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Bae MARKARYDS Protokoll 

Utbildnings- och kulturnämnden 2023-03-01 

UN § 21 

Lokaler grundsarskolan 

Dnr 2023/54.UKN 

Beslut 

Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

Att återremittera ärendet till förvaltningen i syfte att påvisa 
finansieringsmöjligheter med mål att starta upp verksamheten i nya lokaler 
till hösten. 

Bakgrund och sammanfattning 

Förvaltningen har fått förfrågan om det finns möjlighet att kunna erbjuda 
elever inom grundsärskolan som läser enligt ämnesområden 

(träningsskolan) i annan kommun en skolplats i Markaryd. För att lyckas 
med detta krävs större och mer anpassade lokaler samt en bättre utemiljö. 

Förvaltningen ser möjligheter i en av de lokaler som kommunen tidigare 
hyrt för förskoleverksamhet som i dag står tom. Lokalen skulle enligt 
verksamheten skulle kunna fungera väl för ändamålet. 

De lokaler för grundsärskolan som kommunen besitter idag vid 

Strömsnässkolan är inte dimensionerad för en träningsskola. Utöver 

möjligheten att kunna tillhandahålla alla Markaryds grundsärskoleelever en 
plats inom kommunen befarar förvaltningen att den planerade 

ombyggnaden av Strömsnässkolan kan innebära en negativ påverkan på 
befintliga grundsärskoleelever. Att flytta grundsärskolan under tiden 
ombyggnaden pågår skulle innebära en tryggare och stabilare miljö för 
eleverna med mindre störningsmoment. 

Finansiering 

De medel som idag läggs på skolplacering i annan kommun samt 

skolskjutskostnader skulle behöva tillföras till verksamheten tillsammans 

med en ökad ram på xx kr. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef, verksamhetschef grundskola och rektor grundsärskolan 
föredrar ärendet. 

Nämnden diskuterar ärendet och ser positivt på möjligheten att kunna starta 
upp grundsärskolan i nya lokaler till hösten men önskar en djupare analys 
av ekonomin och hur kostnaden ska täckas inom förvaltningens budgetram. 
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Utbildnings- och kulturnämnden Protokoll 2023-03-01 

Frågan ställs om brist på behörig personal ses som ett hinder. Rektor 
grundsärskolan informerar om att en av de anställda lärarna just nu utbildar 
sig till speciallärare. 

Rektor grundsärskolan informerar om problematiken att ta emot 6-7 nya 
elever till hösten. Det saknas både utrymme och lämplig utemiljö. 

Nämnden föreslår att återremittera ärendet till förvaltningen i syfte att 
påvisa finansieringsmöjligheter med mål att starta upp verksamheten i nya 
lokaler till hösten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-02-14 
Beslutsunderlag grundsärskolans lokaler 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef UKN 

Verksamhetschef grundskolan 

Rektor grundsärskolan 
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Utbildnings- och kulturnämnden 2023-03-01 

UN § 22 

Närvaro och skolpliktsbevakning inom ramen för intern 

kontroll 2023 

Dnr 2023/52.UKN 

Beslut 

Utbildnings- och kulturnämnden tar del av redovisningen och beslutar 

Att godkanna redovisningen 

Bakgrund och sammanfattning 

Alla barn som ar bosatta i Sverige omfattas av skolplikt (7 kap. 2§ 
skollagen). Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår da barnet 
fyller sex år. Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på 
huvudmannanivå kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 

utbildningen. Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet följer 
utbildnings- och kulturförvaltningen kontinuerligt alla elevers närvaro. 

I detta ärende redogör förvaltningen för det pågående arbetet med 

skolpliktsbevakning och med att främja närvaro och förebygga frånvaro. 

Dagens sammanträde 

Chef barn- och elevhälsa föredrar ärendet. 

Nämnden diskuterar ärendet och kan se att frånvaron sjunker höstterminen 
2022 jämfört med pandemiåren 2020 och 2021. Dock är frånvaron fortsatt 
högre under 2022 än före pandemin 2019. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-02-15 
Presentation i form av PowerPoint 

Beslutet expedieras till: 

Chef barn- och elevhälsa 

Utvecklingschef 
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Utbildnings- och kulturnämnden 2023-03-01 

UN § 25 

Patientsakerhetsberattelse 2022 

Dnr 2023/30.UKN 

Beslut 

Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

Att godkänna patientsakerhetsberattelsen för 2022 avseende hälso- och 
sjukvardsinsatser inom elevhalsans medicinska, psykologiska och 
logopediska insatser. 

Bakgrund och sammanfattning 

Delar av den verksamhet som bedrivs inom elevhälsans medicinska, 

psykologiska och logopediska insatser är hälso- och sjukvård. Hälso- och 
sjukvårdsinsatser regleras av omfattande lagstiftning och föreskrifter, bland 
annat avseende patientsäkerheten. Ytterst ansvarig för patientsäkerheten är 

vårdgivaren, vilket för elevhälsans hälso- och sjukvårdsinsatser i 
Markaryds kommun är utbildnings- och kulturnämnden. 

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) åligger det vårdgivaren att 

årligen i en patientsäkerhetsberättelse öppet och tydligt redovisa strategier, 

mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Eftersom 

utbildnings- och kulturnämnden är vårdgivare enligt hälso- och 

sjukvårdslagen ska nämnden godkänna berättelsen. 

Dagens sammanträde 

Chef barn- och elevhälsan föredrar ärendet med efterföljande diskussion. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-02-15 

Bilaga Patientsäkerhetsberättelse 2022 

Presentation i form av PowerPoint 

Beslutet expedieras till: 

Chef barn- och elevhälsa, verksamhetschef HSL 
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Utbildnings- och kulturnämnden 2023-03-01 

UN § 26 

Uppföljning och analys av gymnasieskolans måluppfyllelse 

2022 

Dnr 2023/51.UKN 

Beslut 

Utbildnings- och kulturnämnden tar emot redogörelse av betygs- och 

resultatstatistik för läsår 21/22 samt preliminära söksiffror till KCM och 
beslutar 

Att godkänna redovisningen 

Bakgrund och sammanfattning 

Redovisning av betygs- och resultatstatistik efter avslutat läsår är en del av 

utbildnings- och kulturnämndens systematiska kvalitetsarbete. Uppföljning 

av måluppfyllelsen i verksamheterna sker i enlighet med processchema för 
systematiskt kvalitetsarbete och används efter sammanställning som en del 

i arbetet med att identifiera vilka utvecklingsåtgärder som behövs för att 

höja måluppfyllelsen inom respektive skolform. 

Dagens sammanträde 

Rektor KCM föredrar inkomna söksiffror inför läsåret 2023/2024. 

Rektor KCM föredrar ärendet uppföljning och analys av gymnasieskolans 
måluppfyllelse 2022. 

För att öka måluppfyllelsen fortsätter utvecklingsarbetet med SKUA. 
Konceptet gemensamhetstid har återinförts under läsåret 22/23 och nya 
rutiner för särskilt stöd och åtgärdsprogram har implementerats våren 2023. 

Nämnden diskuterar ärendet och hyllar gemensamhetstiden och lyfter om 
gemensamhetstid även är implementerbart på grundskolan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-02-10 

Betygs- och resultatstatistik läsår KCM 21/22 

Presentation på sammanträdet 
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Utbildnings- och kulturnämnden 

Beslutet expedieras till: 

Utvecklingschef 
Utvecklingssamordnare 
Rektor KCM 

Verksamhetschef grundskola 

Förvaltningschef 

Protokoll 2023-03-01 
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Utbildnings- och kulturnämnden 2023-03-01 

UN § 27 

Resebidrag 

Dnr 2023/56.UKN 

Beslut 

Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

Att höja den kontanta reseersattningen för alla gymnasieelever bosatta i 
Markaryds kommun till att motsvara kostnaden for Länstrafiken 
Kronobergs kostnader för manadskort for barn och ungdomar utefter 
zonindelning. 

Att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett nytt resereglemente att börja 
gälla fran 2023/2024 läsårs början efter beslut i nämnden. 

Bakgrund och sammanfattning 

Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda det resebidraget som ges till de 
elever som går på en gymnasieskola på annan ort. Den ersättning som ges 

idag är inte omräknad till rådande prisläge och har uppräknats en gång 
under de senaste 30 åren, nämligen 1998. 

Gymnasiesekreteraren har tagit in modeller från andra kommuner. 

Förvaltningskontorets utredare har i samverkan med gymnasiesekreteraren 

sammanställt förslag på hur en framtida kontant ersättningsnivå på 

resebidraget kan se ut. 
Förvaltningens förslag är att en eventuell höjd kontant reseersättningen ska 

sättas att spegla den prisökning som skett på kollektivtrafiken i region 
Kronoberg. Det vill säga att reseersättningen motsvarar kostnaden för 

Länstrafiken Kronobergs kostnader för månadskort för barn och ungdomar 
utefter zonindelning. 

Finansiering 

Förvaltningen har inget eget förslag hur en ökning av ersättningen ska 

finansieras men räknar att föreslagen höjning skulle innebära en ökad 

kostnad på 18 140 kronor per år om vi utgår ifrån att de elever som ansöker 
om ersättning fortsätter vara det samma. Förvaltningen förutspår dock att 
om den ekonomiska ersättningen ökar blir ansökningarna fler. 

Dagens sammanträde 

Ordförande Maria Svensson-Lundin (KD) och ledamot Marie Nijimbere 
anmäler jäv och lämnar rummet. 

Lena Lindgren (S) gar in som ersättare för Maria Svensson-Lundin (KD) 
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Utbildnings- och kulturnämnden Protokoll 2023-03-01 

Lars Haraldsson (SD) gar in som ersättare for Marie Nijimbere (KD) 
Vice ordförande Robin Hansen tar över ordférandeklubban och Bo 
Johanneryd utses till justerar for arendpunkten § 27. 

Utredare föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-02-13 
Beslutsunderlag reseersättning gymnasieelever 
Gällande resereglemente beslutat 1993-02-03 reviderat 1998-03-09 

Beslutet expedieras till: 

Gymnasiesekreterare 

Utredare 

Förvaltningscontroller 
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GUMARKARYDS KOMMUN Protokoll 

Utbildnings- och kulturnämnden 2023-03-01 

UN § 28 
Arsredovisning med kvalitetsredovisning 2022 

Dnr 2023/50.UKN 

Beslut 

Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

Att godkänna årsredovisningen för ar 2022 samt överlämna denna till 
bokslutsberedningen. 

Bakgrund och sammanfattning 

Årets driftresultat för utbildnings- och kulturnämndens verksamheter 
uppgår till — 194 tkr. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef och förvaltningscontroller föredrar årsredovisningen för 
2022. 

Nämnden tar del av presentationen och ställer frågor till förvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-02-13 
Årsredovisning med kvalitetsredovisning 2022 

Presentation på sammanträdet 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningscontroller 

Förvaltningschef 

Kommuncontroller 

Kommunstyrelsen 
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Utbildnings- och kulturnämnden 2023-03-01 

UN § 29 

Begäran om tillaggsbudgetering av och omfördelning av 

2022 ars investeringsanslag till budget 2023 

Dnr 2023/46.UKN 

Beslut 

Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

Att till kommunstyrelsen anhalla om 

e Att kvarvarande investeringsmedel för 2022, 2 671 tkr, 

tillaggsbudgeteras i budget 2023, och 

e Att omfördelning av Projekt 16330 (Skyltning/trappa Markaryds 

kulturhus 506 tkr) omf6rdelas till projekt 16140 Lyckoskogen 

fardigstallande, och 

e Att Projekt 16560 (Soprum Kulturhuset) omférdelas till 16471 

Entré Badhus. 

Bakgrund och sammanfattning 

Utbildnings- och kulturförvaltningen har under 2022 inte slutfört följande 
investeringsprojekt. Utbildnings- och kulturförvaltningen lämnar begäran 
till kommunstyrelsen om att få tilläggsbudgetera och omfördela 

kvarvarande medel år 2022 till investeringsbudget 2023. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningscontroller föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-02-07 

Beslutet expedieras till: 

Kommuncontroller 

Kom munstyrelsen 

Förvaltningscontroller 
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Utbildnings- och kulturnämnden 2023-03-01 

UN § 30 

Arshjul med intern kontrollplan 2023 

Dnr 2022/99.UKN 

Beslut 

Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

Att anta reviderad arendeplan/internkontrollplan for 2023 

Bakgrund och sammanfattning 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll (kommunfullmaktige 

2012-09-11 § 146) ska nämnden göra en riskanalys och därefter ta fram 

områden och ärenden att följa upp för att förhindra att de risker vi 

identifierat inte sker. Genom den interna kontrollen kan man förebygga och 

upptäcka oegentligheter och oavsiktliga felaktigheter, samt få kunskap om 
behov av förändring och utveckling av verksamheten. 

Förvaltningen har upptäckt att flera av de ärenden nämnden har tagit beslut 

om ska vara intern kontroll för 2023, inte är det utan framförallt utgör 
ordinarie löpande kontroll över nämndens områden. Därför har 
förvaltningen justerat i nämndens ärendeplan/internkontrollplanen för 2023 

för att tydliggöra vilka ärenden som är intern kontroll (markerade med lila). 
De ärenden som tidigare ansågs vara intern kontroll är gråmarkerade i 

planen för att det ska vara lätt att se föreslagna justeringar. 

Utöver förändrad formatering har förvaltningen tagit bort uppföljning av 

KAA då området inte längre ligger på nämnden. Vi har också lagt till en 

workshop med riskanalys inför framtagandet av UKN internkontrollplan 
för 2024. 

Dagens sammanträde 

Utredare föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-02-13 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningscontroller 

Utbildnings- och kulturförvaltningen 

Kommunstyrelsen 
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Utbildnings- och kulturnamnden 2023-03-01 

UN § 31 

Personalfranvaro 

Dnr 2023/53.UKN 

Beslut 

Utbildnings-och kulturnämnden beslutar 

Att be HR-enheten att stödja utbildnings- och kulturnämndens 

verksamheter med att ta fram enhetliga riktlinjer för hur personalfrånvaro 
ska rapporteras och följas upp 

Bakgrund och sammanfattning 

Det har uppmärksammats att eventuellt inte all registrering av sjukfrånvaro 
sker korrekt. Därför genomförs nu stickkontroller på frånvaro. 

Vid det här tillfället har två enheter kontrollerats, dessa enheter valdes ut 

genom lottning för att inte upplevelsen skulle bli att någon kontrolleras 
extra utan alla hade samma möjlighet att bli deltagare i kontrollen. En 

förskola samt en grundskola lottades fram. De båda enheterna inkom med 
underlag för sjukfrånvaro gällande oktober och november månad 2022. 
Informationen som delgavs innehöll frånvarodagar såväl sjuk som vab och 

enskild angelägenhet. Dessa separerades så att endast antal dagar frånvaro 
på grund av sjuk räknas med i kontrollen. Förskolan i kontrollen har 31 
tillsvidareanställda medarbetare och grundskolan i kontrollen har 33 

tillsvidareanställda medarbetare. 

Sammanställningen visar en del siffror som inte stämmer överens med 

varandra vilket kan antas bero på olika sätt att hantera anmäld frånvaro på 

enheterna. Vissa noterar endast sjukfrånvaro men inte de som är 

långtidssjukskrivna och andra noterar all frånvaro exempelvis vab och 

enskild angelägenhet. Utöver detta finns det flera gånger där medarbetaren 

noteras med första dagens frånvaro och notering ”åter?” Vilket inte ger rätt 
antal dagar faktisk frånvaro. Vissa delar kan vara felaktigt registrerade 
samtidigt som den största anledningen till att siffrorna inte stämmer 
överens kan antas vara en saknad av rutin kring hantering av 
frånvaroanmälan på enheterna. 

Dagens sammanträde 

HR-specialist föredrar ärendet. 
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Utbildnings- och kulturnämnden Protokoll 2023-03-01 

HR-specialist föreslår att hitta goda exempel i verksamheten på hur 
rapportering av frånvaro kan ske på ett stringent sätt. 

Nämnden föreslår besluta att be HR-enheten att stödja utbildnings- och 
kulturnämndens verksamheter med att ta fram enhetliga riktlinjer för hur 

personalfrånvaro ska rapporteras och följas upp. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-02-17 

Beslutet expedieras till: 

HR-specialist 

HR-chef 
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Utbildnings- och kulturnämnden 2023-03-01 

UN$32 

Kulturplan 2024-2027 

Dnr 2023/31.UKN 

Beslut 

Utbildnings- och kulturnämnden diskuterar ärendet och kultursamordnaren 

tar emot nämndens synpunkter. 

Bakgrund och sammanfattning 

Ny reviderad kulturplan för Markaryds kommun 2024-2027 skall utarbetas 

och fastställas av kommunfullmäktige under 2023. Nuvarande kulturplan 
beslutades av kommunfullmäktige 2020-04-27 $ 46 och omfattar åren 
2020-2023. 

Inför nämndens möte ombeds ledamöterna reflektera över vilka styrkor 

respektive svagheter de upplever med kulturlivet/kulturutbudet i Markaryds 
kommun vilket diskuteras på mötet. 

Dagens sammanträde 

Kultursamordnare informerar om tidsplanen för arbetet med att ta fram den 
nya kulturplanen. Bland annat kommer nämnden bjuda in Markarydsborna 
att komma med synpunkter i april månads kommunblad. Det kommer 
finnas möjlighet att ta tillvara synpunkter digitalt och i pappersformat. 

Kultursamordnaren tillsammans med ansvarig utredare för biblioteksplanen 
2024-2027 kommer att delta på kommunens rådgivande organ 
ungdomsinskottet UI och kommunala pensionärsrådet KPR. 

En remissutgåva kommer att bli klar för att beslutas i nämnden innan 
sommaren för remissrunda till allmänheten över sommaren. 

Nämnden diskuterar utefter kultursamordarens frågeställningar och skickar 
med till utformandet av kulturplanen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-01-12 

Beslutet expedieras till: 

Kultursamordnare 

Biblioteksplansutredare 
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Oo ZMARKARYDS Protokoll 

Utbildnings- och kulturnämnden 2023-03-01 

UN § 33 

Remiss av SOU 2022:53 Statens ansvar för skolan - ett 

besluts- och kunskapsunderlag 

Dnr 2022/138.UKN 

Beslut 

Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

Att ställa sig bakom förvaltningens förslag till remissvar och överlämna 

detta till kommunstyrelsen som sitt eget. 

Bakgrund och sammanfattning 

Markaryds kommun har blivit utvald till att vara en av de 40 kommuner 
som inbjuds till att lämna in ett remissvar på SOU 2022:53 Statens ansvar 
för skolan — ett besluts- och kunskapsunderlag. Remissvaret ska vara 

utbildningsutskottet tillhanda senast 2023-03-31 och behöver därför 
beredas i kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 februari, 
kommunstyrelsen den 13 mars och i kommunfullmäktige den 27 mars 
2023. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till remissvar. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef och utredare föredrar ärendet. Ordförande föredrar den 
politiska processen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-02-15 

Förvaltningens förslag till remissvar SOU 2022:53 Statens ansvar för 
skolan - Markaryds kommun 

Remissmissiv SOU 2022:53 
SOU 2022:53 för nerladdning på denna länk 
  

Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

  

Justerandes sign. 
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O/ eee ee Protokoll    

Utbildnings- och kulturnämnden 2023-03-01 

UN § 34 

Motion med förslag om utredning av resursskola fran Lars 

Peter Olsson (SD) och Marianne Blomqvist (SD) 

Dnr 2023/38.UKN 

Beslut 

Utbildnings- och kulturnämnden beslutar efter omröstning 

Att ställa sig bakom förvaltningens förslag till yttrande och överlämna 

detta till kommunstyrelsen som sitt eget. 

Bakgrund och sammanfattning 

Kommunfullmäktige har 2022-11-28, $ 128 beslutat att överlämna motion 
med förslag om utredning av resursskola från Lars Peter Olsson (SD) och 
Marianne Blomqvist (SD) till kommunstyrelsen, som gett utbildnings- och 

kulturnämnden i uppdrag att bereda ärendet. 

I ärendet föreligger förvaltningens förslag till yttrande. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef föredrar förvaltningens förslag till yttrande. 

Nämnden diskuterar resursskola och andra åtgärder som eleverna har 
tillgång till idag. 

Yrkanden 
Marianne Blomqvist (SD) yrkar: 

Att resursskola genomförs så att alla individer når sitt mål utifrån sina 
förutsättningar så att alla elever, med max några procents undantag, går ut 
med godkända betyg 

Ordförande Maria Svensson-Lundin (KD) yrkar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag: 

Att föreslå utbildnings- och kulturnämnden ställa sig bakom förvaltningens 

förslag till yttrande och överlämna detta till kommunstyrelsen som sitt eget. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer Sverigedemokraternas yrkande mot förvaltningens 
förslag till beslut. 
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Utbildnings- och kulturnämnden Protokoll 2023-03-01 

Ordförande finner att utbildnings och kulturnämndens arbetsutskott har 
beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut. 

Votering begärs av Lars Peter Olsson (SD) 

Omröstningsresultat 
Ordförande fastställer att ja-röst bifaller arbetsutskottets förslag. Nej-röst 
bifaller Sverigedemokraternas förslag. 

  

Omröstning sker och utfaller 9 ja mot 2 nej. 

  

Ledamot Närvaro |Votering $ 127 
  

Ja |Nej | Avst 
  

Maria Svensson-Lundin (KD) 
  

Bo Johanneryd (KD) 
  

Anna Johansson (KD) 
  

Kl
 

Kl
 

KI
 

K 

Anna-Lisa Lindvall (KD) 
ersättare för Sylvia Nilsson (KD) 
  

va 

Marie Nijimbere (KD) 
  

Helen Jansson (C) 
  

Robin Hansen (S) 
  

Viktoria Lindeberg (S) ersättare 
for Tanja Jonsson (S) 
  

K
l
 

Kl
 
K
K
 

Siv Göransson (S) 
  

Marianne Blomqvist (SD) 
  

Lars Peter Olsson (SD) 
    Totalt             

Marianne Blomqvist (SD) och Lars Peter Olsson (SD) reserverar sig mot 

beslutet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-02-15 
Förvaltningens förslag till yttrande över motion med förslag om utredning 
av resursskola 
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Utbildnings- och kulturnämnden Protokoll 2023-03-01 

Beslut KF 2022-11-28 Motion från Lars Peter Olsson (SD) och Marianne 
Blomqvist (SD) 

Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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mo MARKARYDS IKOMMUN Protokoll 

    

Utbildnings- och kulturnämnden 2023-03-01 

UN § 35 

Forordnande av verksamhetschef for elevhalsans 

psykologiska och medicinska insatser inom barn- och 

elevhalsan 

Dnr 2023/49.UKN 

Beslut 

Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

Att förordna skolsköterska Roma Lund som verksamhetschef for den 

medicinska och psykologiska elevhälsan samt den logopediska insatsen 
inom barn- och elevhälsan. 

Att forordnandet gäller fran och med 2023-03-20 till dess att ny barn- och 

elevhalsochef ar pa plats. 

Bakgrund och sammanfattning 

Elevhälsan omfattas av flera regelverk. Förutom skollagen måste 

elevhälsan bland annat beakta hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) samt 
patientsäkerhetslagen (2010:659). 

Av 2 kap. 25 § första stycket skollagen (2010:800) framgår att för eleverna 
1 förskoleklassen, grundskolan, grundsarskolan, sameskolan, specialskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. 

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska insatser. Huvudmannen kan även engagera andra 

kompetenser i elevhälsans arbete. I Markaryds kommuns barn- och 

elevhälsa finns tillgång till logoped som verkar i hela verksamheten, från 
förskola till gymnasieskola. I likhet med elevhälsans medicinska och 

psykologiska insatser utgör delar av den logopediska insatsen i juridisk 

bemärkelse och med hänsyn till ansvarsfrågor hälso- och sjukvård. 

Alla verksamheter i hälso- och sjukvårdsverksamhet ska ha en 

verksamhetschef. Vårdgivaren ansvarar för att det finns en 
verksamhetschef som har det övergripande ansvaret för verksamheten. 
Vårdgivaren utser även befattningshavare som ska svara för 
anmälningsskyldigheten enligt 3 kap. 5-7 $$ Patientsäkerhetslagen (lex 

Maria). 
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Utbildnings- och kulturnamnden Protokoll 2023-03-01 

Utbildnings- och kulturnämnden ansvarar for elevhalsans medicinska 

insatser och ar därmed vårdgivare med ansvar enligt halso- och 
sjukvardslagen. 

Förvaltningen föreslår nämnden att besluta att förordna skolsköterska 

Roma Lund som verksamhetschef för den medicinska, psykologiska och 
logopediska elevhälsan med tillträde 2023-03-20 tills vidare. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-02-16 

Beslutet expedieras till: 

Utsedd verksamhetsansvarig 

Chef barn- och elevhälsan 

Förvaltningschef 
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ey MARKARYDS KOMMUN Protokoll 

Utbildnings- och kulturnämnden 2023-03-01 

UN § 36 

Utnamnande av GDPR- och dataskyddssamordnare 

Dnr 2023/23.UKN 

Beslut 

Utbildnings- och kulturnämnden beslutar 

  Att utse utvecklingssamordnare Henrik Nilsson och utredare Elina Berg till 
dataskyddssamordnare for utbildnings- och kulturforvaltningen. 

Bakgrund och sammanfattning 

Dataskyddsforordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation) 

som den ocksa kallas, innehaller regler om hur man far behandla 

personuppgifter. Syftet ar att skapa ett enhetligt regelverk inom EU för 

behandling av personuppgifter så väl som att stärka individens rättigheter. 
Bland annat att få insyn i och påverka hur myndigheter, organisationer och 
företag behandlar deras personuppgifter. 

Det är utbildnings- och kulturnämnden som dataskyddsansvarig för hela 
förvaltningens personuppgifter. Dock har nämnden delegerat den 

vardagliga hanteringen till förvaltningschefen, med rätt till 

vidaredelegering. Till sin hjälp har förvaltningschefen utsedda 
dataskyddssamordnare som driver förvaltningens dataskyddsarbete i 
samarbete med kommunkansliet och övriga förvaltningar. 

Dagens sammanträde 

Utredare föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-02-16 

Beslutet expedieras till: 

Utsedda dataskyddssamordnare UKF 

Dataskyddsombud Sydarkivera 

Tf kanslichef 

Kommunsekreterare 
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ey MARKARYDS A KOMMUN Protokoll 

    

Utbildnings- och kulturnämnden 2023-03-01 

UN § 37 

Lokalforsorjning utbildnings- och kulturnämnden 

Dnr 2023/5.UKN 

Beslut 

Utbildnings- och kulturnämnden noterar lägesrapport avseende 

verksamheternas lokalförsörjning. 

Bakgrund och sammanfattning 

Utskott och nämnd följer regelbundet upp situationen med lokalförsörjning 
inom verksamheterna. 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschefen informerar om: 

1) Processen för Inre Hansens Backar pågår enligt plan 
2) Överklagandetiden för upphandling av arkitektförslag för 

Strömsnässkolan går snart ut och ännu har inga överklaganden 
inkommit 

3) Förhandlingar kring hyresavtalet pågår på nytt för Hagaskolan då 
långa överklagandeprocesser har fördyrat byggandet 

4) Klagomål har funnits på luftkvalitén på Timsfors skola. Efter nya 
mätningar av luftkvalitén kan det konstateras att luften är godkänd 
och inte är skadlig. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-02-23 
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Noy a Onin Protokoll    

Utbildnings- och kulturnamnden 2023-03-01 

UN § 38 

Aktuell information till utbildnings- och kulturnamnden 

Dnr 2023/4.UKN 

Beslut 

Utbildnings- och kulturnämndens tar emot och noterar aktuell information 

Bakgrund och sammanfattning 

Forvaltningschefen informerar om vad som ar pa gang inom förvaltningen. 

Dagens sammanträde 

Forvaltningschefen informerar om att 
1) 18 ansökningar till ny barn- och elevhalsochef har inkommit och 

intervjuer kommer att hallas 2023-03-14 
2) Ansökningstiden för Rektor Strömsnäsbruk F-6 pagar. 
3) Förvaltningens ledning informerar om en ökad arbetsbörda under 

våren då verksamhetschef grundskola gått in som tillförordnad 
rektor på Strömsnässkolan F-6, verksamhetschef förskola gått in för 
sjukskriven rektor i förskolan och förvaltningschefen kommer att gå 

in och täcka upp för vakant barn- och elevhälsochef tills tjänsten är 
tillsatt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-02-15 
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Utbildnings- och kulturnämnden 2023-03-01 

UN § 39 

Fordjupning inom lagstiftning och regelverk samt 

omvarldsbevakning 

Dnr 2023/6.UKN 

Beslut 

Utbildnings- och kulturnämnden noterar aktuell information inom 
lagstiftning och regelverks samt omvarldsbevakning. 

Bakgrund och sammanfattning 

Utbildnings- och kulturnämnden önskar regelbundet en fördjupning inom 
skolans lagstiftning och övriga for nämndens verksamheter gällande 

regelverk samt en ere kring aktuella nyheter fran exempelvis 
regering, Skolverk och Skolinspektion. 

Dagens sammanträde 

Forvaltningschefen informerar om att Sveriges Kommuner och Regioners 
skolledarnatverk har träffat skolministern digitalt. 

Skolministern pekade på att kunskapsresultaten måste höjas samtidigt som 

betygsinflation ska motverkas. Skolministern informerade även om det nya 

professionsprogrammet, en ökad riktning från digitalisering i och med 
läromedelsutredningen som utrett hur digitalisering påverkar elevernas Sd o 

kognition. Utöver det vill regeringen utreda huvudmannaskapet for 
fo} ro) 

elevhälsan. 

Ytterligare pekade skolministern på att studieron är viktig och uttryckte en 
vilja av att rensa i den administrativa bördan för personalen. 

Förvaltningschefen informerade om en ny lag om uppsökande verksamhet 
för förskolan gentemot barn som inte kommer till förskolan. Något 
utbildnings- och kulturförvaltningen redan arbetar proaktivt med. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-02-23 
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Protokoll 

Utbildnings- och kulturnämnden 2023-03-01 

UN § 40 

Anmälningar om beslutade utredningar av elevs frånvaro 

Dnr 2023/3.UKN 

Beslut 

Redovisade beslut har tagits emot och noteras 

Bakgrund och sammanfattning 

Utbildnings- och kulturnämnden ska ta del av gymnasie- och 

grundskolerektorernas anmälningar om beslutade utredningar av elevs 

problematisk skolfrånvaro. 

Dagens sammanträde 

Utredare föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-02-20 

Beslutet expedieras till: 

Rektorer 

Skoladministratörer 

Chef barn- och elevhälsa 
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Va > MARKARYDS Protokoll 

Utbildnings- och kulturnämnden 2023-03-01 

UN § 41 

Meddelanden 

Dnr 2023/2.UKN 

Beslut 

Redovisade meddelanden tas emot, noteras och laggs till handlingarna. 

Bakgrund och sammanfattning 

Nämnden tar del av följande meddelanden: 

1. 

2. 

2 

ANR 2022/108 Hnr 2023.100 Protokoll Ungdomsinskottet 
2022-12-06 
ANR 2023/44.113 Malbeskrivning och verksamhetsplan 

fritidsgardarna 
. ANR 2022/24 Hnr 2023.114 Beslut KF Projektering Inre 

Hansens backar 2023-01-30 

ANR 2023/20.130 Protokoll föräldraråd 2023-01-30 Område 
Norr 

ANR 2023/44.131 Månadsrapport Fritidsgardarna Januari 2023 

ANR 2023/48.132 Sportlovsprogram 2023 

ANR 2023/20.184 Protokoll föräldraråd 2023-01-25 Markaryds 

skola F-6 

Dagens sammantrade 

Ordförande föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-02-01 
Redovisade meddelanden enligt ovan 
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Protokoll 

Utbildnings- och kulturnämnden 2023-03-01 

UN § 42 

Delegationsbeslut 

Dnr 2023/1.UKN 

Beslut 

Redovisade delegeringsbeslut har tagits emot och noterats. 

Bakgrund och sammanfattning 

Utbildnings- och kulturnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordföranden och tjänstemän enligt den delegationsordning som nämnden 

antagit 2022-02-16 § 28. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. 
Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa 

besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut januari månad 2023: 
1. 

n
a
e
 

o
N
 

10. 
. Hnr 2023.172 Sara Malmgren, rektor förskolan Lyckoskogen 

12. 

13. 
14. 
15. 

16. 

Hnr 2023.162 Sara Malmgren, rektor förskolan 

Strémsnasbruk/Lyckoskogen, Rachel Törnell, förvaltningschef, 

Linda Andersson, barnomsorgshandlaggare — okt 2022, jan-feb 

2023 
Hnr 2023.163 Cecilia Woronin-Samuelsson, rektor Markaryds 
skola F-6 

Hnr 2023.164 Stig Hasselgard, tillförordnad rektor 

Strémsnasskolan F-6 

Hnr 2023.165 Rachel Törnell, förvaltningschef samverkansavtal 

Hnr 2023.166 Tord Gustafsson, kultur- och fritidschef 

Hnr 2023.167 Maria Sköld, rektor Strémsnasskolan 7-9 och 

fritidshem F-6 

Hnr 2023.168 Susanne Lundberg, rektor Timsfors skola 
Hnr 2023.169 Hans Kjellsson, rektor Markaryds skola 4-6 

Hnr 2023.170 Susanne Karlsson, Rektor Förskolan Tranan 

Hnr 2023.171 Sara Malmgren, rektor forskolan Traryd 

Hnr 2023.173 Daniel Svensson, Rektor Förskolorna Karlavagnen 

och Timsfors 

Hnr 2023.174 Louise Ek, rektor KCM 

Hnr 2023.775 Jessica Tillberg, gymnasiesekreterare KCM 

Hnr 2023.776 Per Sköld, rektor Markaryds skola 7-9, november 

2022 
Hnr 2023.777 Camilla Moberg, rektor Traryds skola och 

grundsarskolan 
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Utbildnings- och kulturnämnden Protokoll 2023-03-01 

Dagens sammanträde 

Ordförande föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-02-14 
Redovisade meddelanden enligt ovan 

Beslutet expedieras till: 

Rektorer, chefer och övriga berörda handläggare 
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