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§ 85  

Val av justerare 

Utbildningsnämndens beslut 

1. Anders Eklöv utses att justera dagens protokoll måndagen den 

18 november 2019.  

_____ 
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§ 86  

Godkännande av dagordning 

Utbildningsnämndens beslut 

1. Utsänd kallelse, där informationspunkt om SFI utgår, samt tillägg om 

information från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund tillkommer, 

godkänns som dagordning för mötet.  

_____ 
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§ 87  

Information - Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Birgitta Nylander, Camilla Olin och Lilian Blomberg, representanter från 

förbunden vill tillsammans med nämnden hitta ett sätt att samverka.  

År 2002 blev vi bästa skolkommun, i år kom vi på 107:e plats av 290 kom-

muner. Hur når vi till plats ett? 

De presenterar en slutrapport från enkät som skickats ut till personalen inför 

arbete med HÖK 18. Svarsfrekvensen var på 83,4 %. Varje enhet jobbar med 

arbetsmiljö och resultatet av enkäten.  

Viktigt är vår personal, kompetensförsörjning och lönerna behöver ses över. 

Ordföranden svarar med att vi får titta på hur vi ska jobba framåt och 

återkomma med ett svar.      

_____ 

 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 10.10-10.20. 
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§ 88 Dnr UN 2019/000232  

Information - Medborgarförslag - Tanneförskolan och 
fritids ska få fortsätta att bedriva sina verksamheter på 
samma sätt som de bedrivs idag 

Sammanfattning av ärendet 

Skolchefen har träffat föräldrarna på plats i Alby. Förslaget som kommu-

niceras med förslagsställaren är att, en ny typ av verksamhet startas på 

Tanneförskolan, pedagogisk omsorg för skolbarn. Kravet på pedagogisk 

kvalitet och behörighet är inte detsamma som på fritidshem men verksam-

heten möter de behov som framförs av förslagsställaren. Pedagogisk omsorg 

innebär att eleverna kan åka skolskjuts från Gårdby skola till Tanneförskolan 

där de erbjuds mellanmål och viss pedagogisk verksamhet tills vårdnads-

havarna hämtar dem på eftermiddagen. De vårdnadshavare som önskar 

pedagogisk omsorg på Tanneförskolan kan ansöka om detta.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 14 juni 2019. 

Beslut flytt av fritidsverksamhet, daterat den 19 juni 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat den 17 juni 2019, § 119. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 augusti 2019. 

Utredning, daterad 22 oktober 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad 23 oktober 2019.    

_____ 
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§ 89 Dnr UN 2019/000409  

Information - Verksamhetsplan 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Ylva Tinnert Gelebo går igenom verksamhetsplanens innehåll med perspek-

tiven Medborgare; Hållbar utveckling; Medarbetare; Ekonomi, med nämn-

dens mål.  

Verksamhetsplan 2020 lyfts på nämndens decembermöte för beslut.            

_____ 
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§ 90  

Diskussion - Skansenskolan 

Sammanfattning av ärendet 

Under hösten har det varit turbulens på mellanstadiet. Möte har varit med 

cirka 35-40 vårdnadshavare. Vårdnadshavarna lämnade en handlingsplan 

och lärarna har en handlingsplan. Handlingsplanerna kommer att användas i 

arbetet till förändring.  

Vi började arbetet efter lovet. Fler tjänster är tillsatta. Skolpsykolog är 

inkopplad. 

För att ha mer kontroll på rasterna, som är ett stort bekymmer, har vi fler 

vuxna ute bland barnen. 

Vi går mot en försiktig positiv förändring.  

_____ 
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§ 91 Dnr UN 2019/000078  

Ekonomisk uppföljning efter oktober 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen lämnar en ekonomisk uppföljning och prognos för resultatet 

vid årets slut. Prognosen är baserad på senast kända förutsättningar.    

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning Utbildningsnämnden 2019-10. 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 november 2019.    

Utbildningsnämndens beslut 

1. Ekonomisk uppföljning efter oktober godkänns.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 92 Dnr UN 2019/000003  

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden meddelar att förslag på sammanträdestider för 2020 års 

nämndsmöten kommer till decembermötet. 

Ordföranden påminner om anmälan till julbordet den 4 december 2019.  

Beslutsunderlag 

Rapport daterad den 6 november 2019.  

Utbildningsnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av rapporten och informationen.  

_____ 
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§ 93 Dnr UN 2019/000006  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 

Beslut som fattas med stöd av delegering ska återrapporteras till 

delegationsgivaren.  

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 19:9-19:10.  

Utbildningsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbeslut godkänns.  

_____ 
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§ 94 Dnr UN 2019/000396  

Byte av dataskyddsombud för Utbildningsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) måste varje myndighet 

som behandlar personuppgifter ha ett dataskyddsombud. I en kommun är 

varje nämnd en egen myndighet vilket innebär att varje nämnd måste besluta 

vem som ska vara dataskyddsombud för den myndigheten.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 oktober 2019.  

Utbildningsnämndens beslut 

1. Ulf Gustavsson, utredare, utses till dataskyddsombud för utbildnings-

nämnden i Mörbylånga kommun.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Dataskyddssamordnare 

Dataskyddsombud 
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§ 95 Dnr UN 2019/000088  

Svar på Medborgarförslag - Gör beslutsunderlag till 
nämnders sammanträden tillgängliga på Mörbylånga 
kommuns offentliga anslagstavla 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att beslutsunderlag inför utbildningsnämndens 

sammanträden ska göra tillgängliga på Mörbylånga kommuns officiella 

anslagstavla.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 7 mars 2019. 

Kommunfullmäktiges protokoll den 25 mars 2019 § 44. 

Ordförandeskrivelse, daterad den 14 oktober 2019 

Inbjudan till förslagsställaren daterad den 7 november 2019.  

Utbildningsnämndens beslut 

1. Medborgarförslaget bifalls. 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att på kommunens officiella anslagstavla 

publicera de handlingar som utgör beslutsunderlag till nämndens 

sammanträden i den utsträckning som det är tillåtet enligt gällande 

lagstiftning. 

3. Publicering ska ske så snart det är praktiskt möjligt efter det att kallelse 

till sammanträdet har skickats och med hänsyn tagen till övriga 

arbetsuppgifter. 

4. Publiceringen påbörjas i samband med nämndens sammanträde i januari 

2020.  

5. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram de rutiner som behövs för 

publicering av beslutsunderlag på kommunens officiella anslagstavla.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Irene Kolare, irene.kolare1@gmail.com 

Verksamhetsstöd – Kansli 
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§ 96 Dnr UN 2019/000400  

Uppdrag att utreda en utökning med åk 7 i Färjestaden 
HT 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten 

att utöka skolorganisationen i Färjestaden med årskurs 7 från och med höst-

terminen 2020.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 22 oktober 2019. 

Utredning – utökning med åk 7 i Färjestaden HT 2020, daterad 22 oktober 

2019.  

Utbildningsnämndens beslut 

1. Nuvarande skolorganisation bibehålls.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Rektor Färjestadens skola 
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§ 97 Dnr UN 2019/000075  

Revidering av resursfördelningsmodell - Utbildning 
2019 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsområde Utbildning har sedan budget 2017 en modell för 

resursfördelning för att säkerställa en likvärdig skola i hela kommunen. 

Modellen utvärderas varje år och vid behov behöver modellen revideras.  

Beslutsunderlag 

Revidering resursfördelningsmodell för verksamhetsområde Utbildning 

2019, daterad den 26 mars 2019. 

Förändring av strukturbelopp till budget 2020, daterad den 1 april 2019. 

Förändring av strukturbelopp till budget 2020, exempel ersättning, daterad 

den 4 juni 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 oktober 2019. 

Kommunfullmäktiges § 183/2019, återremiss. 

Förslag till beslut på mötet 

Hanna Dicksson (KD) yrkar på avslag då inga ändringar är gjorda efter 

återremissen. 

Jessica Jämtin (C), Anders Eklöv (C) och Kristina Sjöström (S) yrkar bifall 

till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot avslagsyrkandet och finner att 

nämnden har beslutat enligt förvaltningens förslag. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för förvaltningens förslag. 

Nej-röst för avslagsyrkandet. 

Omröstningsresultat 

Ja   Nej 

Kristina Sjöström (S) Martin Olsson (M) 

Veronika Hildingsson (S) Hanna Dicksson (KD) 

Jessica Jämtin (C) Sam Wadin (L) 

Anders Eklöv (C) Jessica Hellman (SD) 

Håkan Lindqvist (S) 
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5 ja-röster och 4 nej-röster.        

Utbildningsnämndens förslag till beslut 

1. Reviderad resursfördelningsmodell Utbildning 2019 antas.     

Reservation  

Hanna Dicksson (KD), Martin Olsson (M), Sam Wadin (L) och Jessica 

Hellman (SD) reserverar sig mot beslutet.        

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 98 Dnr UN 2019/000144  

Motion av Agneta Stjärnlöf (M) - Särbegåvade elever 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att förvaltningen tar fram en handlingsplan gällande hur 

de särbegåvade eleverna ska ges möjlighet att få undervisning på sin nivå 

samt att rektor kontaktar gymnasiet för att få hjälp för de elever som behöver 

undervisning på gymnasienivå under sin grundskoletid.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 28 april 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 29 april 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad 23 oktober 2019. 

Handlingsplan särskilt begåvade barn och elever SKL, daterad 2016.  

Utbildningsnämndens förslag till beslut 

1. Motionen tillstyrks, skolorna i Mörbylånga kommun anmodas att arbeta 

utifrån SKL:s Handlingsplan särskilt begåvade barn och elever, 2016.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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