
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) 

Datum 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-05-18 
 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-05-18 

Datum för anslags 

uppsättande 
 Datum för  

anslags nedtagande 
 

Förvaringsplats för 

protokollet 
Barn- och utbildningskontoret, Förvaltningshuset 

Underskrift  ................................................................  

Susanne Wåhlander    

 

Plats och tid Köpings kommun, Tallbackens förskola, kl. 14.00 – 16.15 

Beslutande Roger Eklund (S)  

Ulrik Larsson (S) 

Maria Larin (S) 

Marie Brohlin (S) 

Torbjörn Eriksson (S) 

Stefan Lundborg (V) 

Christina Wihman (MP) 

 

 

 

 

Tore Segerström (M) 

Gunvor Sharp (M) 

ers. Robert Uggla (M) 

Taina Malmgren (C) 

Karolina Glogowska (SD)  

 

 

  
 

Övriga deltagande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

Gordana Jovanovic (S) 

Marie Forsberg (S) 

Dameana Binjamen (S) 

Lars Carlsson (V)   

Mari Sjöblom (C) 

Anne-Marie Düring (L) 

Robert Jansson (SD) 

 

 

Tjänstemän 

Torkel Nilson, barn- och utbildningschef 

Yvonne Karlsson, utv. ledare förskolan  

Helén Hammarlund, utv. ledare grundskolan 

Arne Larsson, rektor Ullvigymnasiet  

Kristiina Pousar, miljö-/kvalitetssamordnare  

Lars Holmgren, ekonom  

Niklas Alfredsson, ekonom 

Lillian Brevik, verksamhetsledare KomTek  

§§ 44-49  

Katarina Sohlman, förvaltningssekreterare  
Personalrepresentanter 

Björn Petterson, Lärarnas Riksförbund 

Örjan Gustavsson, Lärarförbundet 

 Justerare Marie Brohlin Paragrafer   §§ 44-53 

Tid och plats för justering Barn- och utbildningskontoret  

Underskrifter  

Sekreterare 

 

 

 .................................................................  

Katarina Sohlman 

 

 

 

 

 

Ordförande 

 

 

Justerande 

 

 .................................................................  

Roger Eklund 

 

…………………………………………. 

Marie Brohlin  
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2016-05-18 
Barn- och utbildningsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 

    
    

 

 

Bun § 44 

 

 

Tema – Tallbackens förskola     

Inledningsvis skedde en rundvandring vid förskolan Tallbacken. Därefter informerade 

förskolechef Catharina Nordström och förskolelärare/administratör Ida Ek om 

förskoleverksamheten vid Munktorp/Himmeta inklusive nattverksamheten och 

dagbarnvårdarna. Nämnden fick även information om förskolans arbete med 

miljöfrågor och utmärkelsen Grönt flagg.   

 

Bun § 45 

 

Information och rapporter 

Ankomstdatum Handling Avsändare  

2016-04-18 
Samråd detaljplan PL395 del av Innerstaden 

1:47 och 1:1, kvarteret Hake etapp 2 
Stadsarkitektkontoret 

2016-04-19 
Granskningsrapport: Kommunernas tillsyn av 

fristående förskolor 
Skolinspektionen 

2016-04-20 
Rapport: Hälsa och livskvalitet bland unga i 

Västmanland 

Landstinget 

Västmanland 

2016-05-02 
Beslut gällande ansökan om nationellt 

godkänd idrottsutbildning, basket 
Skolverket 

2016-05-04 

Yttrande till Skolinspektionen: Redovisning 

av vidtagna åtgärder gällande anmälan om 

skolsituationen för elev vid Nibbleskolan 

 

2016-05-06 
Skrivelse gällande säker skolväg vid 

Elundskolan 

Elunds 

föräldraförening 

 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

 

att notera informationen 
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2016-05-18 
Barn- och utbildningsnämnden  
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Bun § 46    Dnr 2016/75.002 

 

Delegationsbeslut  

Förteckning över beslut fattade i delegation:  

 

Barn-och utbildningschef  
Tjänstledighet   

Beslut nr 5-7, 2016 

Avskrivning av fordran   

Beslut nr 8-9, 2016 

 

Skoladministratör placeringsenheten 
Beslut om förskola utöver vad som följer av SkolL 8 kap.5-6 §§ 

Beslut nr 33-36, 2016 

 

Förskolechef Kristinelunds förskoleenhet 

Förordnande 

Beslut nr 3, 2016 

 

Förskolechef Centrums förskoleenhet 

Förordnande 

Beslut nr 10-12, 2016 

 

Förskolechef Trollsländans förskoleenhet 

Förordnande 

Beslut nr 9-10, 2016 

 

Rektor Nibble skolområde  

Förordnande  

Beslut nr 9, 2016 

 

Rektor Karlbergsskolan   

Förordnande  

Beslut nr 5, 2016 

 

Rektor Ullvigymnasiet     

Beslut om avstängning av elev   

Beslut nr 7-9, 2016 

 

Antagningssekreterare Ullvigymnasiet     

Beslut om en sökande är behörig och preliminär och slutlig antagning i gymnasieskola   

Beslut nr 1, 2016 

Beslut om att lämna ekonomiskt stöd till inackordering  

Beslut nr 2, 2016 
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Forts. delegationsbeslut 

 

Transportadministratör  

Skolskjuts i hemkommunen 

Beslut nr 8, 2016 

 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

 

att notera delegationsbesluten 

 

 

AU § 53 

Bun § 47    Dnr 2016/513.611  

 

KomTek Köping utvärdering-framtid 

Miljö-och kvalitetssamordnaren samt verksamhetsledaren för KomTek har genomfört 

en utvärdering av projektet KomTek. Utvärderingen visar bland annat att 86 % av 

eleverna som besökt KomTek tycker att det varit mycket bra. Bland de lärare som 

besökt KomTek anser alla att KomTek är en tillgång för verksamheten.  

 

Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2016-05-02, § 53 föreslå barn 

och utbildningsnämnden att godkänna och ställa sig bakom föreliggande utvärdering av 

KomTeks verksamhet avseende projektåret, läsåret 2015/2016, att KomTeks 

verksamhet övergår till en permanent verksamhet från och med läsåret 2016/2017 och 

att kostnaderna inarbetas i barn-och utbildningsnämndens budgetram, samt att ansöka 

om medlemskap i KomTek Sverige. 

 

Tore Segerström (M) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 

 

Stefan Lundborg (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

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.  
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Voteringen utfaller så att arbetsutskottets förslag får 10 röster och Tore Segerströms 

(M) förslag får 1 röst.   

 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

 

att godkänna och ställa sig bakom föreliggande utvärdering av KomTeks verksamhet 

avseende projektåret, läsåret 2015/2016 

 

att KomTeks verksamhet övergår till en permanent verksamhet från och med läsåret 

2016/2017 och att kostnaderna inarbetas i barn-och utbildningsnämndens budgetram 

 

samt 

 

att ansöka om medlemskap i KomTek Sverige   

 

Tore Segerström (M) reserverar sig mot beslutet.   

 

 

 

 

 

 

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   

Stefan Lundborg (V) X   

Christina Wihman (MP) X   

Tore Segerström (M)  X  

Gunvor Sharp (M) 

ers. Robert Uggla (M) 

X   

Taina Malmgren (C) X   

Karolina Glogowska (SD) X   

ANTAL RÖSTER 10 1  
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AU  § 48 

Bun § 48    Dnr 2016/541.291 

 

Utbyggnad av Energihuset vid Ullvigymnasiet  

Förvaltningen har upprättat ett förslag till hur Energihuset vid Ullvigymnasiet kan 

byggas ut. Byggnationen beräknas kosta 1,6 miljoner kronor. Breddningen av huset gör 

att fler elever kan tas emot på programmen VVS och automationsinriktningen vid El-

och Energiprogrammet, dit söktrycket är högt samt att det råder stor efterfrågan på 

arbetsmarknaden efter dessa kompetenser.  

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att bifalla föreliggande förslag att bredda/bygga ut Energihuset vid Ullvigymnasiet  

 

samt  

 

att föreslå kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att anslå medel så att byggnationen 

kan påbörjas snarast  

 

 

 

 

 

 

AU  § 52  

Bun § 49    Dnr 2016/514.600 

 

Utvärderingspolitiker 2016/2017 

Förvaltningen har upprättat ett förslag till placering av utvärderingpolitiker läsåret 

2016/2017. 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

 

att godkänna förslaget på placering för utvärderingspolitiker  
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AU § 54 

Bun § 50    Dnr 2016/533.611  

 

Öppna jämförelser 2016 för grundskolan läsåret 2014/2015 

Miljö-och kvalitetssamordnaren redogör för öppna jämförelser 2016 gällande 

grundskolans läsår 2014/2015. Köpings kommun hade en bättre placering i 

undersökningen tidigare år.   

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

 

att notera informationen och resultatet av öppna jämförelser 2016 för grundskolan 

läsåret 2014/2015 

 

 

AU § 55 

Bun § 51    Dnr 2016/272.042  

 

Budgetuppföljning månad 4 

Ekonomen redovisar budgetuppföljning för månad 4. Driftbudgetuppföljningen för 

barn-och utbildningsnämnden för april månad visar i sin helhet en budget i balans men 

särskolans verksamhet påvisar ett visst underskott.  

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

 

att godkänna Budgetuppföljning månad 4  

 

samt  

 

att notera att förvaltningen fortsätter arbetet med att ha en budget i balans  

 

 

AU § 56  

Bun § 52    Dnr 2016/540.600  

 

Ramprogram utvärderingsdagarna 2016 

Ramprogrammet för utvärderingsdagarna 2016 finns upprättat.  

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

 

att anta upprättat ramprogram för utvärderingsdagarna 2016  
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Bun § 53      

 

Övrig information 

 

 Inrott har ägt rum den närmsta tiden vid två av skolorna i Köpings kommun, 

Ullvigymnasiet och Karlbergsskolan.  

 Rekryteringen av rektor till S:t Olovskolan är i slutskedet. Det har funnits bra 

kandidater till tjänsten.  

 Rekryteringen av chef för måltidsservice fortgår. Flera bra kandidater har sökt 

tjänsten. Inom kort påbörjas intervjuerna.  

 Kommunstyrelsens budgetberedning har ägt rum. Både ärendet gällande 

besparingsuppdrag på 2 % av driftbudgeten samt ramarna för budget 2017 

planeras att behandlas vid kommunfullmäktige i juni 2016.    

 Förvaltningen har ansökt om 720 tkr i statsbidrag för mindre barngrupper inom 

förskolan för läsåret 2016/2017. Kommunen beviljades 90 tkr.   

 Två tidningar har getts ut av elever vid Ullvigymnasiet som studerar vid 

samhällsprogrammet med medieinriktning.  

 Uppdraget att se över grundskolans organisation planeras att redovisas vid barn-

och utbildningsnämndens sammanträde i juni 2016.  

 

 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

 

att notera informationen 

 

 


