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Datum

Barn- och utbildningsnämnden

2016-08-30

Plats och tid

Köpings kommun, Aulan, Ullvigymnasiet, kl. 14.00- 16.45

Beslutande

Roger Eklund (S)
Fatma Taki (S)
ers. Ulrik Larsson (S)
Dameana Binjamen (S)
ers. Maria Larin (S)
Marie Brohlin (S)
Lars Carlsson (V)
ers. Torbjörn Eriksson (S)
Stefan Lundborg (V)
Christina Wihman (MP)

Tore Segerström (M)
Gunvor Sharp (M)
ers. Robert Uggla (M)
Taina Malmgren (C)
Mari Sjöblom (C)
ers. Karolina Glogowska (SD)

Övriga deltagande

Ersättare

Tjänstemän

Anne-Marie Düring (L)

Torkel Nilson, barn- och utbildningschef
Helén Hammarlund, utv. ledare grundskolan
Anna Ulfves, rektor Ullvigymnasiet
Kristiina Pousar, miljö-/kvalitetssamordnare
Lars Holmgren, ekonom
Niklas Alfredsson, ekonom
Katarina Sohlman, förvaltningssekreterare
Personalrepresentanter

Örjan Gustavsson, Lärarförbundet
Agneta Filipsson, Kommunal
Justerare

Stefan Lundborg

Paragrafer §§

Tid och plats för justering

Barn- och utbildningskontoret

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

Justerande

................................................................
Roger Eklund
………………………………………….
Stefan Lundborg

ANSLAGSBEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-08-30

Datum för anslags
uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats för
protokollet

Barn- och utbildningskontoret, Förvaltningshuset

Underskrift

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

2016-08-30
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 65
Tema – Särskolan
Inledningsvis sker en presentation av särskolans verksamhet. Nämnden får bland annat
information om vad en utvecklingsstörning innebär, särskolans verksamhet,
gymnasiesärskolans program samt hur matematiklyftet ser ut i särskolan.
En elev berättar även hur skolgången i grundsärskolan ser ut.
Inledningsvis hälsas nya rektorn vid Ullvigymnasiet, Anna Ulfves, välkommen av
nämnden.
Bun § 66
Information och rapporter
Ankomstdatum Handling
2016-06-08
2016-06-10

2016-06-22
2016-06-22
2016-06-23
2016-06-23
2016-06-27
2016-06-28

2016-06-28

2016-07-01
2016-07-01

Protokolljusterarnas sign

Avsändare
Mälardalens
Avtal övningsskolor och övningsförskolor
Högskola
Uppföljning av beslut om rätten till
utbildning för grundskoleelev vid
Skolinspektionen
Nibbleskolan
Protokollsutdrag KF § 76 Budget- och
verksamhetsuppföljning uppföljning nr 1, Kommunfullmäktige
2016, för Köpings kommun
Protokollsutdrag från KF § 74 Mål och
Kommunfullmäktige
budget 2017
Information om redovisning av statsbidrag
Skolverket
för Lågstadiesatsningen läsåret 2015/16
Tackbrev gällande deltagande i
Örebro Universitet
Trestadsstudien
Granskning detaljplan PL 395 del av
Innerstaden 1:47 och 1:1 kvarteret Hake
Stadsarkitektkontoret
etapp 2
Begäran om kompletterande redovisning
Skolinspektionen
gällande regelbunden tillsyn av fritidshem
Redovisning av åtgärder till
Skolinspektionens Barn- och elevombud
efter anmälan om kränkande behandling
vid Elundskolan
Uppföljningsbeslut regelbunden tillsyn
Skolinspektionen
Ullvigymnasiet
Begäran om komplettering av redovisning
av åtgärder gällande anmälan om
Skolinspektionen
kränkande behandling vid Elundskolan
Utdragsbestyrkande
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Datum

2016-08-30
Barn- och utbildningsnämnden

2016-07-08
2016-07-13
2016-07-18
2016-07-18
2016-07-20

2016-08-01

2016-08-08

2016-08-11

2016-08-18

Uppföljning av beslut gällande kränkande
behandling vid Elundskolan
Beslut gällande överklagat beslut om
skolskjuts
Uppföljningsbeslut regelbunden tillsyn
Nyckelbergsskolans grundsärskola
Uppföljningsbeslut regelbunden tillsyn
Scheeleskolans grundsärskola
Beslut om statsbidrag för samordnare för
utveckling av verksamhet för nyanlända
elever höstterminen 2016
Begäran om yttrande gällande anmälan om
kränkande behandling vid
Nyckelbergsskolan
Redovisning av åtgärder till
Skolinspektionen efter regelbunden tillsyn
av förskoleklass och grundskola
Kompletterande redovisning av åtgärder
till Skolinspektionen efter regelbunden
tillsyn av Scheeleskolan
Yttrande till Skolinspektionens Barn- och
elevombud gällande anmälan om
kränkande behandling vid
Nyckelbergsskolan

Skolinspektionen
Förvaltningsrätten i
Uppsala
Skolinspektionen
Skolinspektionen
Skolverket
Barn- och
elevombudet,
Skolinspektionen

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen

Bun § 67

Dnr 2016/75.002

Delegationsbeslut
Förteckning över beslut fattade i delegation:
Barn-och utbildningschef
Tjänstledighet
Beslut nr 55, 2016
Överenskommelse om avslut av anställning
Beslut nr 56, 2016
Nya anbud/avtal
Beslut nr 57-59, 2016
Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2016-08-30
Barn- och utbildningsnämnden

Forts. delegationsbeslut
Skoladministratör placeringsenheten
Beslut om förskola utöver vad som följer av SkolL 8 kap.5-6 §§
Beslut nr 40-41, 2016
Skoladministratör placeringsenheten
Beslut om förskola utöver vad som följer av SkolL 8 kap.5-6 §§
Beslut nr 8-11, 2016
Beslut om plats i fritidshem utöver vad som följer av SkolL 14 kap.5§
Beslut nr 12-13, 2016
Förskolechef Centrums förskoleenhet
Förordnande
Beslut nr 13-17, 2016
Förskolechef Trollsländans förskoleenhet
Förordnande
Beslut nr 14, 2016
Förskolechef Lärkans förskoleenhet
Förordnande
Beslut nr 4-6, 2016
Rektor Karlbergsskolan
Förordnande
Beslut nr 9-23, 2016
Rektor Nibble skolområde
Förordnande
Beslut nr 14-16, 2016
Antagningssekreterare, Ullvigymnasiet
Beslut om en sökande är behörig och preliminär och slutgiltig antagning i
gymnasieskola
Beslut nr 3, 2016
Beslut om en sökande till programinriktat individuellt val eller till yrkesintroduktion
som har utformats för en grupp elever är behöriga och om den sökande ska tas emot
Beslut nr 4, 2016
Kostchef Ullvikökets enhet
Förordnande
Beslut nr 1-2, 2016
Transportadministratör
Skolskjuts i hemkommunen
Beslut nr 12-16, 2016

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2016-08-30
Barn- och utbildningsnämnden

Forts. delegationsbeslut
Kostchef Scheeleköket
Förordnande
Beslut nr 1, 2016
Administrativ chef barn- och utbildningskontoret
Förordnande
Beslut nr 2, 2016

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att notera delegationsbesluten

AU § 70
Bun § 68

Dnr 2016/276.611

Grundskolans organisation, lokalkonsekvenser
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.
Barn-och utbildningschefen föredrar ärendet i enlighet med föreliggande utredning om
lokalkonsekvenser i och med en ändrad grundskole-och särskoleorganisation.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att ställa sig bakom föreliggande redovisning och förslag till lokallösningar inför
stundande ändrade organisation från och med läsåret 2017/2018
att hemställa hos kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna att tillskapa
särskolemoduler i enlighet med förslaget och att dessa förslagvis kan placeras på
Skogsbrynskolans nuvarande innegård

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2016-08-30
Barn- och utbildningsnämnden

AU § 71
Bun § 69

Dnr 2016/727.007

Förstudie om modersmålsundervisning i Köpings kommun
Barn-och utbildningschefen redogör för revisorernas granskning samt förvaltningens
fortsatta arbete med modersmålsundervisningen.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att ställa sig bakom förvaltningens yttrande som svar till revisorerna

AU § 72
Bun § 70

Dnr 2016/779.600

Yttrande gällande motionen angående antalet elever per kurator i Köpings
skolor
Barn-och utbildningschefen redogör för förvaltningens förslag till yttrande över
motionen.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att ställa sig bakom förvaltningens yttrande som svar på motionen

AU § 77
Bun § 71

Dnr 2016/272.042

Budgetuppföljning månad 7
Ekonomen redovisar budgetuppföljning för månad 7. Driftbudgetuppföljningen för
barn-och utbildningsnämnden för juli månad visar i sin helhet en budget i balans.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna Budgetuppföljning månad 7

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2016-08-30
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 72
Övrig information
 Tillsättningen av tjänsten chef för måltidsservice avvaktas tills dess att
organisationen för måltidsservice setts över. Under vakansperioden är
kostchefen Johanna Borgström tillförordnad chef för måltidsservice.


Rektorn vid Scheeleskolan har sagt upp sig. Annonsering av tjänsten sker i
nuläget i en andra omgång.



Ny biträdande rektor vid Scheeleskolan är Jessica Ambjörn. Hon tillträder
tjänsten den 19 september.



Förskolechefen vid Ullvigårdens förskoleenhet har sagt upp sig. Rekrytering av
efterträdare pågår.



Under sommaren har 19 nyanlända elever skrivits in i skolan. Detta är en
betydande minskning jämfört med föregående år.



Utvärderingsdagarna är den 21-22 september vid Hedenlunda slott. Deltagarna
uppmanas att ha skor för utomhusaktivitet samt göra verksamhetsbesök inför
konferensen. Avfärd sker från Tunadalsparkeringen.



Fördelningen av statsbidraget lärarlönelyftet har fördelats till skolorna grundat
på antalet elever. Kommunen har valt att fördela bidraget så att så många lärare
som möjligt kan ta få ta del av det. 10 % av bidraget har även fördelats till sju
fritidspedagoger och nio förskolelärare, vilket var möjligt enligt reglerna.



Kommunen har sökt bidrag för läxhjälp och beviljats ca 1 miljon i statsbidrag
för insatsen.



Antalet sökande till Ullvigymnasiet är relativt högt. De preliminära siffrorna
visar att 360 nya elever börjar på Ullvigymnasiet höstterminen 2016.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen

Protokolljusterarnas sign

Utdragsbestyrkande
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