
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) 

Datum 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-30 
 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 2017-08-30 
Datum för anslags 
uppsättande 

 Datum för  
anslags nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Barn- och utbildningskontoret, Förvaltningshuset 

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

 

Plats och tid Köpings kommun, Förskolan Fyrklövern, kl. 14.00- 16.10 

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) 
Mats Lindgren (M)  
ers. Gunvor Sharp (M)  
Taina Malmgren (C)  
Karolina Glogowska (SD)  
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Övriga deltagande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ersättare 
Marie Forsberg (S) 
Fatma Taki (S)  
Dameana Binjamen (S)  
Eeva-Liisa Björn (V) 
Eva Leonardsson (L) 
Robert Jansson (SD)  
 

 
Tjänstemän 
Torkel Nilson, barn- och utbildningschef  
Helen Hammarlund, utv. ledare grundskolan  
Anna Ulfves, rektor Ullvigymnasiet  
Ewa Möller, verksamhetschef förskolan  
Lillie Bäckwall, kvalitetsutvecklare 
Niklas Alfredsson, ekonom  
Katarina Sohlman, förvaltningssekreterare  
 
Personalrepresentanter 
Peter Holmqvist, Lärarförbundet  
Ingela Alm-Puurunen, Kommunal  
 

Justerare Taina Malmgren    Paragrafer   §§ 50-57 

Tid och plats för justering Barn- och utbildningskontoret  

Underskrifter  
Sekreterare 
 
 

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

Ordförande 
 
 
Justerande 

  
 ................................................................  
Roger Eklund 
 
…………………………………………. 
Taina Malmgren   
 
 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (6) 
Datum 

2017-08-30 
Barn- och utbildningsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Bun § 50 
 
Tema – Förskolan Fyrklövern        
Inledningsvis sker en presentation av förskolan Fyrklövern av förskolechefen och två 
pedagoger vid förskolan. Nämnden får bland annat information om utmaningen med att 
rekrytera personal och vikarier, hur verksamheten använder sig av QR-koder i 
verksamheten samt hur barnen tidigt lär sig om teknik och programmering på ett 
lekfullt sätt.  
 
Bun § 51 
 
Information och rapporter 
Ankomstdatum Handling           Avsändare 

2017-06-08 
Protokollsutdrag KF § 58 Fördelning 
av barn i förskolan - särskilt uppdrag 
från kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige 

2017-06-08 Beslut statsbidrag musik- och 
kulturskoleverksamhet läsåret 2017/18 Statens kulturråd 

2017-06-08 Beslut gällande anmälan om 
omplacering av barn i förskolan Skolinspektionen 

2017-06-13 
Sammanträdesprotokoll från 
Kommunala handikapprådet, daterad 
2017-05-22 

Kommunala handikapprådet 

2017-06-19 
Beslut efter granskning av hantering av 
nationella prov i matematik vid 
Karlbergsskolan 

Skolinspektionen 

2017-06-26 
Uppföljning av beslut gällande 
skyldigheten att motverka kränkande 
behandling vid Nyckelbergsskolan 

Barn- och elevombudet, 
Skolinspektionen 

2017-06-30 
Beslut gällande anmälan om 
betygsättning och information vid 
Ullvigymnasiet 

Skolinspektionen 

2017-07-05 
Uppföljning av beslut gällande 
skyldigheten att motverka kränkande 
behandling vid Scheeleskolan 

Barn- och elevombudet, 
Skolinspektionen 

2017-07-06 
Beslut gällande anmälan om 
organiseringen av barngrupperna vid 
Blåklockans förskola 

Skolinspektionen 

 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att notera informationen  
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Datum 

2017-08-30 
Barn- och utbildningsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Bun § 52    Dnr 2017/45.002 
 
Delegationsbeslut  
Förteckning över beslut fattade i delegation:  
 
Barn-och utbildningschef  
Tjänstledighet 
Beslut nr 24, 2017 
 
Nya anbud/avtal 
Beslut nr 25, 2017  
 
Verksamhetschef förskolan 
Förordnande  
Beslut nr 1, 2017 
 
Skoladministratör placeringsenheten 
Beslut om förskola utöver vad som följer av SkolL 8 kap.5-6 §§ 
Beslut nr 56-57, 2017 
 
Beslut om fritidshem utöver vad som följer av SkolL 14 kap. 5§ 
Beslut nr 55, 2017 
 
Förskolechef Centrums förskoleenhet  
Förordnande  
Beslut nr 9-12, 2017 
 
Rektor Nyckelbergsskolan   
Förordnande  
Beslut nr 16-19, 2017 
 
Rektor Karlbergsskolan  
Förordnande  
Beslut nr 12-16, 2017 
 
Programrektor Ullvigymnasiet 
Förordnande  
Beslut nr 1-4, 2017 
 
Programrektor Ullvigymnasiet 
Förordnande  
Beslut nr 3, 2017 
 
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (6) 
Datum 

2017-08-30 
Barn- och utbildningsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Forts. delegationsbeslut Bun § 52 
 
Programrektor Ullvigymnasiet 
Förordnande  
Beslut nr 4-9, 2017 
 
Antagningssekreterare Ullvigymnasiet 
Beslut om en sökande är behörig och preliminär och slutlig antagning i gymnasieskola 
Beslut nr 3, 2017   
 
Beslut om en sökande till programinriktat individuellt val eller till yrkesintroduktion 
som har utformats för en grupp elever är behörig och om den sökande ska tas emot  
Beslut nr 4, 2017 
 
Kostchef måltidsenheten   
Förordnande  
Beslut nr 2-3, 2017 
 
Transportadministratör  
Skolskjuts i hemkommunen  
Beslut nr 9-10, 2017 
 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att notera delegationsbesluten   
 
 
 
AU § 60 
Bun § 53    Dnr 2017/800.612 
  
Yttrande över motionen – att skapa ett system för bättre resursfördelning 
när elever i behov av extra stöd byter skolor inom kommunen  
Barn-och utbildningschefen föredrar ärendet och redogör för hur resursfördelningen 
sker i nuläget inom Köpings kommun.  
 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att ställa sig bakom förslaget till yttrande angående motionen att skapa ett system för 
bättre resursfördelning när elever i behov av extra stöd byter skolor inom kommunen  
 
 
Karolina Glogowska (SD) reserverar sig mot beslutet.  
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Datum 

2017-08-30 
Barn- och utbildningsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
AU § 63 
Bun § 54     
 
Redovisning av betygsresultat, måluppfyllelse och meritvärde 
vårterminen 2017, anmälan 
Kvalitetsutvecklaren redogör för måluppfyllelsen och meritvärdet gällande vårterminen 
2017.   
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att notera informationen   
 
 
 
 
AU § 64 
Bun § 55    Dnr 2017/265.042 
  
Budgetuppföljning månad 7 
Ekonomen redovisar budgetuppföljning för månad 7. Driftbudgetuppföljningen för 
barn-och utbildningsnämnden för juli månad visar en budget i balans i och med att 
effektiviseringsåtgärder inleds nu omgående under budgetåret 2017.  
 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna Budgetuppföljning månad 7  
 
 
 
 
 
AU § 65 
Bun § 56    Dnr 2017/936.600 
 
Frågor inför verksamhetsbesök för utvärderingspolitiker 
Barn-och utbildningschefen föredrar ärendet. De framtagna frågorna bör användas vid 
dialogen med respektive chef vid verksamhetsbesöken.   
 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att notera informationen  
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Datum 

2017-08-30 
Barn- och utbildningsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Bun § 57      
 
Övrigt 

• HR-generalisten Petra Thyberg har sagt upp sig. Rekrytering av efterträdare 
pågår.  

• Det är fortsatt många rekryteringsärenden inom Barn & Utbildning.  
• Den nya organisationen för grundskolan och särskolan har börjat gälla i och med 

läsårets start. Vid Östanåsskolan går årskurs 6-elever från Elundskolan och S:t 
Olovsskolan.  

• Rektorerna har fått i uppdrag att se hur den tillfälliga lösningen vid 
Östanåsskolan kan lösas.  

• Modulen för grundsärskolan är på plats vid Skogsbrynskolan.  
• Utvärderingsdagarna äger rum den 10-11 oktober. Information presenteras om 

viktiga hålltider fram till dess.   
• Information ges om de nya reglerna kring begäran om arbetsintyg med schema 

för föräldrar med barn i förskolan.   
 

 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att notera informationen 
 
 

 
 


	Tema – Förskolan Fyrklövern
	Information och rapporter
	Beslut

	Delegationsbeslut
	Beslut

	Yttrande över motionen – att skapa ett system för bättre resursfördelning när elever i behov av extra stöd byter skolor inom kommunen
	Beslut

	Redovisning av betygsresultat, måluppfyllelse och meritvärde vårterminen 2017, anmälan
	Beslut

	Budgetuppföljning månad 7
	Ekonomen redovisar budgetuppföljning för månad 7. Driftbudgetuppföljningen för barn-och utbildningsnämnden för juli månad visar en budget i balans i och med att effektiviseringsåtgärder inleds nu omgående under budgetåret 2017.
	Beslut

	Frågor inför verksamhetsbesök för utvärderingspolitiker
	Beslut

	Övrigt
	Beslut


