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§ 99  

Val av justerare 

Utbildningsnämndens beslut 

1. Kristina Sjöström utses att justera dagens protokoll torsdagen den 

19 december 2019.  

_____ 

 

 

 

 

 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(17) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-12-13  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 100  

Godkännande av dagordning 

Utbildningsnämndens beslut 

1. Utsänd kallelse godkänns som dagordning för mötet.  

_____ 
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§ 101 Dnr UN 2019/000428  

Information från krissituationen i november 2019 

Sammanfattning av ärendet 

David Idermark informerade om situationen och krisarbetet kring den 

6-åriga pojkens försvinnande i Färjestaden torsdagen den 21 november 2019. 

Det slutade lyckligt då pojken hittades på ett tåg i Skåne fredagen den 

22 november 2019. 

Ett stort pådrag drogs igång med kommunens krisledningsgrupp som fanns 

på brandstationen i Färjestaden.  

Ett stort antal frivilliga och Missing People samlades i Färjehallen för att 

kunna hjälpa till i sökandet. 

Kommunens hemsida uppdaterades kontinuerligt. 

Skolans personal fick skriftlig information om situationen på fredags-

morgonen som de förmedlade till samtliga elever. 

Samtliga vårdnadshavare informerades på fredagsmorgonen genom portalen 

SchoolSoft. 

I Nådens Kapell fanns krisstöd genom kyrkan och kommunen. 

Klockan 15.00 på fredagen avvecklades krisledningsgruppen då pojken hade 

hittats. 

Krisledningsgruppen tackade alla i Färjehallen för deras insatser. 

Utvärdering gjordes en vecka efter händelsen där det konstaterades att vi 

hade tagit kloka beslut i tidigt skede.  

_____ 
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§ 102 Dnr UN 2019/000427  

Diskussion - Skansenskolan 

Sammanfattning av ärendet 

David Idermark informerade om situationen på Skansenskolans 

mellanstadium.  

Lite bättre har det blivit efter höstlovet. Vi jobbar specifikt med varje elev 

och måste hitta lösningar. 

Skolinspektionen har inkommit med beslut att uppföljning av de fyra 

ärendena avslutas då kommunen har redovisat vad som utretts i anmäl-

ningarna.  

Vi jobbar med situationen och juridiskt har vi gjort rätt. 

Högstadiet har haft en bra start denna termin. 

Elevkåren ordnar dagens luciatåg för eleverna på Skansenskolan.     

Beslutsunderlag 

Skolinspektionens beslut den 27 november 2019. (Dnr UN 2019/000395, 

UN 2019/000393, UN 2019/000398, UN 2019/000399).  

_____ 
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§ 103 Dnr UN 2019/000430  

Skansenskolan ombyggnation/renovering samt hög-
stadium i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

Cirka 65 % av personalen kommer att flyttas till högstadiet i Färjestaden. 

Skansenskolan kommer att minska elevantalet från 450 elever till cirka 270-

290 elever. 

Lokalerna Oasen och lågstadiet kommer vi att lämna och dessa kommer att 

flyttas till där högstadiet och mellanstadiet finns idag. 

Nu har vi möjlighet att skapa nytt i Mörbylånga och i Färjestaden. 

Skiss visades hur högstadiet i Färjestaden kommer att se ut. För att skapa 

trygghet för eleverna får de en koncentrerad yta att röra sig på. 

Hösten 2020 kommer klasserna i årskurs 7 delas in skolområdesvis. Eleverna 

från norra kommundelen och flertalet lärare flyttar hösten 2021 till nya 

högstadiet. Det är inte bestämt med årskurs 9 inför 2021. 

Tidplan högstadiet Färjestaden 

2019 Hösten - Skolbygget påbörjas. 

2020 januari - Planering organisation ht 20 med sikte på ht 21. Planering 

inventarier/inredning. 

2020 september-november - Upphandling. 

2021 januari - Beställning. 

2021 15 maj - Slutbesiktning. 

2021 augusti - Skolstart. 

Tidplan Skansenskolan 2.0 

2020 januari-juni - Förprojektering verksamhetsytor och skolgård. 

Personal, elever, vårdnadshavare. Planering organisation ht 20 med 

sikte på ht 21. 

2020 augusti-november - Förprojektering fastigheten och plan för 

renovering. Inventering av inventarier. 

2020 december - Upphandlingsunderlag klart. 

2021 januari - Upphandling. 
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2021 september - Start renovering/ombyggnation. 

2023 maj - Arbetet slutfört.      

_____ 
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§ 104 Dnr UN 2019/000411  

Rapport från kontaktpolitiker 

Sammanfattning av ärendet 

Kontaktpolitiker informerade nämnden om sina besök på respektive 

verksamhet. 

Skansenskolan och Solvändan 

Kristina Sjöström (S) och Sam Wadin (L), kontaktpolitiker för rubricerade 

verksamheter informerade från sina besök som var öppet och sakligt. Kons-

taterades att personalen är slutkörda. Mellanstadiet behöver ett klassrum som 

de kan jobba med barnen som har speciella behov. På fritids är möblerna 

mycket slitna/sönder och mattor smutsiga, detta måste åtgärdas då det inte är 

någon bra arbetsmiljö för elever och personal. 

Gårdby skola 

Anders Eklöv (C) och Hanna Dicksson (KD), kontaktpolitiker för rubricerad 

verksamhet informerade från besöket där det konstaterades att de har till-

räckliga resurser, samt hög trivsel bland både personal och elever.     

Beslutsunderlag 

Hanna Dickssons (KD) rapport daterad den 12 november 2019. 

Anders Eklövs (C) rapport daterad den 15 november 2019. 

Kristina Sjöströms (S) rapport daterad den 28 november 2019. 

Sam Wadins (L) rapport daterad den 3 december 2019.  

Utbildningsnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av informationen och rapporterna.  

_____ 
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§ 105 Dnr UN 2019/000232  

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

Sammanfattning av ärendet 

Skolchefen beslutade i juni att överföra fritidseleverna från Tanneförskolan 

till Gårdby skolas fritidshem. I medborgarförslaget föreslås att Tanneför-

skolan och fritids ska få fortsätta att bedriva sina verksamheter på samma 

sätt som det bedrevs våren 2019. Utbildningsnämnden har lämnat ett upp-

drag till förvaltningen att på nytt utreda om detta är möjligt.  

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 den 3 december 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 december 2019.  

Utbildningsnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av informationen och anser härmed medborgar-

förslaget besvarat.  

_____ 
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§ 106 Dnr UN 2019/000078  

Ekonomisk uppföljning för utbildningsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen lämnar en ekonomisk uppföljning och prognos för resultatet 

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

Beslutsunderlag 

Uppföljning Utbildningsnämnden 2019-11. 

Tjänsteskrivelse daterad 11 december 2019.  

Utbildningsnämndens beslut 

1. Ekonomisk uppföljning efter november godkänns.  

_____ 
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§ 107 Dnr UN 2019/000409  

Verksamhetsplan 2020 med internbudget för 
utbildningsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen inom utbildningsnämnden har tagit fram ett förslag till verk-

samhetsplan med internbudget för 2020. Förslaget är lagt inom de ekonomi-

ska ramar som tilldelats nämnden av kommunfullmäktige i november, uti-

från ”Verksamhetsplan med budget 2020 och ekonomisk flerårsplan för 

2021-2022”.  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2020 med internbudget – Utbildningsnämnden. 

Tjänsteskrivelse daterad den 5 december 2019.  

Utbildningsnämndens beslut 

1. Verksamhetsplan 2020 med internbudget godkänns.  

_____ 
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§ 108 Dnr UN 2019/000003  

Meddelanden 

Beslutsunderlag 

Rapport daterad den 6 december 2019.  

Utbildningsnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av rapporten.  

_____ 
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§ 109 Dnr UN 2019/000006  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 19:1.  

Utbildningsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbeslut godkänns.  

_____ 
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§ 110 Dnr UN 2019/000415  

Riskanalys och intern kontrollplan 2020 för utbildnings-
nämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen är nämnderna ansvariga för att den interna kontrollen 

är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande 

sätt. Utbildningsnämnden ska därmed säkerställa att den interna kontrollen är 

tillräcklig inom dess verksamheter.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 25 november 2019. 

Riskanalys och intern kontrollplan 2020.  

Utbildningsnämndens beslut 

1. Riskanalysen och den interna kontrollplanen för 2020, godkänns.  

_____ 
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§ 111 Dnr UN 2019/000419  

Förändring av sammanträdesplanen 2020 samt fast-
ställande av klockslag 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämnden avser att göra förändringar i sammanträdesplanen för 

2020 avseende datum för ett sammanträdestillfälle samt tidpunkten för dessa.  

Beslutsunderlag 

Sammanträdesplan 2020. 

Ordförandeskrivelse, daterad den 2 december 2019.  

Utbildningsnämndens beslut 

1. Flytt av sammanträde från den 12 februari till den 14 februari godkänns.  

2. Tid och datum för sammanträden den 14 februari, 11 mars, 15 april, 

10 juni, 16 september, 11 november och 9 december med start klockan 

9.00, samt den 15 januari, 12 maj, 19 augusti, och 14 oktober med start 

klockan 14.00, godkänns.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Utbildningsnämndens ledamöter och ersättare 

Hemsidan 

För kännedom: 

Kommunstyrelsens presidium 
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God Jul 

Ordföranden önskar alla En God Jul och ett Gott Nytt År. 

_____ 
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