunstyrelsen
Förvaltningsledningen

För åtgärd:
Ekonomiavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2022-06-08
§ 78

Sida 35

Dnr BN 2022/000212-5

Bildningsnämndens förslag till driftbudget 2023 –
Handlingsplan – Information
Bildningsnämndens beslut
Informationen antecknas till protokollet.

Ärendet
Vid arbetsutskottets sammanträde 2022-05-25 och bildningsnämndens sammanträde 2022-06-08
informerar förvaltningen om budgetförutsättningar och förslag till handlingsplan för driftbudget 2023.

Konsekvenser för barn och unga
Att hantera driftbudgeten bli först viktigt för barn och unga i samband med att beslut tas. Det är
därför bra att bildningsnämnden har relevanta underlag inför beslutet i september.

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 2022-05-16

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-08
§ 79

Sida 36

Dnr BN 2022/000008-14

Information
Bildningsnämndens beslut
Informationen antecknas till protokollet.

Dagens sammanträde
1. Lärare Eva Sandin Sjöberg informerar och svarar på frågor tillsammans med samordnare Paula
Backhof om samverkan med Skolverket och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
(SKUA). Hon har också med sig kakor som eleverna bakat.
2. Teknisk chef Richard Bergquist informerar om och svarar på frågor om den geotekniska
utredningen av alternativ Länsmansängen som plats för byggnation av F-9 skola. De öppna
grönytorna har undersökts och rekommendationen är att gå vidare med volymstudie för kalkyl
kring hur en byggnation skulle påverkar marken och vilka åtgärder som skulle krävas, bland
annat i form av pålning och kostnaderna för markåtgärderna.
3. Bildningschef Lotta Lindgren informerar om följande:
a. Svar på frågor från dagens sammanträde:
i) Det är 11-12 familjer från Ukraina och i dagsläget går 8 elever i grundskolan och 2 i
gymnasieskolan.
ii) Barngruppernas storlek i förskolan. Det finns riktmärken för barngruppers storlek, men
inte något tak. Riktmärket beaktas vid lokalplanering och vi försöker följa Skolverkets
riktmärken för antal barn i en barngrupp, det vill säga 6-12 för barn i åldern 1-3 år
respektive 9-15 för barn i åldern 4-5 år. I ytterområdena kan det ibland vara större
grupper. Vi skapar mindre grupper ibland under dagen, bland annat genom utevistelse.
Plats i förskola ska erbjudas inom 4 månader. Andelen förskollärare i våra förskolor är
för låg.
b. Vad är på gång?
•
•
•

•

Studenten den 10 juni.
Skolavslutning 17 juni - Vuxenvandring på kvällen - anmälan till ungdomssamordnare
Martina Berggren för de som vill vara med.
Sommarlovsaktiviteter; Vi kommer erbjuda sommarlovs aktiviteter enligt tidigare
uppskattade Sommarkul’s koncept. Det kommer vara aktiviteter under alla veckor på
sommarlovet. Många aktiviteter i centrala Oskarshamn och i Figeholm,
Påskallavik….Exempel på aktiviteter är Sommarbasket, träsnideri, utomhusbio, dans,
paddel, kanot, comic book, skate, tidsresa, cirkus, drejning och teater.
Annan tjänstefördelning i höst på rektorsnivå.

c. Kristineängs förskola. Arbetet med den nya förskolan kan följas på kommunens hemsida.
d. Kultur 22 och väggmålningarna. På kommunens hemsida finns hela programmet med mer
information om dessa kulturevenemang, bland annat körcaféer under fem söndagar framåt.
e. Ungdomar med åsikter. Våra fyra kommunutvecklare har bland annat hållit i Ungdomsforum
för årskurs 8.
f.

Stipendiet för Sven Orbacks bildstipendium.

g. En av våra elever på Oscarsgymnasiet har av Ung Företagsamhet fått utmärkelse som en av
Sveriges sex bästa försäljare .
h. Barn- och elevstatistik 2015-2022.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 79 fortsättning
i.

Flöden på gymnasiet - svar på frågor från bildningsnämndens sammanträde 2022-05-11:
•
•
•
•

Antal elever som söker till och från Norra samverkan, samt vilka program
Antal elever som söker till och från Samverkan Sydost, samt vilka program
Antal elever som söker till och från vilka kommuner utanför Regionen och de två vi
samverkar med, samt vilka program
Hur har SHL (Svenska Hockeyligan) och hockeyn påverkat sökande till och från
kommunen.

Ordföranden ställer proposition på att anteckna informationen till protokollet och finner att
bildningsnämnden beslutar bifalla detta.
Ordföranden ställer proposition på att skicka ett tack till eleverna och lärare Eva Sandin Sjöberg för
de goda och fina kakorna som de hade bakat och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-08
§ 80

Sida 38

Dnr BN 2022/000004-4

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 2022-05-31
Förteckning anmälningsärenden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sida 39

Dnr BN 2022/000005-4

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 2022-05-31
Förteckningar delegationsbeslut

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2022-06-08
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Tillönskan om en trevlig sommar
Bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S) tackar för det första halvåret 2022 och tillönskar
alla medarbetare på bildningsförvaltningen och nämndens förtroendevalda en trevlig sommar.
Bildningsnämndens förtroendevalda och bildningsförvaltningen tillönskar ordföranden detsamma.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

