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Jacqueline Doohan (C), ordförande
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Madeleine Rosenqvist (KD)
Lene Hollner (S)
Britt-Marie Necke (S)

Övriga deltagande

Magnus Sjöstedt, skolchef
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lngegerd Wessel, chef fritidsgårdarna, § 34
Åsa Hällerståhl, controller, § 37
Ove Nyblom, rektor, § 38
Eva Lindvall , rektor, § 38
Daniel Svensson, rektor, § 38
Anita Törnkvist, rektor, § 38
Susanne Dahlberg Almqvist, spec. pedagog, § 38
Daniel Spolander Suarez, skolpsykolog, § 38
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Lene Hollner
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Bun au § 26

Föregående mötesprotokoll

Arbetsutskottets beslut
Protokollet från 15 feb 2017 läggs till handlingarna.
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Bun au § 27

Remiss: Ansökan om godkännande som huvudman för
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola,
Stiftelsen Kalmar Waldorfskola.
Kommunstyrelsens begär att få Barn- och utbildningsnämndens förslag till
yttrande på rubricerade remisser senast 24 april 2017.

Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden
Till Kommunstyrelsen ges följande yttrande på remissen från Kalmar
Waldorfskola.
Kalmar Waldorfskola har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman
för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid sin skolenhet i Kalmar.
Utökningen avser samhällsvetenskapliga programmet med inriktning samhällsvetenskap.
Kalmar Waldorfskola bedriver idag en gymnasieutbildning med Estetiska programmet
samt Naturvetenskapligt basprogram inriktning Waldorf-Estet i Kalmar kommun. Vad jag
förstår försöker man genom denna ansökan bredda sin profil för att kunna expandera sin
skola mot nya elevgrupper. Detta gör man i en tid med låga elevkullar i den aktuella
ungdomsgruppen. Den eventuella ökning av elever som vi tror kommer är främst
nyanlända och de behöver i första hand ett välutvecklat lntroduktionsprogram med
språkintroduktion.
Mönsteråsgymnasiet är den enda gymnasieskolan i Mönsterås kommun och vi erbjuder
sedan många år gymnasieutbildning vad det gäller Samhällsvetenskapsprogrammet med
mycket bra resultat. Skolans betygsgenomsnitt för de högskoleförberedande
programmen ligger något över riket och eleverna som avslutar sina studier på
Mönsteråsgymnasiet vittar om att de är väl förberedda för framtida uppgifter.
Elevgenomströmningen är mycket god. 87 % av eleverna på Mönsteråsgymnasiet
fullföljer sina studier inom 3 år. Det ska jämföras med siffrorna för riket som är ca 78,5 %.
Enkätundersökningar bland eleverna visar på hög trivsel och trygghet. Eleverna har
möjlighet genom individuella val i estetiska kurser som ensemble och bild att utveckla
sina estetiska intressen.
Den tänkta utökning av Kalmar Waldorfskola skulle konkurrera med redan befintliga
verksamheter och därmed om det elevunderlag som finns i regionen. Vår slutsats är att
det inte finns några skäl till nyetablering av ovanstående program eller inriktningar. Det
skulle inte gynna elevernas möjligheter att få den gymnasieutbildning man önskar, då vi
har lediga elevplatser samt att Mönsterås kommun har samverkansavtal med:

Norra samverkanskommunerna: Högsby, Hultsfred, Vimmerby, Västervik, Oskarshamn
Kalmarsunds gymnasieförbund
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För att bedriva utbildning av god kvalitet behöver man ha en bred verksamhet med ett
tillräckligt antal lärare som kan utveckla verksamheten både i verksamhetsperspektivet
och för den egna utvecklingen som pedagoger. Dvs vi är starkt beroende det elevtal vi har
i kommunen.
Faktauppgifter:
Befolkningsprognos över antalet 16-åringar de närmsta åren 2017-2020
2017

2018

2019

2020

2021

2022

143

130

133

133

127

148

Uppgifter om befintliga utbildningsplatser vid Mönsteråsgymnasiet

Naturvetenskapsprogrammet

24 elevplatser/åk

Sa mhällsvetenska psprogra m met

30 elevplatser/åk

El och Energiprogrammet

16 elevplatser/åk

Industritekniska programmet

16 elevplatser/åk

Handels och administrationsprogrammet

16 elevplatser/åk

Teknikprogrammet

24 elevplatser/åk

Vård- och Omsorgsprogrammet

16 elevplatser/åk

Bygg- och anläggningsprogrammet

8 elevplatser/åk

Uppgifter om program och inriktningar som varit vårt utbud inför lå 17/18

•

Naturvetenskapsprogrammet med inriktningar: Naturvetenskap, Naturvetenskap
och samhälle

•

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningar: Beteendevetenskap,
Samhällsvetenskap

•

El och Energiprogrammet med inriktningar: Elteknik, Automationsteknik,
Energiteknik

•

Industritekniska programmet med inriktningar: Svetsteknik, Produkt och
maskinteknik, Drift och underhållsteknik

•

Handels och administrationsprogrammet (bedrivs som lärlingsutbildning från åk

2)
•

Teknikprogrammet med inriktningar: Informations och medieteknik,
Teknikvetenskap

•

Vård och Omsorgsprogrammet

•

Bygg- och Anläggningsprogrammet (bedrivs som lärlingsutbildning)

Mönsterås kommun föreslår att ansökan avslås med hänvisning till ovanstående
redovisning och argumentation.
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Bun au § 28

Remiss: Ansökan om godkännande som huvudman för
särskild variant av gymnasieutbildning, Stiftelsen Kalmar
Waldorfskola.
Kommunstyrelsens begär att få Barn- och utbildningsnämndens förslag till
yttrande på rubricerade remisser senast 24 april 2017.

Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden
Till Kommunstyrelsen ges följande yttrande på remissen från Kalmar
Waldorfskola.
Kalmar Waldorfskola har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid sin
skolenhet i Kalmar. Utökningen avser särskild variant inom Naturvetenskapliga
programmet.
Kalmar Waldorfskola bedriver idag en gymnasieutbildning med estetiska
programmet i Kalmar kommun samt Naturvetenskapligt basprogram inriktning
Waldorf-Estet. Vad jag förstår försöker man genom denna ansökan bredda sin
profil för att kunna expandera sin skola mot nya elevgrupper. Detta gör man i
en tid med låga elevkullar i den aktuella ungdomsgruppen. Den eventuella
ökning av elever som vi tror kommer är främst nyanlända och de behöver i
första hand ett välutvecklat Introduktionsprogram med språkintroduktion.
Mönsteråsgymnasiet är den enda gymnasieskolan i Mönsterås kommun och vi
erbjuder sedan många år gymnasieutbildning vad det gäller både det
Naturvetenskapliga programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet med
mycket bra resultat. Skolans betygsgenomsnitt för de högskoleförberedande
programmen ligger något över riket och eleverna som avslutar sina studier på
Mönsteråsgymnasiet vittar om att de är väl förberedda för framtida uppgifter.
Elevgenomströmningen är mycket god. 87 % av eleverna på
Mönsteråsgymnasiet fullföljer sina studier inom 3 år. Det ska jämföras med
siffrorna för riket som är ca 78,5 %. Enkätundersökningar bland eleverna visar
på hög trivsel och trygghet. Eleverna har möjlighet genom individuella val i
estetiska kurser som ensemble och bild att utveckla sina estetiska intressen.
Den tänkta utökning av Kalmar Waldorfskola skulle konkurrera med redan
befintliga verksamheter och därmed om det elevunderlag som finns i regionen.
Vår slutsats är att det inte finns några skäl till nyetablering av ovanstående
program eller inriktningar. Det skulle inte gynna elevernas möjligheter att få
den gymnasieutbildning man önskar, då vi har lediga elevplatser samt att
Mönsterås kommun har samverkansavtal med:
Norra samverkanskommunerna: Högsby/ Hultsfred/ Vimmerby/ Västervik/
Oskarshamn och Kalmarsunds gymnasieförbund
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För att bedriva utbildning av god kvalitet behöver man ha en bred verksamhet
med ett tillräckligt antal lärare som kan utveckla verksamheten både i
verksamhetsperspektivet och för den egna utvecklingen som pedagoger. Dvs vi
är starkt beroende det elevtal vi har i kommunen.

Faktauppgifter:
Befolkningsprognos över antalet 16-åringar de närmsta åren 20172020
2017
143

2018
130

2019
133

2020
133

2021
127

2022
148

Uppgifter om befintliga utbildningsplatser vid Mönsteråsgymnasiet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
El och Energiprogrammet
Industritekniska programmet
Handels och administrationsprogrammet
Teknikprogrammet
Vård- och Omsorgsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet

24
30
16
16
16
24
16
8

elevplatser/åk
elevplatser/åk
elevplatser/åk
elevplatser/åk
elevplatser/åk
elevplatser/åk
elevplatser/åk
elevplatser/åk

Uppgifter om program och inriktningar som varit vårt utbud inför lå
17/18
•
•
•
•
•
•
•
•

Naturvetenskapsprogrammet med inriktningar: Naturvetenskap,
Naturvetenskap och samhälle
Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningar: Beteendevetenskap,
Samhällsvetenskap
El och Energiprogrammet med inriktningar: Elteknik, Automationsteknik,
Energiteknik
Industritekniska programmet med inriktningar: Svetsteknik, Produkt och
maskinteknik, Drift och underhållsteknik
Handels och administrationsprogrammet (bedrivs som lärlingsutbildning
från åk 2)
Teknikprogrammet med inriktningar: Informations och medieteknik,
Teknikvetenskap
Vård och Omsorgsprogrammet
Bygg- och Anläggningsprogrammet (bedrivs som lärlingsutbildning)

Mönsterås kommun föreslår att ansökan avslås med hänvisning till ovanstående
redovisning och argumentation.
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Bun au§ 29

Remiss: Ansökan om godkännande som huvudman för
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola,
CIS Kalmar AB
Kommunstyrelsens begär att få Barn- och utbildningsnämndens förslag till
yttrande på rubricerade remisser senast 24 april 2017.

Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden
Till Kommunstyrelsen ges följande yttrande på remissen från CIS Kalmar AB.

ers Kalmar AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för en
utökning av befintlig verksamhet med Estetiska programmet inriktning musik på sin
skolenhet Calmare Internationella skola i Kalmar.
Calmare Internationella skola bedriver idag en gymnasieutbildning med flera olika
nationella program i Kalmar kommun. Vad jag förstår försöker man genom denna
ansökan bredda sin profil för att kunna expandera sin skola mot nya områden. Detta gör
man i en tid med låga elevkullar i den aktuella ungdomsgruppen. Den eventuella ökning
av elever som vi tror kommer är främst nyanlända och de behöver i första hand ett
välutvecklat lntroduktionsprogram med språkintroduktion.
Mönsteråsgymnasiet är den enda gymnasieskolan i Mönsterås kommun och vi erbjuder
sedan många år gymnasieutbildning på flera nationella program. Skolans
betygsgenomsnitt ligger i nivå med riket och eleverna som avslutar sina studier på
Mönsteråsgymnasiet vittar om att de är väl förberedda för framtida uppgifter.
Elevgenomströmningen är mycket god. 82 % av eleverna på Mönsteråsgymnasiet
fullföljer sina studier inom 3 år. Det ska jämföras med siffrorna för riket som är ca 78,5 %.
Enkätundersökningar bland eleverna visar på hög trivsel och trygghet.
Den tänkta utökning av ers Kalmar AB skulle konkurrera med redan befintliga
verksamheter och därmed om det elevunderlag som finns i regionen. Vår slutsats är att
det inte finns några skäl till nyetablering av ovanstående program eller inriktningar. Det
skulle inte gynna elevernas möjligheter att få den gymnasieutbildning man önskar, då vi
har lediga elevplatser samt att Mönsterås kommun har samverkansavtal med:
Norra samverkanskommunerna: Högsby, Hultsfred, Vimmerby, Västervik, Oskarshamn
Kalmarsunds gymnasieförbund
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För att bedriva utbildning av god kvalitet behöver man ha en bred verksamhet med ett
tillräckligt antal lärare som kan utveckla verksamheten både i verksamhetsperspektivet
och för den egna utvecklingen som pedagoger. Dvs vi är starkt beroende det elevtal vi har
i kommunen.
Faktauppgifter:
Befolkningsprognos över antalet 16-åringar de närmsta åren 2017-2020
2017

2018

2019

2020

2021

2022

143

130

133

133

127

148

Uppgifter om befintliga utbildningsplatser vid Mönsteråsgymnasiet

Naturvetenskapsprogrammet

24 elevplatser/åk

Samhällsvetenskapsprogrammet

30 elevplatser/åk

El och Energiprogrammet

16 elevplatser/åk

Industritekniska programmet

16 elevplatser/åk

Handels och administrationsprogrammet

16 elevplatser/åk

Teknikprogrammet

24 elevplatser/åk

Vård- och Omsorgsprogrammet

16 elevplatser/åk

Bygg- och anläggningsprogrammet

8 elevplatser/åk

Uppgifter om program och inriktningar som varit vårt utbud inför lå 17/18

•

Naturvetenskapsprogrammet med inriktningar: Naturvetenskap, Naturvetenskap
och samhälle

•

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningar: Beteendevetenskap,
Samhällsvetenskap

•

El och Energiprogrammet med inriktningar: Elteknik, Automationsteknik,
Energiteknik

•

Industritekniska programmet med inriktningar: Svetsteknik, Produkt och
maskinteknik, Drift och underhållsteknik

•

Handels och administrationsprogrammet (bedrivs som lärlingsutbildning från åk

2)
•

Teknikprogrammet med inriktningar: Informations och medieteknik,
Teknikvetenskap

•

Vård och Omsorgsprogrammet

•

Bygg- och Anläggningsprogrammet (bedrivs som lärlingsutbildning)

Mönsterås kommun föreslår att ansökan avslås med hänvisning till ovanstående
redovisning och argumentation.
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Bun au§ 30

Remiss: Ansökan om godkännande som huvudman för
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola,
Gymnasieskolor i Syd AB
Kommunstyrelsens begär att få Barn- och utbildningsnämndens förslag till
yttrande på rubricerade remisser senast 24 april 2017.

Arbetsutskottets förslag till Barn- och utbildningsnämnden
Till Kommunstyrelsen ges följande yttrande på remissen från Gymnasieskolor i
Syd AB.
Fria Läroverken i Sverige AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid sin skolenhet i
Kalmar. Utökningen avser Inriktningen juridik på Ekonomiprogrammet och
Naturvetenskapsprogrammet inriktning Naturvetenskap.
Fria Läroverken i Sverige AB bedriver idag en gymnasieutbildning med flera olika
program som är etablerade i Kalmar kommun. Vad jag förstår försöker man genom
denna ansökan bredda sin profil för att kunna expandera sin skola mot nya områden. Vad
jag förstår försöker man genom denna ansökan bredda sin profil för att kunna expandera
sin skola mot nya elevgrupper. Detta gör man i en tid med låga elevkullar i den aktuella
ungdomsgruppen. Den eventuella ökning av elever som vi tror kommer är främst
nyanlända och de behöver i första hand ett välutvecklat lntroduktionsprogram med
språkintroduktion.
Mönsteråsgymnasiet är den enda gymnasieskolan i Mönsterås kommun och vi erbjuder
sedan många år gymnasieutbildning vad det gäller de högskoleförberedande
programmen Naturvetenskapliga programmet och Samhällsvetenskapliga programmet
med mycket bra resultat. Skolans betygsgenomsnitt för de högskoleförberedande
programmen ligger något över riket och eleverna som avslutar sina studier på
Mönsteråsgymnasiet vittar om att de är väl förberedda för framtida uppgifter.
Elevgenomströmningen är mycket god. 87 % av eleverna på Mönsteråsgymnasiet
fullföljer sina studier inom 3 år. Det ska jämföras med siffrorna för riket som är ca 78,5 %.
Enkätundersökningar bland eleverna visar på hög trivsel och trygghet. Eleverna har
möjlighet genom individuella val i estetiska kurser som ensemble och bild att utveckla
sina estetiska intressen.
Den tänkta utökning av Fria Läroverken i Sverige AB när det gäller det
Naturvetenskapliga programmet skulle konkurrera med redan befintliga verksamheter
och därmed om det elevunderlag som finns i regionen. Det skulle inte gynna elevernas
möjligheter att få den gymnasieutbildning man önskar, då vi har lediga elevplatser.
Dessutom har Mönsterås kommun har samverkansavtal med:
usteran e s1gn

Ut rags estyr an e

MÖNSTERÅS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2017-03-22

11

Norra samverkanskommunerna: Högsby, Hultsfred, Vimmerby, Västervik, Oskarshamn
Kalmarsunds gymnasieförbund

För att bedriva utbildning av god kvalitet behöver man ha en bred verksamhet med ett
tillräckligt antal lärare som kan utveckla verksamheten både i verksamhetsperspektivet
och för den egna utvecklingen som pedagoger. Dvs vi är starkt beroende det elevtal vi har
i kommunen.
Faktauppgifter:
Befolkningsprognos över antalet 16-åringar de närmsta åren 2017-2020
2017

2018

2019

2020

2021

2022

143

130

133

133

127

148

Uppgifter om befintliga utbildningsplatser vid Mönsteråsgymnasiet

Naturvetenskapsprogrammet

24 elevplatser/åk

Samhällsvetenskapsprogrammet

30 elevplatser/åk

El och Energiprogrammet

16 elevplatser/åk

Industritekniska programmet

16 elevplatser/åk

Handels och administrationsprogrammet

16 elevplatser/åk

Teknikprogrammet

24 elevplatser/åk

Vård- och Omsorgsprogrammet

16 elevplatser/åk

Lärlingsutbildning

10 elevplatser/åk

Uppgifter om program och inriktningar som varit vårt utbud inför lå 16/17

•

Naturvetenskapsprogrammet med inriktningar: Naturvetenskap, Naturvetenskap
och samhälle

•

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningar: Beteendevetenskap,
Samhällsvetenskap

•

El och Energiprogrammet med inriktningar: Elteknik, Automationsteknik,
Energiteknik, Dator och nätverksteknik

•

Industritekniska programmet med inriktningar: Svetsteknik, Produkt och
maskinteknik, Drift och underhållsteknik

•

Handels och administrationsprogrammet

•

Teknikprogrammet med inriktningar: Informations och medieteknik,
Teknikvetenskap

•

Vård och Omsorgsprogrammet

•

Lärlingsutbildning

Mönsterås kommun föreslår att ansökan avslås med hänvisning till ovanstående
redovisning och argumentation.

Ut rags estyr 'an e

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

MÖNSTERÅS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2017-03-22

12

Bun au § 31

Statistik från förskolan Galaxen. Yttrande över motion "Mer
flexibel barnomsorg"
Skolchefen redovisar uppdraget att ta fram statistik från förskolan Galaxen över
antalet barn innan 5.45 och efter 18.00. Redovisningen avser perioden vecka 1
- vecka 6, 2017. Redovisningen är en del i det material som ska ligga till grund inför
yttrandet av motionen "Mer flexibel barnomsorg". Sedan tidigare finns förskolechefernas
redovisningar och förslag. Ledamöterna anser att det ska vara ett positivt bemötande och
en flexibel inställning, men att de ramtider som beslutats ska gälla tills vidare. Det bör
också finnas möjlighet att organisera verksamheten så att det är möjligt att lämna och
hämta flera barn på samma avdelning vid tidig lämning och sen hämtning. Om svårigheter
uppstår i enskilda fall får förskolechefen återkomma till arbetsutskottet.

Arbetsutskottets beslut
Skolchefen får i uppdrag att ta fram förslag på yttrande. Redovisas vid nästa
au-möte.
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Barnantal innan 5.45 och efter 18 Galaxen Stjärna n våren 2017
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Bun au § 32

Kulturskoleutredningen
Musikledare Camilla Werner presenterar Regeringens utredning " En
inkluderande kulturskola på egen grund". Förslaget har passerat
remissinstanserna och kommer att leda fram till en proposition till Riksdagen.
Kulturskolecheferna i Kalmar län har lämnat ett gemensamt remissvar. Många
positiva delar i förslaget men särskilt två punkter har fått stor kritik från
remissinstanserna. Det är att undervisningen i första hand ska bedrivas i grupp
och att undervisningen i första hand ska bedrivas på barnets fria tid.

Arbetsutskottets beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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Bun au § 33

Eventuella förändringar i förvaltningsorganisationen
Personalchefen har meddelat skolchefen att man påbörjat ett arbete med en
eventuell omorganisation av förvaltningarna. För BUF:s del kan det innebära att
musik & kulturskolan och fritidsgårdarna flyttas över till kulturförvaltningen. Vid
sammanträdet deltar chefen för fritidsgårdarna Ingegerd Wessel och chefen för
musik- och kulturskolan Camilla Werner. De båda cheferna lyfter både fördelar
och nackdelar med en ändrad förvaltningstillhörighet. I nuläget är det endast
kulturförvaltningen som fått möjlighet att lämna ett remissyttrande till
kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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Bun au § 34

Varurnärkesarbetet
Skolchefen informerar om den presskonferens som arbetsutskottet och
förvaltningspersonal genomförde fredagen den 10 mars 2017. Den resulterade i
en tidningsartikel i lokalpressen. Tyvärr kom den tillhörande bilden endast med
i nätupplagan.

Arbetsutskottets beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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Bun au § 35

Utmanande lärande
Skolchefen informerar om de tre workshops som genomförts i Blomstermåla
Folkets Hus med all personal inom skola och barnomsorg. Det är övervägande
positiva omdömen i de utvärderingar som genomförts.
James Nottingham gör ett besök i kommunen onsdag 3 maj 2017. Förutom
besök på några förskolor och skolor deltar James även vid Barn- och
utbildningsnämndens sammanträde mellan 15.00- ca 16.00. Inför träffen
kommer en dialog hållas med James om en eventuell förlängning av vårt
samarbete mellan Mönsterås kommun och Challenging Learning.

Arbetsutskottets beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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Bun au § 36

Budgetuppföljning 2017 och budget 2018
Controller Åsa Hällerståhl redovisar budgetuppföljning tom feb 2017. Utfallet visar på
20,7 % jämfört med riktmärket 16,67 %. Det högre utfallet beror till stor del på att många
intäkter ännu ej kommit in, ex ersättningar från Migrationsverket och olika statsbidrag.
Åsa kommer att träffa alla rektorer och förskolechefer för att gå igenom årets budget och
enhetens utfall för årets två första månader. Skolchefen lämnar en kort redovisning från
ekonomidagen. Nu startar processen med budgetarbetet 2018.
Ekonomichefen Victoria Schön Månsson bjuds in till Barn- och utbildningsnämndens
sammanträde onsdag 5 april 2017 för att informera om det pågående budgetarbetet.

Arbetsutskottets beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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Bun au § 37

Resursenheter
En arbetsgrupp bestående av sju grundskolerektorer har arbetat fram ett underlag för en
eventuell start av resursenhet i kommunen. I nuläget finns ingen resursenhet i
kommunen. Några av de större grundskolorna har särskilda undervisningsgrupper på
skolan och ett fåtal elever har sin utbildning i särskilda enheter i en grannkommun och i
en fristående skola.
Rektorerna Anna Skedebäck, Anita Törnkvist, Eva Lindvall, Ove Nyblom, Daniel Svensson,
skolpsykolog Daniel Spolander Suarez och kommunövergripande specialpedagog Susanne
Dahlberg Almqvist redovisar för- och nackdelar med att starta egen
resursenhetsverksamhet.
Gruppen föreslår att man organiserar en eventuell verksamhet vid tre enheter. För norra
kommundelen verksamhet på Ljungnässkolan för F-6 och på Parkskolan för åk 7-9. I den
södra delen på Krungårdsskolan F-9.
Viktigt att det sker en samverkan mellan skolan, socialtjänsten och BUP.
Ärendet tas upp i presidiemötet BUN/SN måndag 3 april 2017. Till det mötet inbjuds
Susanne Dahlberg Almqvist, Daniel Spolander Suarez, Daniel Svensson och Anita
Törn kvist.

Arbetsutskottets beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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Bun au § 38

Yttrande detaljplan kv Tändstiftet m fl

Byggnadsnämnden har lämnat information om förslag till ny detaljplan för kv. Tändstiftet
m fl. Området är ett industriområde beläget söder om Drakenäsvägen mellan E 22 och
Södra vägen. Förslaget innefattar ändrad markanvändning till industri-, handels- (med
restauranginriktning} och verksamhetsändamål samt gatu- och naturmark. De föreslagna
byggnationsmöjligheterna skulle innebära utökade byggrätter på höjden. I övrigt föreslås
också en ny in/utfart till området i anslutning till Södra vägen samt förbättrad
dagvattenhantering.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet avstår från att lämna något yttrande eftersom området ej berör
nämndens verksamhetsområden.
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Bun au § 39

Skolchefen informerar
•

Skolchefen kommer tillsammans med högstadierektorerna Anita Törn kvist och
Per Nilsson Ekholm delta i en kurs i Malmö torsdag 23 mars 2017 med temat
"Frånvaroproblematik i skolan".

•

Uppföljning av närvaron för en elev kommer att göras av förvaltningen.

•

Yvonne Gunnebrant Österström kommer att vikariera för musikledare Camilla
Werner under hennes föräldraledighet.

•

Rekrytering av vikarie för rektor Daniel Svensson under hans föräldraledighet
pågår internt. Ansökningstiden går ut den 22 mars.

•

Jan Es Johansson fortsätter sitt vikariat på komvux 50 % tom 16 april 2017.

•

Gymnasiets och komvux organisation inför ht 2017 diskuterades.

•

Skolchefen har haft möte med förskolecheferna och rektor Eva Lindvall kring
Ljungnässkolans lokaler och köläget inom barnomsorgen.

Arbetsutskottets beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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