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§ 27 Dnr UN 10  

Val av justerare 

Utbildningsnämndens beslut 

1. Jessica Jämtin utses att justera dagens protokoll onsdagen den 24 april 

2019.  

_____ 
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§ 28 Dnr UN 12  

Godkännande av dagordning 

Utbildningsnämndens beslut 

1. Utsänd kallelse, och ett extra informationsärende, godkänns som 

dagordning för mötet. 

Extra information 

Nybyggnation av förskola vid hållbar plats.  

_____ 
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§ 29 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 

Ekonomisk uppföljning efter mars 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 april 2019.    

Utbildningsnämndens beslut 

1. Informationen om den ekonomiska prognosen efter mars godkänns.    

_____ 
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§ 30 Dnr UN 326  

Introduktion - Gymnasieskola, vuxenutbildning, SFI 

Stefan Regebro informerade om Kalmarsunds gymnasieförbund, som 

grundades den 1 juli 1995, och om verksamheten. I förbundet ingår 

Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner. Förbundet bedriver 

gymnasie- och vuxenutbildning, samt kvalificerad yrkesutbildning. 

Monica Thiel informerade om vuxenutbildningen och dess organisation 

Komvux och Kunskapsnavet. 

Olof Engblom informerade om SFI-utbildningen i kommunen som startades 

2016 och om de olika studievägarna som finns. 

Presentationerna delges nämnden.                  

_____ 

 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 9.50-10.00 
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§ 31 Dnr UN 2019/000075  

Information - Revidering av resursfördelningsmodell 
Utbildning 2019 

Sammanfattning av ärendet 

David Idermark gick igenom föreslagen revidering, samt presenterar 

alternativa förändringar, samt vad förvaltningen förordar med en ökning med 

2,5 %.     

Beslutsunderlag 

Revidering av resursfördelningsmodell Utbildning 2019 daterad den 26 mars 

2019.     

_____ 
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Utbildningsnämnden 
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§ 32 Dnr UN 2019/000091  

Förvaltningens information 

Smultronet 

Ylva Tinner Gelebo informerade att förskolan Smultronet har anställt en 

förskollärare. Vi kommer att följa upp förskolan. 

Grundsärskola 

David Idermark informerade att en samlad grundsärskola, år 4-9, kommer att 

bli på Skansenskolan. Diskussion pågår med rektorerna och efter påsk 

kommer diskussion föras med vårdnadshavare och personal. 

Nybyggnad av förskola vid Hållbar plats, Järnvägsgatan 

Agneta Stjärnlöv informerade nämnden om kommunstyrelsens förslag till 

beslut om utökad budgetram på 6,5 mkr för projektet.      

_____ 
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§ 33 Dnr UN 2019/000003  

Meddelanden 

Beslutsunderlag 

Rapport daterad den 30 januari 2019.  

Utbildningsnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av rapporten.     

_____ 
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§ 34 Dnr UN 2019/000006  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 19:3.  

Utbildningsnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbeslut godkänns.  

_____ 
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§ 35 Dnr UN 2019/000052  

Riktlinje för kontaktpolitiker 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag ta fram förslag till 

riktlinjer för kontaktpolitiker.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 februari 2019. 

Riktlinje för kontaktpolitiker, daterad den 22 februari 2019.  

Utbildningsnämndens beslut 

1. Riktlinje för kontaktpolitiker, antas.  

_____ 
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Riktlinje för kontaktpolitiker 
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§ 1  

Utbildningsnämnden utser bland sina ledamöter och ersättare 

kontaktpolitiker i den omfattning som styrelsen beslutar inom nämndens 

verksamhetsområde. 

§ 2 Syfte 

Syftet med att utse kontaktpolitiker är att ge utbildningsnämnden så bra 

förutsättningar som möjligt att fatta väl underbyggda beslut. Kontakt-

politikerna ska bidra till att utbildningsnämndens kunskaper om de olika 

verksamheterna ökar. Kontaktpolitikerna ska också skaffa sig kunskap om i 

vilken utsträckning målen för verksamheten uppfylls, både ur ett verksam-

hetsperspektiv och ur ett brukar- och medborgarperspektiv. 

En kontaktpolitiker kan aldrig ge direktiv till verksamheten eller själv fatta 

beslut som rör verksamheten.  

§ 3 Uppdraget 

Uppdraget handlar om att som kontaktpolitiker skaffa sig information om 

verksamheten men ibland också om att ge information om vad den politiska 

nivån har beslutat om. Däremot kan man som kontaktpolitiker aldrig lova att 

utbildningsnämnden eller någon annan ska fatta ett visst beslut och 

därigenom föregripa den normala beslutsprocessen. 

Den information som en kontaktpolitiker ska skaffa sig och sedan också 

rapportera till utbildningsnämnden enligt § 4 är främst följande. 

 Hur uppfyller verksamheten målen i verksamhetsplanen? 

 Vilka framtida utmaningar eller behov ser man i verksamheten? 

En rundvandring på enheten kan med fördel avsluta eller inleda besöket. 

Det ligger inte i kontaktpolitikerns uppdrag att diskutera personalfrågor eller 

andra enskilda frågor i verksamheten. Det ligger inte heller i uppdraget att 

delta i verksamhetsplanering eller liknande. Det är alltid ansvariga chefer 

som hanterar sådana frågor. 

§ 4 Genomförande 

Den som är kontaktpolitiker ska på olika sätt ha kontakt med verksamheten 

och med allmänheten i den utsträckning det behövs för att skaffa sig den 

information som beskrivs i § 3. 

Detta kan ske till exempel genom besök i verksamheten, samtal med chefer 

och personal och även med personer som på olika sätt berörs av 

verksamheten. 

Efter varje avslutad besöksperiod enligt § 5 ska kontaktpolitikern lämna en 

skriftlig rapport till utbildningsnämnden. Rapporten lämnas till 

utbildningsnämndens sekreterare för vidare behandling i nämnden. I 

samband med att den skriftliga rapporten behandlas i utbildningsnämnden 

ska kontaktpolitikern också muntligt rapportera om sina slutsatser. Den 

skriftliga rapporten görs på särskild blankett, bilaga 1. 

Varje kontaktpolitiker ska årligen genomföra en besöksperiod under första 

halvåret och en besöksperiod under andra halvåret. 
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Fördelning av enheter och verksamheter på nämndens ledamöter: 

Kontaktpolitikerpar 1 

Glömminge förskola 

Glömminge skola och fritidshem 

Algutsrums förskola 

Vitsippans förskola 

Kontaktpolitikerpar 2 

Gårdby förskola inkl. Tanneförskolan 

Gårdby skola och fritidshem 

Gullvivans förskola samt OB-omsorgen 

Snäckstrands och Skogsgläntans förskolor samt Öppen förskola 

Kontaktpolitikerpar 3 

Skansenskolan skola och fritidshem 

Skansenskolan grundsärskola 

Solvändans och Alunskolans förskolor 

Alunskolan skola och fritidshem 

Kontaktpolitikerpar 4 

Färjestadens skola och fritidshem inkl. Smaragdskolan 

Färjestadens grundsärskola 

Torslunda skola och fritidshem 

Växthuset och Torslunda förskolor samt dagbarnvårdarna 

Nämndsordförande och vice ordförande  

Enheter med fristående huvudman 

§ 5 Förutsättningar 

Varje kontaktpolitiker har rätt till arvode för uppdraget som kontaktpolitiker 

med högst två heldagsarvoden per år och verksamhetsområde, vilket 

motsvarar en arbetsinsats på cirka åtta timmar per heldagsarvode. Dessa åtta 

timmar behöver inte utföras under samma dag utan kan fördelas under flera 

tillfällen. Oavsett hur dessa åtta timmar fördelas under perioden så ska de 

sammanföras till en heldag när begäran om arvode lämnas in. För att arvode 

ska betalas ut krävs att den skriftliga rapporten lämnats till 

utbildningsnämndens sekreterare. 

All planering för besök och samtal i verksamheten ska göras tillsammans 

med berörd chef så att besöken kan ske när det passar bäst för verksamheten. 

Som kontaktpolitiker företräder man utbildningsnämnden och inte sitt parti. 
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Bilaga 1 
Riktlinje för kontaktpolitiker 

Denna mall används för kontaktpolitikers skriftliga rapport till 

utbildningsnämnden. 

Hur bedömer du att målen i verksamhetsplanen uppfylls? 

 

 

 

 

Vilka framtida utmaningar eller behov har du uppfattat att man 
upplever i verksamheten? 

 

 

 

 

Vilka övriga synpunkter har du angående den verksamhet du är 
kontaktpolitiker för? 

 

 

 

 

Datum  

 

Underskrift kontaktpolitiker 

 

_____________________________________ 
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§ 36 Dnr UN 2019/000089  

Utse kontaktpolitikerpar 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt riktlinjerna ska fyra kontaktpolitikerpar utses.  

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för kontaktpolitiker antagna av utbildningsnämnden den 17 april 

2019.  

Utbildningsnämndens beslut 

1. Utse följande kontaktpolitikerpar: 

Kontaktpolitikerpar 1 

Jessica Jämtin (C) 

Mikael Sundén (M) 

Kontaktpolitikerpar 2 

Anders Eklöv (C) 

Hanna Dicksson (KD)  

Kontaktpolitikerpar 3 

Kristina Sjöström (S) 

Sam Wadin (L) 

Kontaktpolitikerpar 4 

Veronika Hildingsson (S) 

Agneta Stjärnlöv (M)  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Utsedda 

Verksamhetsstöd - Löner 
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§ 37 Dnr UN 2019/000057  

Riktlinje för kontakt med elevråden 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsnämnden har efterfrågat en instruktion till politiken för kontakt 

med skolornas elevråd.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 februari 2019. 

Riktlinje för politikens kontakt med elevråden, daterad den 4 mars 2019.  

Utbildningsnämndens beslut 

1. Riktlinje för politikens kontakt med elevråden, antas.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kontaktpolitiker 
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§ 1  

Utbildningsnämnden utser bland sina ledamöter och ersättare 

kontaktpolitiker mot elevråden i den omfattning som styrelsen beslutar inom 

nämndens verksamhetsområde. 

§ 2 Syfte 

Barnkonventionen blir lag till sommaren 2019, konventionen syftar till att ge 

barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till 

tals. Det är viktigt att Mörbylånga kommuns elever känner att de kan vara 

delaktiga och att de har möjlighet att diskutera och lämna synpunkter på de 

beslut som politiken ska fatta framöver.  

§ 3 Uppdraget 

Uppdraget handlar om att som kontaktpolitiker mot elevråden skaffa sig 

information om verksamheten men ibland också om att ge information om 

vad den politiska nivån har beslutat om. Däremot kan man som 

kontaktpolitiker aldrig lova att utbildningsnämnden eller någon annan ska 

fatta ett visst beslut och därigenom föregripa den normala beslutsprocessen. 

§ 4 Genomförande 

Politiker från utbildningsnämnden träffar en skolas elevråd vid ett tillfälle 

per läsår. 

Frågor att informera om och att diskutera vid detta tillfälle: 

 Politikerna berättar kort om kommunens organisation och vart besluten 

fattas och av vilka. 

 Politikerna har förberett 1-2 frågor att diskutera med eleverna där 

eleverna har möjlighet att lämna sina synpunkter. 

 Eleverna har förberett 1-2 frågor som de vill diskutera med politikerna. 

Skolorna bjuder in politikerna till ett elevrådsmöte per läsår. Det är viktigt 

att frågor som ska diskuteras är förberedda och utskickade till respektive 

grupp minst en vecka innan besöket.  

§ 5 Förutsättningar 

Som kontaktpolitiker mot elevråden företräder man utbildningsnämnden och 

inte sitt parti. 



 

Utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(17) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-04-17  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 38 Dnr UN 2019/000090  

Utse kontaktpolitiker för kontakt med elevråden 

Beslutsunderlag 

Riktlinje för kontakt med elevråden antagna av utbildningsnämnden den 

17 april 2019.  

Utbildningsnämndens beslut 

1. Utse följande kontaktpolitiker för kontakt med elevråden: 

Glömminge skola 

Jessica Jämtin (C) 

Mikael Sundén (M) 

Gårdby skola 

Anders Eklöv (C) 

Hanna Dicksson (KD)  

Skansenskolan, Alunskolan 

Kristina Sjöström (S) 

Sam Wadin (L) 

Färjestadens skola, Torslunda skola 

Veronika Hildingsson (S) 

Agneta Stjärnlöv (M)  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kontaktpolitiker 

Verksamhetsstöd - Löner 
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§ 39 Dnr UN 2019/000009  

Remiss - Begäran om yttrande på anmälan till JO 
angående klagomål på handläggning om att få ta del av 
handlingar (JO:s dnr 6925-2018) 

Sammanfattning av ärendet 

En anmälan har inkommit till Justitieombudsmannen (JO) gällande 

utlämnande av handling. Utbildningsnämnden i Mörbylånga kommun 

uppmanas av JO att lämna upplysningar om och yttra sig över det som förts 

fram i anmälan.     

Beslutsunderlag 

Yttrande, daterat den 2 april 2019.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 2 april 2019.  

Utbildningsnämndens beslut 

1. Yttrandet antas som sitt eget.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Riksdagens ombudsmän, Box 16327, 103 26 Stockholm 

Ann Willsund 

Håkan Lindqvist 
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§ 40 Dnr UN 2019/000079  

Prioriteringsordning för bokning av kommunens 
idrottshallar under skoltid 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att ta fram underlag 

för hur uppbokade Mörbylånga kommuns idrottshallar är av de kommunala 

skolorna.  

Utbildningsförvaltningen har också ställts frågan att ge sin synpunkt på en 

föreslagen prioriteringsordning vid bokning av Mörbylånga kommuns 

idrottshallar.    

Beslutsunderlag 

Scheman för idrottshallar läsåret 2018/2019, daterade den 29 mars 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 1 april 2019.  

Förslag till beslut på mötet 

Agneta Stjärnlöv (M) yrkar på att punkt 2 och punkt 3 byter plats,  

"2. Fristående skolor förskoleklass till och med årskurs 9. 

3. Kommunala fritidshem." 

Kristina Sjöström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 11.10-11.17. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut som han ställer 

mot varandra och finner att nämnden har beslutat enligt förvaltningens 

förslag.          

Utbildningsnämndens beslut 

1. Kommunens idrottshallar fördelas enligt nedanstående ordning: 

1. Kommunala skolor förskoleklass till och med årskurs 9. 

2. Kommunala fritidshem. 

3. Fristående skolor förskoleklass till och med årskurs 9. 

4. Övrig skol- och utbildningsverksamhet, t.ex. förskola, pedagogisk 

omsorg, mm. 
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2. Fristående huvudmän delar på lediga halltider likvärdigt utifrån 

elevunderlag.  

Reservation 

Agneta Stjärnlöv (M) Martin Olsson (M), Sam Wadin (L) och Jessica 

Hellman (SD) reserverar sig mot beslutet.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Eleonor Rosenqvist 

Matheus Tholin 
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