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Bildningsnämnden
Mötesdatum

Mötets diarienummer

2018-12-20

BIN 2018/3666

Plats och tid

Smygehus Havsbad, Smyge Strandväg 136, Smygehamn kl. 14.00–17.15

Beslutande

Sven Lindkvist (S), Ordförande
Lars Mikkelä (M)
Lars Hemzelius (SÖS), Vice ordförande
Gull-Britt Persson (MP)
Susana Apostolovska (M)
Mathias Andersson (SD)
Pernilla Linde (C)
Ylva Ekstrand (L)
Anitha Lata (S)

Tjänstgörande ersättare

Rolf Andersson (SÖS), ersätter Mats Hansson (S)
Britten Morän-Jystrand (MP), ersätter Vakant (M)

Ersättare

Fredrik Karlsson (SD), § 154-157
Maj-Lis Fredriksson (C)
Vita Åstrand (S)

Övriga

Ester Alavei, Förvaltningschef
Nina Dakwar, Nämnd- och utredningssekreterare
Lindha Makne, Chef kvalitets- och myndighetsavdelningen
Emma Rydgren, Myndighetshandläggare, §§ 154-162
Michel El-Dabh, Systemchef
Yana Broberg, Strategisk kommunikatör
Eva Ekmark, Utvecklingsledare, §§ 154-157
Calle Karlsson, Stabschef

Justeringens plats och tid

Bildningsförvaltningen den 3 januari 2019

Paragrafer

154-173

Sekreterare
Nina Dakwar
Ordförande
Sven Lindkvist (S)

Justerare

Lars Mikkelä (M)

Pernilla Linde (C)
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Bildningsnämnden

Datum då anslaget sätts upp

2019-01-04

Datum då anslaget tas ned

2019-01-28

Förvaringsplats

Bildningsförvaltningen

Underskrift
Nina Dakwar

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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§ 158 Förslag från kvartetten (S, SÖS, MP, C):
Möjlighet för kommunen att erbjuda
hälsoundersökning utifrån barns vistelse på
Högalids förskola
Dnr BIN 2018/906

Ärendebeskrivning
Vid sammanträde den 7 mars 2018 beslutade bildningsnämnden att ge
förvaltningschefen i uppdrag att utreda möjligheten för kommunen att erbjuda
vårdnadshavare till barn som har, eller som har haft, sin placering på Högalids
förskola de senaste två åren, hälsoundersökningar utifrån barnens vistelse i
lokalerna samt att återkomma till bildningsnämnden med förslag till beslut utifrån
uppdraget.
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att mot bakgrund av den
bedömning som gjorts av sakkunnig instans och medicinsk expertis inte erbjuda
hälsoundersökningar för barn som har, eller som har haft, sin placering på Högalids
förskola de senaste två åren.

Yrkande
Ordförande Sven Lindkvist yrkar för Kvartetten (S, SÖS, MP, C) avslag på
bildningsförvaltningens förslag till beslut till förmån för Kvartettens eget yrkande
att ge förvaltningschefen i uppdrag att skyndsamt upphandla/anlita extern resurs
för att genomföra hälsoundersökning av de barn som vistats på Högalids förskola
sammanhängande eller del av åren 2016, 2017 och 2018,
att ge förvaltningschefen i uppdrag att utarbeta rutiner för att kunna hantera
situationer där som risk för ohälsa kan ha uppstått hos barn, elever och personal,
att förvaltningschefen återkommer till nämnden under april månad 2019 med en
rapport i ärendet,
att ärendet från och med nu och fortlöpandet översänds till Kommunstyrelsen och
Högalids förskolas samtliga personal för kännedom (numera i paviljonger vid
vattentornet).
Lars Mikkelä och Susana Apostolovska (båda M) yrkar bifall till
bildningsförvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden finner att två förslag till beslut föreligger.
Ordföranden ställer Kvartettens yrkande mot moderaternas och finner att
bildningsnämnden bifaller Kvartettens yrkande.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan
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Beslut
Bildningsnämnden beslutar
att ge förvaltningschefen i uppdrag att skyndsamt upphandla/anlita extern resurs för
att genomföra hälsoundersökning av de barn som vistats på Högalids förskola
sammanhängande eller del av åren 2016, 2017 och 2018,
att ge förvaltningschefen i uppdrag att utarbeta rutiner för att kunna hantera
situationer där som risk för ohälsa kan ha uppstått hos barn, elever och personal,
att förvaltningschefen återkommer till nämnden under april månad 2019 med en
rapport i ärendet, samt
att ärendet från och med nu och fortlöpandet översänds till Kommunstyrelsen och
Högalids förskolas samtliga personal för kännedom (numera i paviljonger vid
vattentornet).

Reservation
Lars Mikkelä (M) anmäler muntlig reservation till förmån för moderaternas
yrkande.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Högalids förskolas samtliga personal

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

