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Datum

Barn- och utbildningsnämnden

2016-06-15

Plats och tid

Köpings kommun, Smaragden, Folkets hus, kl. 14.00 – 16.40

Beslutande

Roger Eklund (S)
Ulrik Larsson (S)
Maria Larin (S)
Marie Brohlin (S)
Gordana Jovanovic (S)
ers. 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

Tjänstemän

Dameana Binjamen (S)§ 54-57
Mari Sjöblom (C)
Anne-Marie Düring (L) § 54
Robert Jansson (SD)

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
Katarina Sohlman, förvaltningssekreterare
Personalrepresentanter

Örjan Gustavsson, Lärarförbundet

Justerare

Ulrik Larsson

Paragrafer §§

Tid och plats för justering

Barn- och utbildningskontoret

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

Justerande

.................................................................
Roger Eklund
………………………………………….
Ulrik Larsson

ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-06-15

Datum för anslags
uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats för
protokollet

Barn- och utbildningskontoret, Förvaltningshuset

Underskrift

................................................................
Susanne Wåhlander
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2016-06-15
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 54
Tema – Måltidsservice och förskolans måltidsverksamhet
Inledningsvis sker en presentation av verksamheten måltidsservice samt
måltidsverksamheten inom förskolan. Nämnden får bland annat information om
upphandling, måltidernas näringsinnehåll, komponering av matsedel och kökens
investeringsbehov.
Nämnden tackar Pia Åkerman-Axelqvist, chef för måltidsservice, för hennes långa tid i
kommunen. Chefen för måltidsservice tackar i sin tur nämnden för bra samarbete.
Bun § 55
Information och rapporter
Ankomstdatum Handling
Beslut gällande anmälan om kränkande
2016-05-06
behandling
Uppföljande tillsyn enligt miljöbalken,
2016-05-12
Ullvigymnasiet
Utbetalningsbesked skolmjölkstöd
2016-05-12
höstterminen 2015
Underrättelse om möjlighet till yttrande
2016-05-18
över arbetsmiljöinspektion vid
Ullvigymnasiet
Redovisning av åtgärder till
2016-05-19
Skolinspektionen efter regelbunden tillsyn
vid Ullvigymnasiet
Beslut gällande redovisning av statsbidrag
2016-05-20
för omsorg på obekväm tid 2015
Beslut om statsbidrag för mindre
2016-05-20
barngrupper i förskolan för läsåret 2016/17
Sammanträdesprotokoll från Kommunala
2016-05-20
handikapprådet, daterad 2016-05-16
Sammanträdesprotokoll från
2016-05-23
Ungdomsfullmäktige, daterad 2016-05-03
Redovisning av åtgärder till
2016-05-24
Skolinspektionen efter regelbunden tillsyn
vid Scheeleskolan
Yttrande till Barn- och elevombudet,
2016-05-24
Skolinspektionen angående beslut gällande
anmälan om kränkande behandling
Dom gällande överklagat beslut om
2016-05-25
skolskjuts
Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande

Avsändare
Barn- och elevombudet,
Skolinspektionen
Miljökontoret
Jordbruksverket
Arbetsmiljöverket

Skolverket
Skolverket
Kommunala
handikapprådet
Ungdomsfullmäktige

Förvaltningsrätten i
Uppsala
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Datum

2016-06-15
Barn- och utbildningsnämnden

2016-05-31
2016-05-31
2016-06-01

2016-06-01
2016-06-02
2016-06-02
2016-06-03

2016-06-03

Skrivelse gällande anmälan om kränkande
behandling
Bidragsramar för Lärarlönelyftet för
bidragsåret 2016/17
Redovisning av åtgärder till
Skolinspektionen efter regelbunden tillsyn
vid Nyckelbergsskolans grundsärskola
Information om ansökan om statsbidrag för
Lågstadiesatsningen och
Fritidshemssatsningen läsåret 2016/2017
Protokollsutdrag KF § 52 Motion, bilda en
familjecentral i Köpings tätort
Protokollsutdrag KF § 49 Extra statsbidrag
för flyktingmottagande
Redovisning av åtgärder till
Skolinspektionen efter regelbunden tillsyn
gällande fritidshem
Redovisning av åtgärder till
Skolinspektionen efter regelbunden tillsyn
vid Scheeleskolans grundsärskola

Barn- och elevombudet,
Skolinspektionen
Skolverket

Skolverket
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen

Bun § 56

Dnr 2016/75.002

Delegationsbeslut
Förteckning över beslut fattade i delegation:
Barn-och utbildningschef
Förordnande
Beslut nr 10-11, 2016
Inrättande av lektors- eller förstelärartjänst
Beslut nr 12-51, 2016
Tjänstledighet
Beslut nr 52-54
Skoladministratör placeringsenheten
Beslut om förskola utöver vad som följer av SkolL 8 kap.5-6 §§
Beslut nr 37-39, 2016
Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2016-06-15
Barn- och utbildningsnämnden

Forts. delegationsbeslut
Förskolechef Trollsländans förskoleenhet
Förordnande
Beslut nr 11-13, 2016
Rektor Nyckelbergsskolan
Förordnande
Beslut nr 15-31, 2016
Rektor Karlbergsskolan
Beslut om mottagande av elev från annan kommun
Beslut nr 6-8, 2016
Rektor Nibble skolområde
Förordnande
Beslut nr 10-12, 2016
Avstängning i vissa obligatoriska skolformer
Beslut nr 13 2016
Rektor grund-och gymnasiesärskolan
Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val
Beslut nr 11, 2016
Förordnande
Beslut nr 12-15, 2016
Rektor Ullvigymnasiet
Förordnande
Beslut nr 10, 2016
Beslut om avstängning av elev
Beslut nr 11-13, 2016
Programrektor Ullvigymnasiet, EK, HA och IM
Förordnande
Beslut nr 12-17, 2016
Transportadministratör
Skolskjuts i hemkommunen
Beslut nr 9-11, 2016
Kostchef Malmakökets enhet
Förordnande
Beslut nr 2, 2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att notera delegationsbesluten
Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2016-06-15
Barn- och utbildningsnämnden

AU § 59
Bun § 57

Dnr 2016/276.611

Grundskolans organisation, utredningsuppdrag
Barn-och utbildningsnämnden beslutade 2016-03-23, § 31 att ge förvaltningen i
uppdrag att utreda organisationen för grundskolan inför en eventuell förändrad
organisation från och med läsåret 2017/2018.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att ställa sig bakom principförslaget om ändrad grundskole-och särskoleorganisation,
till förskoleklass – årskurs 6 och årskurs 7-9 från och med läsåret 2017/2018
att fortsätta utreda lokalkonsekvenserna utifrån en ändrad grundskole- och
särskoleorganisation

AU § 60
Bun § 58

Dnr 2016/543.613

Handlingsplan Kulturskolan läsåret 2016/2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen
samt
att notera till protokollet att en folder om kulturskolans verksamhet tas fram i
marknadsföringssyfte

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2016-06-15
Barn- och utbildningsnämnden

AU § 64
Bun § 59

Dnr 2016/410.600

Yttrande över motionen utreda hur de kommunala skolorna
arbetar förebyggande för att förhindra smittspridning
av smittsamma sjukdomar
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att ställa sig bakom förvaltningens yttrande som svar på motionen

AU § 65
Bun § 60

Dnr 2016/406.600

Yttrande gällande motionen att utreda hur kommunens
förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av
smittsam sjukdom, ser ut

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att ställa sig bakom förvaltningens yttrande som svar på motionen

AU § 66
Bun § 61

Dnr 2016/405.600

Yttrande gällande motionen flytt av sexorna tillbaka
till mellanstadiet
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att ställa sig bakom förvaltningens yttrande som svar på motionen

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2016-06-15
Barn- och utbildningsnämnden

AU § 67
Bun § 62

Dnr 2016/272.042

Budgetuppföljning månad 5
Ekonomerna redovisar budgetuppföljning för månad 5. Driftbudgetuppföljningen för
barn-och utbildningsnämnden för maj månad visar i sin helhet en budget i balans.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna Budgetuppföljning månad 5

AU § 68
Bun § 63

Dnr 2016/651.002

Revidering av delegationsordning
Ett förslag till revidering av delegationsordning finns upprättat. I huvudsak är det
redaktionella ändringar som är gjorda i dokumentet.
Beslut
Barn-och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till revidering av delegationsordningen

Bun § 64
Övrig information
 Ny rektor vid S:t Olovsskolan är Tomas Bandh, nuvarande biträdande rektor vid
Scheeleskolan. Han tillträder tjänsten på S:t Olovsskolan den 8 augusti 2016.


Rekrytering till biträdande rektor vid Scheeleskolan pågår. I nuläget genomförs
intervjuer och förhoppningen är att tjänsten är tillsatt före semesterperioden.



Rekryteringen av ny chef för måltidsservice är i slutskedet. Även i denna
rekrytering är förhoppningen att tjänsten ska vara klar innan semesterperioden.



Chef för förskolans måltidsverksamhet har sagt upp sig. Nu påbörjas rekrytering
av en efterträdare.

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2016-06-15
Barn- och utbildningsnämnden



Det finns nu möjlighet till att söka flera statsbidrag som berör barn-och
utbildningsnämndens ansvarsområde. Mer personal inom lågstadiet, den så
kallade lågstadiesatsningen, mer personal inom fritidshemmen samt minska
barngrupperna i förskolan, är några av de områden som kommunen kan söka
statsbidrag för.



Kommunen har fått 8,2 miljoner i statsbidrag för det så kallade lärarlönelyftet.
Köpings kommun har valt att ge så många lärare som möjligt del av
löneökningen, utöver ordinarie löneöversyn.



Under utvärderingsdagarna kommer skolans utmaningar vara ett centralt tema
där bland andra skolpsykolog, beteendevetare och specialpedagoger finns på
plats för information och frågor. Utvärderingspärmen kommer även
kompletteras med en karta över de verksamheter som utvärderingspolitikerna
ska besöka.



Protokollen från barn-och utbildningsnämnden kommer framöver enbart att
publiceras på kommunens webbplats som ett led i att följa kommunens
miljöpolicy samt för att ha liknande arbetssätt som övriga nämnder i kommunen
har.



Trollsländans förskola har drabbats av en vattenskada. Åtgärder för att
iordningställa lokalerna pågår.
Avslutningsvis tackar nämnden Arne Larsson, rektor vid Ullvigymnasiet, för
hans långa tid i kommunen. Rektorn tackar i sin tur nämnden för bra samarbete.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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