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BUN § 75 Förstudie av grundskolans
måluppfyllelse
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen med notering
att
avvikelserna som framkommer i rapporten är väl kända hos barn- och
ungdomsnämnden och aktivt arbete för förbättring pågår inom barn- och
ungdomssektorn med stort stöd av barn- och ungdomsnämnden för
resultatförbättring.
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en förstudie
av grundskolans måluppfyllelse. Denna sammanfattas i en rapport. I
rapportens sammanfattning finns ett antal iakttagelser.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-04 § 92, att överlämna förstudien till
barn- och ungdomsnämnden med återrapportering till kommunfullmäktige
senast den 20 juni.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av den rapport som presenterats i
samband med genomförd förstudie av grundskolans måluppfyllelse. I
rapporten framkommer ett antal iakttagelser. Iakttagelserna stämmer väl
överens med nedan, redan kända utvecklingsområden som barn- och
ungdomssektorn arbetar med.
Utvecklingsområden för barn- och ungdomssektorn presenterade i
budgetberedningen:









Behålla och förbättra måluppfyllelsen för alla barn och elever
Lärmiljön och undervisningen måste göras tillgänglig för alla
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
Samhällets digitalisering
Fysisk aktivitet ger ökad inlärningsförmåga
Hög närvaro
Kompetensutveckling för ledare i systematiskt kvalitetsarbete
Doktorandutbildning

Beslutsunderlag
Rapport förstudie grundskolans måluppfyllelse Eksjö 2016
Kommunfullmäktige
Akten
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BUN § 76 Psykologansvaret för utredning av
barn och unga med misstänkt intellektuell
och/eller neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning
Beslut
Barn- och ungdomsnämndens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
att
godkänna bilagan till Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna
i Jönköpings län och Region Jönköpings län kring barn och ungas psykiska,
sociala och fysiska hälsa, och
att
ge redan utsedd arbetsgrupp i uppdrag att ta fram implementeringsplan av
bilagan till överenskommelsen, och
att
utvärdering av bilagan görs samtidigt som huvuddokumentet revideras, och
att
redan utsedd arbetsgrupp ges i uppdrag att genomföra utvärderingen.
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvård och barn och utbildning har var för sig identifierat
otydlighet i ansvarsfördelningen mellan psykologer i skolan och psykologer
inom Regionens specialistenheter vilka har lett till att det finns barn i vårt län
som inte får eller fått hjälp i rätt tid.
2014-10-22 fick skolchefer, chefer för barn- och ungdomspsykiatri och barnoch ungdomshabilitering i region Jönköpings län uppdrag från Strategigrupp
barn och unga att utforma ett förslag till länsövergripande riktlinjer för
ansvarsfördelning mellan psykologer i skolan och psykologer inom Regionens
specialistenheter.
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Arbetsgruppens förslag ”Länsövergripande riktlinjer för ansvarsfördelning
mellan psykologer i skolan och psykologer inom regionens specialistenheter”
remitterades under hösten 2015. Remissinstansernas svar behandlades på
Strategigruppen barn och unga den 19 november 2015. Strategigruppen
beslutade att ett omtag skulle göras i arbetet och uppdrag gavs till befintlig
arbetsgrupp att ta fram förslag på former för fortsatt arbete.
Arbetsgruppens förslag på fortsatt arbete presenterades på strategigruppen
den 22 april som beslutade enligt förslaget. Strategigruppen beslutade att
utöver befintlig arbetsgrupp skulle länets skolchefer utse ytterligare två
representanter på chefsnivå att ingå i arbetsgruppen och att utse Ola
Götesson till ordförande för arbetsgruppen.
Arbetsgruppen gavs i uppdrag att förtydliga Överenskommelsen om
samverkan mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län
kring barn och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa rörande
psykologansvaret för utredning av barn och unga med misstänkt
funktionsnedsättning som påverkar inlärning i skolan. Huvuddokumentet
”Överenskommelsen om samverkan mellan kommunerna i Jönköpings län
och Region Jönköpings län kring barn och ungas psykiska, sociala och fysiska
hälsa” revideras varje år.
Under hösten har arbetsgruppen arbetat med att ta fram ett förslag på
förtydligande och var klara med sitt uppdrag i januari 2017.
Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2017-04-06 att godkänna
bilagan till Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i
Jönköpings län och Region Jönköpings län kring barn och ungas psykiska,
sociala och fysiska hälsa, att ge redan utsedd arbetsgrupp i uppdrag att ta fram
implementeringsplan av bilagan till överenskommelsen, att utvärdering av
bilagan görs samtidigt som huvuddokumentet revideras, att redan utsedd
arbetsgrupp ges i uppdrag att genomföra utvärderingen samt att
rekommendera länets kommuner att anta ovanstående förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Psykologansvaret för utredning av barn och unga med misstänkt intellektuell
och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Bilaga till Överenskommelse
om samverkan mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings
län kring barn och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa.
Kommunstyrelsen
Akten
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BUN § 77 Kvartalsuppföljning 2017-03-31
Dnr 2017-BUN0001
Beslut

Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att godkänna lämnad rapport.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar vidare
att
föreslå kommunstyrelsen att godkänna upprättad kvartalsuppföljning.
Ärendebeskrivning

Sektorns helårsbudget uppgår till 375,8 mnkr. Utfallet till och med mars
månad är 26,2% mot riktpunkten 25,0%. Prognosen för helår pekar på ett
minus på 2,0 mnkr.
Att utfallet i mars ligger högre än riktpunkten beror till största delen på att
pengar för asylelever ej har kommit från migrationsverket ännu.
Avvikelserna i helårsprognosen berör:


Gymnasieskolans prognos ligger på minus 1,3 mnkr. Detta beror på ett
underskott på interkommunala ersättningar. Fler elever har valt att läsa
utanför Eksjö än vad som räknades med i budgeten. Detta kan
eventuellt räta upp sig efter det slutliga intaget i juni.



Gymnasiesärskolans prognos ligger på minus 0,7 mnkr. Detta beror på
att personalkostnaderna ligger högre än budgeterat men det rätas upp
med att de interkommunala intäkterna blir större än beräknat.

På övriga verksamheter förväntas inga större avvikelser.
Beslutsunderlag
Kvartalsrapport per 2017-03-31
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Sektorsekonom
Akten
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BUN § 78 Budgetuppföljning 2017-04-30
Dnr 2017-BUN0001
Beslut

Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att
godkänna lämnad rapport med notering om fortsatt uppföljning avseende
åtgärder för att minska underskottet 2017.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar vidare
att
föreslå kommunstyrelsen att godkänna upprättad budgetuppföljning.
Ärendebeskrivning

Sektorns driftutfall efter april månad är 132, 6 mnkr vilket motsvarar 35,3
procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 33,3 procent.
Sektorns helårsprognos för driften är 377,8 mnkr vilket motsvarar en
avvikelse mot budget med -2,0 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot
budget i prognosen är -0,5 procent.
Sektorns investeringsutfall efter april månad är 0,36 mnkr vilket motsvarar 9,1
procent av helårsbudgeten.
Sektorns helårsprognos för investeringarna är 3,4 mnkr vilket motsvarar en
avvikelse mot budget med 0 mnkr. Den procentuella avvikelsen mot budget i
prognosen är 0 procent.
Sektorsekonom Nina Delavaux-Hultgren pekar på följande punkter avseende
budgetuppföljning per 2017-04-30:

Justerandes sign



Eksjö Gymnasium: Interkommunala kostnader (IKE) drar över
budget. Vid första antagningen har fler elever sökt utanför Eksjö än
vad som räknats med i budget, detta kan dock räta upp sig fram till
det slutgiltiga antagningen i juni.



Gymnasiesärskolan: Högre personalkostander än budget samt högre
IKE intäkter än budgeterat.



Interkommunala kostnader (IKE) har ej fakturerats ännu för externa
elever.
Utdragsbestyrkande
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Skolskjuts: Extra turer insatta bland annat till Prästängen,
Kullagården-Ingatorp, Bruzaholm-Höreda, de två senaste ska täckas
av migrationsverkspengar, men dessa kommer i efterhand. Även
grundsärskolan har fler elever än tidigare, dessa elever åker
specialanpassade turer.

Plan för att minska underskottet 2017
Cirka 600 tkr lägre personalkostnader på barn och utbildningskontoret under
våren, detta på grund av frånvaro av personal. Under 2017 täcks också 100
procent tjänst av statsbidrag i projektet Nyanländas lärande.
Från och med augusti stängs Öppna förskolan i Mariannelund, vilket gör att
denna personal kan gå in i annan verksamhet och lokalerna kommer att
användas till allmän förskola.
Att uppmana alla chefer att hålla nere kostnader under 2017. Dock kommer
vissa planerade utökningar att ske inom förskoleverksamheten.
Översyn av vilka intäkter som är garanterade i form av statsbidrag och pengar
för nyanlända från Migrationsverket för nyanlända. Migrationsverket betalar i
efterhand, ut statbidrag för utbildning av asylsökande barn och unga i
efterhand, vilket innebär en kännbar fördröjning för skolor med många
asylsökande barn.

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning per 2017-04-30
Utdrag:

Kommunstyrelsen
Sektorsekonom
Akten
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BUN § 79 Budget 2018-2020
Beslut

Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
Ärendebeskrivning

Tf barn- och ungdomschef informerar om barn- och ungdomssektorns
budgetbehov under kommande år. Detta presenterades vid
budgetberedningen 2017-05-03. Utgångspunkt är barn- och ungdomssektorns
verksamhetsidé Alla barn och ungdomar kännerlust att lära och har tillgång till god och
likvärdig undervisning med hög kvalitet
Vidare pekar tf barn- och ungdomschef på följande punkter:




Befolkningsprognosen som visar att barnantalet ökar
Barn- och ungdomssektorns utvecklingsområden
Driftbudget för de olika verksamheterna

Sven-Olov Lindahl (L) ser det önskvärt för barn- och ungdomsnämnden att
de två kommundoktoranderna närvarar vid ett framtida nämndssammanträde
för presentation.
Peter Lindholm (S) lyfter frågan om det belysningsprojekt som genomförts
på Norrtullskolan, med ett positivt resultat, är aktuellt för övriga skolenheter.
Tf barn- och ungdomschef svarar att frågan kommer att lyftas i samband med
hyresavtalsdiskussioner.
Beslutsunderlag
Presentation budget 2018-2020

Justerandes sign
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BUN § 80 Teknikcollege
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen och ställer sig positiva
till fortsatt Teknikcollege på höglandet.
Ärendebeskrivning
Gymnasiechef Anna Ullman närvarar för att ge en nulägesinformation kring
TeknikCollege Höglandet.
Teknikcollege ska vara näringslivets främsta bas för rekrytering och är en
kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningssamordnare och
företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt
inriktade utbildningar. Teknikcollege Höglandet är ett samarbete mellan
kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda.
Teknikcollege Höglandet består av en regional styrgrupp och tre lokala.
Företagen är i majoritet i styrgrupperna tillsammans med representanter från
utbildare, politik och fackförbund.
Vidare informerar gymnasiechefen om fördelarna med Teknikcollege:
 God samverkan med företag
 Företagen är med och påverkar utbildningen
 Verklighetsnära projekt
 Eleverna möter olika företag
 Kvalitetssäkring av APL och utbildning
 Kvalitetsstämpel
Gymnasiechefen nämner vidare också de utmaningar som finns med
Teknikcollege:





Svårt att få lokal ordförande
Byråkrati
Tydligare stöd ur nationellt perspektiv
Öka andelen flickor och nysvenska

Barn- och ungdomsnämnden får tips om att titta på filmen
http://www.teknikcollege.se/vad-ar-teknikcollege som förklarar mer vad
Teknikcollege innebär.
Barn- och ungdomsnämnden för diskussioner utifrån presentationen och
föreslår att man även presenterar Teknikcollege för tillväxt- och
utvecklingssektorn som har ett nära samarbete med näringslivet.
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BUN § 81 Långsiktig plan lokalbehov Eksjö
Gymnasium
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
Vidare beslutar barn- och ungdomsnämnden
att
ge gymnasiechef Anna Ullman i uppdrag att ta fram en plan över Eksjö
Gymnasiums framtida lokalbehov med förslag på möjliga lösningar.
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden diskuterade vid sammanträdet 2017-04-05 den
långsiktiga planen för platser inom barnomsorg och grundskola i Eksjö
kommun. Under diskussionerna framkom önskan om att även gymnasiet
skulle innefattas i planen.
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BUN § 82 Förskollärare i förskolan
Dnr 2017-BUN0042
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att
ärendet diskuteras i partigrupperna för beslut vid nästa nämndssammanträde
14 juni.
Ärendebeskrivning
Sedan en tid tillbaka klassas förskollärare som ett bristyrke. Det finns alltså
fler arbetstillfällen än utbildade förskollärare.
Rekryteringsbehovet är stort och antalet kända pensionsavgångar inom de
närmaste 5 åren inom förskolan uppgår till



7 stycken barnskötare
17 stycken förskollärare

Barn- och ungdomssektorn önskar ge förskolechefer i Eksjö kommun
möjlighet att tillsvidareanställa lämplig sökande under pågående brist och
utbildning.
Fortsättningsvis är målsättningen fortfarande att i första hand anställa
förskollärare och att förskollärare alltid har företräde om inte särskilda skäl
föreligger.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Förskollärare i förskolan, daterad 2017-04-28
Utdrag:

Förskolechefer i Eksjö kommun
Utvecklingsledare
Akten
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BUN § 83 Utredning Kvarnarps förskola
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
Ärendebeskrivning
Tillförordnad barn- och ungdomschef informerar om den utredning som är
gjord avseende förskola i Kvarnarp.
Utredningen som barn- och ungdomssektorn gjort visar att behovet av
förskoleplatser, enligt prognos, täcks av de tre befintliga
förskoleavdelningarna, samt Svenska kyrkans nyetablering av en förskola
med två avdelningar i anslutning till Mariakapellet. Befintlig förskola som är
placerad i 8 lägenheter är i stort behov av renovering, av både inre och yttre
miljö.
Eksjö Kommunfastigheter AB och Eksjöbostäder AB redovisar
budgetkostnad för nybyggnation av en förskola med tre
avdelningar och mottagningskök.
Alternativet att renovera förskolan medför att befintlig verksamhet måste
flytta ut och bedrivas i annan lokal under tiden. Kostnaden för detta är inte
medräknad. Likaså har inte någon brandskyddsdokumentation genomförts
varför det finns risk att kostnader kan uppstå även för detta.
Diskussioner förs kring de två förslagen. Barn- och ungdomsnämnden ser i
dagsläget en nybyggnation som det med lämpliga alternativet.
Beslutsunderlag
Utredning förskoleverksamhet i Kvarnarp, daterad 2017-03-28
Akten
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BUN § 84 Riktlinjer för studie- och
yrkesvägledning i Eksjö kommun
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
Ärendebeskrivning
Utvecklingsledare Katarina Norén närvarar för att presentera framtagna
riktlinjer i SYV-planen, arbetet har gjorts i nära samarbete med skolorna.
Riktlinjerna är kommunövergripande och gäller även för vuxenutbildningen.
Syftet med riktlinjerna är



att säkerställa att alla elever, och kommuninvånare, har tillgång till
kontinuerlig och likvärdig vägledning av sådan kvalitet att de kan göra
medvetna och väl underbyggda val av utbildning och yrkesinriktning.
att omfatta alla studie- och yrkesvägledande aktiviteter från grundskolans
årskurs 1 till vuxenutbildning.

Vidare informerar utvecklingsledare om att barn- och ungdomssektorn ansökt
om statsbidrag för att stärka SYV-organisationen.
Barn- och ungdomsnämnden ser det oerhört positivt med den satsning som
de framtagna riktlinjerna innebär.
Beslutsunderlag
Riktlinjer med handlingsplan för studie- och yrkesvägledning i Eksjö
kommun
Utdrag:

Utvecklingsledare
Akten

Justerandes sign
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
Ärendebeskrivning
Rektor vid Prästängsskolan har anmält att en elev inte fullgör skolplikt.
Elevens frånvaro uppgår till 80 procent under pågående läsår.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden

2017-05-17

17 (25)

BUN § 86 Informationsfolder brukarråd
Dnr 2016-BUN0002
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att
godkänna reviderad brukarrådsfolder utifrån nämndens förslag till justeringar
under dagens sammanträde.
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomssektorn fick i uppdrag, vid barn- och ungdomsnämndens
sammanträde 2017-04-05, att uppdatera brukarrådets informationsfolder.
Barn- och ungdomsnämnden ser det önskvärt att det förankras i de olika
brukarråden om att protokollen hålls till en kortfattad notering om vad som
diskuterats på brukarrådsmötet.
Utdrag:

Informationsfolder brukarråd, daterad 2017-05-17

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden

2017-05-17

18 (25)

BUN § 87 Kontaktpolitikerlista
Dnr 2015-BUN0004
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att
godkänna reviderad kontaktpolitikerlista.
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomssektorn fick vid barn- och ungdomsnämndens
sammanträde 2017-04-05 i uppdrag att revidera kontaktpolitikerlistan utifrån
förda diskussioner.
Barn- och ungdomsnämnden ser det önskvärt att enheterna undviker, i
största möjliga mån, att planera brukarrådsmöten då kommunfullmäktige
sammanträder.
Beslutsunderlag
Kontaktpolitikerlista, daterad 2017-05-17
Utdrag:

Rektorer i Eksjö kommun
Förskolechefer i Eksjö kommun
Administratörer, barn- och ungdomssektorn i Eksjö kommun
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden

2017-05-17

19 (25)

BUN § 88 Brukarråd
Dnr 2016-BUN0002
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden tar del av de brukarrådsprotokoll som har
kommit in sedan senaste sammanträdet.
Linnéskolan Stig Axelsson (S)
Diskussioner fördes på senaste brukarrådsmötet angående sandsopning på
skolgården.
Beslutsunderlag
Storbrukarrådsprotokoll, Hultskolan och Hults förskola, 2017-02-08
Brukarrådsprotokoll, Galaxen, 2017-04-04
Brukarrådsprotokoll, Furulundsskolan, 2017-04-18
Brukarrådsprotokoll, Norrtullskolan, 2017-04-19
Utdrag:

Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden

2017-05-17

20 (25)

BUN § 89 Anmälan till huvudman
Dnr 2017-BUN0002
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomschef rapporterar att det sedan senaste sammanträdet har
kommit in 14 anmälningar från kommunens förskolor och skolor angående
kränkande behandling.
Beslutsunderlag
Anmälan till huvudman om kränkande behandling, 14 st 2017-BUN0002015—028.
Utdrag:

Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden

2017-05-17

BUN § 90 Obesvarade motioner
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
Ärendebeskrivning
Det finns för närvarande inga obesvarade motioner hos barn- och
ungdomssektorn.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden

2017-05-17

22 (25)

BUN § 91 Lägesbeskrivning
Storegårdsområdet/övriga lokaler
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
Ärendebeskrivning
Till förordnad barn- och ungdomschef rapporterar om aktuellt läge kring
ombyggnationerna på Storegårdsområdet och övriga lokaler.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden

2017-05-17

23 (25)

BUN § 92 Redovisning av delegationsbeslut
Dnr 2016-BUN0003
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
Ärendebeskrivning
Sedan föregående sammanträde har följande delegationsbeslut rapporterats
till barn- och ungdomssektorn.
Resebidrag
Beslut om resebidrag i Eksjö kommun, beviljade 5 st.
Kontantersättning
Beslut om kontantersättning i Eksjö kommun, beviljade 12 st.
Mottagande i särskola
Mottagande i grundsärskola. Beviljade 1 st.
Interkommunal ersättning
Beslut om interkommunal ersättning avseende omsorg på kvällar, nätter och
helger. Ersättningsbeloppet 2017 är framräknat utifrån kommuns budget för
verksamheten. Beloppet för 2017 är 59 141 kr/barn och år.
Läsårstider
Beslut om läsårstiderna för läsåret 2018/2019.
Skolskjuts
Skolskjuts. Beviljade 0 st, avslag 1 st.
Utdrag:

Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden

2017-05-17

24 (25)

BUN § 93 Anmälningsärenden
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
Ärendebeskrivning
a) Kick-Off 2017-08-17
Barn- och ungdomsnämnden kommer att inbjudas för deltagande.
b) Skolkommission
Eksjö kommun är utsedd till remisskommun för Samling för skolan –
nationell strategi för kunskap och likvärdighet.
c) Beslut från kommunfullmäktige 2017-03-23, § 67
Kommunfullmäktige beslutade att godkänna avsägelse från Jan
Lindholm (M).
d) Beslut från kommunfullmäktige 2017-04-20, § 90
Kommunfullmäktige beslutade att utse Jan Hall (M) som ny ersättare i
barn- och ungdomsnämnden till och med 2018-12-31.
e) Beslut från kommunfullmäktige 2017-04-20, § 74
Kommunfullmäktige beslutade att bevilja barn- och ungdomsnämnden
och dess förtroendevalda ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
f) Statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan och när det
gäller specialpedagogiska insatser för 2017
Barn- och ungdomssektorn har ansökt och beviljats statsbidrag för
personalförstärkningar inom elevhälsan och när det gäller
specialpedagogiska insatser för 2017.
g) Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i
yrkesämnen för 2017/2018
Barn- och ungdomssektorn har ansökt och beviljats statsbidrag för
behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen för 2017/2018.
h) Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping, mål nr 4181-16
Tf barn- och ungdomschef upplyser om Förvaltningsrätten i Jönköpings
dom avseende överklagande av skolskjutsbeslut.
i) Ny rektor Eksjö Gymnasium
Ola Ugarph tillträder som rektor på Eksjö Gymnasium från och med
2017-08-01.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EKSJÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden

2017-05-17

25 (25)

j) Anmälan av den pedagogiska omsorgen i Eksjö kommun
Tf barn- och ungdomschef informerar om Skolinspektionens beslut
gällande anmälan av den pedagogiska omsorgen i Eksjö kommun.
Skolinspektionen har lämnat anmälan till Eksjö kommun för utredning
och med uppdrag att åtgärder ska redovisas till Skolinspektionen.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att
ställa sig bakom yttrandet till Skolinspektionen.
k) Skolchef Eksjö kommun
Bengt-Olov Södergren tillträder tjänsten som skolchef i Eksjö kommun
från och med 2017-08-07.
l) Ledningsgrupper, barn- och ungdomssektorn
Kallelser och mötesanteckningar har tidigare skickats via e:post till barnoch ungdomsnämnden för kännedom. För att minska mailutskick
publiceras handlingarna på NetPublicator.
m) Avstängning av elev, Eksjö Gymnasium
Tf barn- och ungdomschef informerar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

