
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 

Datum 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-03-23 
 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 2016-03-23 
Datum för anslags 
uppsättande 

 Datum för  
anslags nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Barn- och utbildningskontoret, Förvaltningshuset 

Underskrift  ................................................................  
Susanne Wåhlander    

 

Plats och tid Köpings kommun, Ullvigymnasiet, kl. 14.00 – 16.00  

Beslutande Roger Eklund (S)  
Ulrik Larsson (S) 
Maria Larin (S) 
Marie Brohlin (S) 
Torbjörn Eriksson (S)  
Carina Farstad Ullvin (V)  
ers. Stefan Lundborg (V)  
 
 
 

Christina Wihman (MP) 
Tore Segerström (M) 
Robert Uggla (M) 
Taina Malmgren (C) 
Karolina Glogowska (SD)  
 
 
  

 
Övriga deltagande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ersättare 
Gordana Jovanovic (S) 
Marie Forsberg (S) 
Gunvor Sharp (M) 
Mari Sjöblom (C) 
Anne-Marie Düring (L) 
 

 
Tjänstemän 
Torkel Nilson, barn- och utbildningschef 
Helén Hammarlund, utv. ledare grundskolan 
Arne Larsson, rektor Ullvigymnasiet  
Kristiina Pousar, miljö- och 
kvalitetssamordnare  
Lars Holmgren, ekonom  
Sanna Hamrin, ekonom  
Katarina Sohlman, förvaltningssekreterare 
Personalrepresentanter 
Örjan Gustavsson, Lärarförbundet 
 

Justerare Christina Wihman  Paragrafer   §§ 23-35 

Tid och plats för justering Barn- och utbildningskontoret  

Underskrifter  
Sekreterare 
 
 

 .................................................................  
Katarina Sohlman 
 
 
 
 
 

Ordförande 
 
 
Justerande 

 
 .................................................................  
Roger Eklund 
 
…………………………………………. 
Christina Wihman  
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Datum 

2016-03-23 
Barn- och utbildningsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Bun § 23 
 
Tema – Ullvigymnasiet   
Arne Larsson, rektor vid Ullvigymnasiet, och Johanna Gidlund, programrektor, berättar 
om verksamheten övningsskolor och hur sammarbetet med Örebro universitet och 
Mälardalens högskola ser ut. Förstehandledarna berättar om det praktiska arbetet med 
studenter med verksamhetsförlagd utbildning vid skolan.  
 
Bun § 24 
 
Information och rapporter 
Ankomstdatum Handling Avsändare  

2016-12-15 Granskningsrapport: Inköp och 
upphandling  KPMG AB 

2016-02-16 

Remiss: Ansökan från 
Kunskapscompaniet Gymnasium 
KCGY AB om godkännande som 
huvudman för nyetablering av 
fristående gymnasieskola i Västerås 
kommun 

Skolinspektionen 

2016-02-16 

Remiss: Ansökan från Thorengruppen 
AB om godkännande för utökning av 
fristående gymnasiekolan 
Yrkesgymnasiet i Västerås kommun 

Skolinspektionen 

2016-02-17 

Remiss: Ansökan från Stiftelsen Källan 
om godkännande som huvudman för 
nyetablering av fristående 
gymnasieskola vid Pilträdsgymnasiet i 
Västerås kommun 

Skolinspektionen 

2016-02-17 

Remiss: Ansökan från Lärande i 
Sverige AB om godkännande som 
huvudman för utökning av fristående 
gymnasieskolan Realgymnasiet i 
Västerås kommun 

Skolinspektionen 

2016-02-18 
Protokollsutdrag Ks au § 35 
Revisionsrapport; Granskning av inköp 
och upphandling 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

2016-02-22 

Remiss: Ansökan från Västerås 
Ridgymnasium Handelsbolag om 
godkännande som huvudman för 
nationellt godkänd idrottsutbildning vid 
den fristående gymnasieskolan 
Västerås Ridgymnasium i Västerås 
kommun 

Skolinspektionen 
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2016-03-23 
Barn- och utbildningsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

2016-02-23 

Protokollsutdrag Ks § 50 
Internkontrollplan 2016 för Köpings 
kommun 
 

Kommunstyrelsen 

2016-02-23 
Protokollsutdrag Ks § 49 
Kommunstyrelsens riktlinjer för intern 
kontroll 

Kommunstyrelsen 

2016-02-24 
Sammanträdesprotokoll från 
Ungdomsfullmäktige, daterad 2016-02-
09 

Ungdomsfullmäktige 

2016-02-26 

Protokollsutdrag VON § 6 Förslag till 
beslut om ansvarsfördelning och 
uppdrag avseende barn/unga med 
komplicerad social- och psykiatrisk 
problematik samt ansvarsfördelning 
avseende handläggning och insatser till 
vissa målgrupper 

Vård- och omsorgsnämnden 

2016-02-29 Årsplanering för mottagande av 
nyanlända under 2016 Arbetsförmedlingen 

     
      
 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att notera informationen 
 
 
 
Bun § 25    Dnr 2016/75.002 
 
Delegationsbeslut  
Förteckning över beslut fattade i delegation:  
 
 
Skoladministratör placeringsenheten 
Beslut om förskola utöver vad som följer av SkolL 8 kap.5-6 §§ 
Beslut nr 10-16, 2016 
Beslut om plats i fritidshem utöver vad som följer av SkolL 14 kap. 5 §  
Beslut nr 17-20, 2016 
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Datum 

2016-03-23 
Barn- och utbildningsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Forts. delegationsbeslut 
 
Skoladministratör placeringsenheten 
Beslut om förskola utöver vad som följer av SkolL 8 kap.5-6 §§ 
Beslut nr 1-6, 2016 
Beslut om plats i fritidshem utöver vad som följer av SkolL 14 kap. 5 §  
Beslut nr 7, 2016 
 
Förskolechef Centrums förskoleenhet 
Förordnande 
Beslut nr 7, 2016 
 
Rektor Elundskolan  
Förordnande 
Beslut nr 1-2, 2016 
 
Rektor grund- och gymnasiesärskolan 
Förordnande 
Beslut nr 10, 2016 
 
Rektor Ullvigymnasiet 
Beslut om avstängning av elev 
Beslut nr 1-4, 2016 
 
Programrektor Ullvigymnasiet 
Förordnande 
Beslut nr 10-11, 2016 
 
Transportadministratör  
Skolskjuts i hemkommunen 
Beslut nr 3-5, 2016 
 
Kostchef Malmakökets enhet 
Förordnande 
Beslut nr 1, 2016 
 
Måltidschef/förskolan 
Förordnande 
Beslut nr 1, 2016 
 
 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att notera delegationsbesluten 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (9) 
Datum 

2016-03-23 
Barn- och utbildningsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
AU  § 27 
Bun § 26    Dnr 2016/272.042 
 
Budgetuppföljning månad 2 
Ekonomerna redovisar budgetuppföljning för månad 2. Driftbudgetuppföljning för 
barn-och utbildningsnämnden för februari månad visar en budget i balans.    
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna budgetuppföljningen för månad 2 
 
AU  § 28 
Bun § 27    Dnr 2016/273.049 
 
Effektiviseringsförslag inför 2017 
Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2016-03-07, § 28 föreslå barn-
och utbildningsnämnden att ställa sig bakom följande effektiviseringsförslag inför 
budget 2017. 
 

- minska matsvinnet på högstadiet och gymnasiet med ytterligare 25 % (90 tkr) 
- att anställa personal på deltid när vakanta tjänster uppstår (375 tkr) 
- minska med en halvmusiklärartjänst (250 tkr) 
- neddragning av personal med 5-6 personer inom förskolan (2 500 tkr) 
- sänka livsmedelskostnaden genom minskat inköp av ekologiska  

livsmedel (235 tkr) 
- neddragning av antalet tjänster inom årskurs 4 till 9 (1 390 tkr) 
- lägga ner KomTek från årsskiftet 2016/2017 (690 tkr) 
- minska antalet elvassistenter med fyra stycken (1 400 tkr) 
- ta bort en tjänst, gemensamt uppdrag för hela särskoleverksamheten (490 tkr) 
- tre lärartjänster tas bort (1 750 tkr) 

 
Tore Segerström (M) föreslår effektiviseringsåtgärder inför budget 2017 enligt följande:  
 

- ett besparingsbeting åläggs barn-och utbildningskontoret på 750 tkr 
- minska antalet elvassistenter motsvarande 650 tkr 
- minska matsvinnet på högstadiet och gymnasiet med ytterligare 25 % (90 tkr) 
- att anställa personal på deltid när vakanta tjänster uppstår (375 tkr) 
- minska med en halvmusiklärartjänst (250 tkr) 
- neddragning av personal med 5-6 personer inom förskolan (2 500 tkr) 
- sänka livsmedelskostnaden genom minskat inköp av ekologiska  

livsmedel (235 tkr) 
- neddragning av antalet tjänster inom årskurs 4 till 9 (1 390 tkr) 
- lägga ner KomTek från årsskiftet 2016/2017 (690 tkr) 
- ta bort en tjänst, gemensamt uppdrag för hela särskoleverksamheten (490 tkr) 
- tre lärartjänster tas bort (1 750 tkr) 
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Barn- och utbildningsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Tore Segerströms (M) 
förslag, och finner att barn-och utbildningsnämnden beslutat enligt arbetsutskottets 
förslag. 
 
Votering begärs och verkställs.  
 

 
 
Voteringen utfaller så att arbetsutskottets förslag får 7 röster, Tore Segerströms (M) 
förslag får 3 röster och 1 röst avstår.   
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att ställa sig bakom föreliggande förslag till redovisade effektiviseringsförslag inför 
budget 2017 
 
Karolina Glogowska (SD) reserverar sig mot beslutet och inkommer med en skriftlig 
reservation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja=Arbetsutskottets förslag (Huvudförslaget)       
Nej=Tore Segerströms (M) förslag                                
Ledamot Ja Nej Avstår 
Roger Eklund (S) X   
Ulrik Larsson (S) X   
Maria Larin (S) X   
Marie Brohlin (S) X   
Torbjörn Eriksson (S) X   
Carina Farstad Ullvin (V) 
ers. Stefan Lundborg(V) 

X   

Christina Wihman (MP) X   
Tore Segerström (M)  X  
Robert Uggla (M)  X  
Taina Malmgren (C)  X  
Karolina Glogowska (SD)   X 
ANTAL RÖSTER 7 3 1 
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2016-03-23 
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Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
AU § 29 
Bun § 28    Dnr 2016/130.609  
 
Klagomål, anmälda kränkningar, ogiltig frånvaro, elever med behov av 
särskilt stöd, elever bosatta i Köping med skolgång i annan kommun  
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att i dialog med presidiet vid barn-och 
utbildningsnämnden presentera förslag på hur uppföljningsarbetet i ärendet kan 
förbättras  
 
 
 
AU § 31 
Bun § 29    Dnr 2016/185.611  
 
Elevstatistik, grundskolan per 15 februari  
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att notera informationen 
 
 
 
AU § 32 
Bun § 30    Dnr 2016/186.612  
 
Elevstatistik, gymnasiet per 15 februari  
 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att notera informationen 
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Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
AU § 33 
Bun § 31    Dnr 2016/276.611  
 
Grundskolans organisation, utredningsuppdrag   
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda organisationen för grundskolan inför en 
eventuell förändrad organisation från och med läsåret 2017/2018 
 
 
AU § 34 
Bun § 32    Dnr 2016/19.600  
 
Internkontrollrepresentanter   
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att upphäva tidigare beslut vid barn-och utbildningsnämnden 2016-01-19, § 5 om val 
av två politiker som internkontrollrepresentanter 
 
 
AU § 35 
Bun § 33    Dnr 2016/144.609  
 
Årsrapport 2015, Arbetsmarknadskunskap    
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att notera informationen 
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Bun § 34    Dnr 2016/  
 
Premie-och stipendiefonden, information     
Ordförande informerar om att ingen avkastning finns från premie-och stipendiefonden 
vilket innebär att premie-och stipendienämnden inte kan dela ut medel till några 
ansökningar i år. En översyn av placeringen av fondens medel bör göras.  
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att notera informationen 
 
 
 
Bun § 35      
 
Övrig information 
 

• Barn-och utbildningschefen informerar om att ekonomen Sanna Hamrin slutar 
sin anställning i Köpings kommun den 25 mars. Hennes efterträdare blir Niklas 
Alfredsson och börjar 14 april.  

 
• Utvärderingsdagarna för barn-och utbildningsnämnden den 21-22 september 

kommer att äga rum på Hedenlunda slott, beläget mellan Katrineholm och Flen.   
 

• Rekryteringen av rektor till Ullvigymnasiet är klar. Den nya rektorn, Anna 
Ulfves tillträder tjänsten 1 augusti.   

 
• Det är få sökande till rektorstjänsten vid S:t Olovsskolan. Annonsering av 

tjänsten ska nu ske i en andra omgång.   
 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att notera informationen 
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