
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) 

Datum 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-26 
 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 2017-09-26 
Datum för anslags 
uppsättande 

 Datum för  
anslags nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Barn- och utbildningskontoret, Förvaltningshuset 

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

 

Plats och tid Köpings kommun, Särskolan, kl. 14.00- 16.20  

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)  
Taina Malmgren (C)  
Robert Jansson (SD)  
ers. Karolina Glogowska (SD)  
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Övriga deltagande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ersättare 
Gordana Jovanovic (S) 
Marie Forsberg (S) 
Dameana Binjamen (S)  
Eeva-Liisa Björn (V) 
 

 
Tjänstemän 
Torkel Nilson, barn- och utbildningschef  
Helen Hammarlund, utv. ledare grundskolan  
Anna Ulfves, rektor Ullvigymnasiet  
Lars Holmgren, ekonom 
Niklas Alfredsson, ekonom  
Katarina Sohlman, förvaltningssekreterare  
 
Personalrepresentanter 
Peter Holmqvist, Lärarförbundet  
Ingela Alm-Puurunen, Kommunal  
 

Justerare Ulrik Larsson  Paragrafer   §§ 58-66 

Tid och plats för justering Barn- och utbildningskontoret  

Underskrifter  
Sekreterare 
 
 

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

Ordförande 
 
 
Justerande 

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

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (6) 
Datum 

2017-09-26 
Barn- och utbildningsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Bun § 58 
 
Tema – Särskolan        
Inledningsvis presenteras grund-och gymnasiesärskolans verksamhet av rektor och 
personal vid verksamheten. Nämnden får bland annat se filmer från undervisningen i 
olika ämnen från träningsskolan samt övriga aktiviteter som anordnas vid 
verksamheten. Det ges även information om utmaningen med att hitta APL-platser 
(Arbetsplatsförlagt lärande) för eleverna vid gymnasiesärskolan samt att hitta lämpliga 
arbetsplatser efter slutförd gymnasieutbildning.  
 
 
Bun § 59 
 
Information och rapporter 
Ankomstdatum Handling           Avsändare 

2017-08-21 
Information om forskningsprojektet 
Trestadsstudien om psykisk ohälsa 
bland ungdomar 

Örebro Universitet 

2017-08-24 Begäran om yttrande gällande anmälan 
om utlämnande av allmän handling JO, Justitieombudsmannen 

2017-09-05 Granskning av detaljplan PL365 
Skogsledens förlängning Stadsarkitektkontoret 

2017-09-06 
Yttrande, skickad till 
Justitieombudsmannen, över anmälan 
om utlämnande av allmän handling  

2017-09-08 Nyhetsbrev: Viktigt att 
barnkonventionen blir lag Barnombudsmannen 

2017-09-12 Nyhetsbrev: Glädjande besked att 
barnkonventionen ska bli lag Barnombudsmannen 

 
Barn-och utbildningschefen informerar även om att vid barn-och utbildningsnämndens 
sammanträde 13 december, kommer representanter från Örebro universitet och 
redovisar resultat från Trestadsstudien. Studien syftar till att följa utvecklingen av 
ungdomars psykiska hälsa, där Köping är en av tre städer som ingår i studien.  
   
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att notera informationen  
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2017-09-26 
Barn- och utbildningsnämnden  
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Bun § 60    Dnr 2017/45.002 
 
Delegationsbeslut  
Förteckning över beslut fattade i delegation:  
 
Barn-och utbildningschef  
Nya anbud/avtal 
Beslut nr 26, 2017 
 
Antagande av uppräknande eller justerade avtal  
Beslut nr 27-29, 2017 
 
Skoladministratör placeringsenheten 
Beslut om förskola utöver vad som följer av SkolL 8 kap.5-6 §§ 
Beslut nr 58-68, 2017 
 
Beslut om fritidshem utöver vad som följer av SkolL 14 kap. 5§ 
Beslut nr 69-70, 2017 
 
Förskolechef Ullvigårdens förskoleenhet  
Förordnande  
Beslut nr 1-2, 2017 
 
Förskolechef Trollsländans förskoleenhet  
Förordnande  
Beslut nr 2-4, 2017 
 
Förskolechef Centrums förskoleenhet  
Förordnande  
Beslut nr 13-19, 2017 
 
Rektor Nyckelbergsskolan   
Förordnande  
Beslut nr 20-26, 2017 
 
Rektor Karlbergsskolan  
Beslut om mottagande av elev från annan kommun  
Beslut nr 12, 2017 
 
Förordnande  
Beslut nr 13, 2017 
 
Rektor Nibble skolområde    
Förordnande  
Beslut nr 14-28, 2017 
 
Programrektor Ullvigymnasiet 
Förordnande  
Beslut nr 5, 2017 
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Datum 

2017-09-26 
Barn- och utbildningsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Forts. delegationsbeslut Bun § 60 
 
Programrektor Ullvigymnasiet 
Förordnande  
Beslut nr 10-13, 2017 
 
Antagningssekreterare Ullvigymnasiet 
Beslut om en sökande är behörig och preliminär och slutlig antagning i gymnasieskola 
Beslut nr 5-7, 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 8-10, 2017 
 
Beslut om att lämna ekonomiskt stöd till inackordering  
Beslut nr 11-18, 2017 
 
Kostchef måltidsenheten   
Förordnande  
Beslut nr 2, 2017 
 
Transportadministratör  
Skolskjuts i hemkommunen  
Beslut nr 11-50, 2017 
 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att notera delegationsbesluten  
 
 
 
AU § 72 
Bun § 61    Dnr 2017/945.600 
  
Motion – breddad introduktion för vikarier inom våra pedagogiska 
verksamheter 
Barn-och utbildningschefen föredrar ärendet och redogör för hur introduktionen sker 
inom Barn & Utbildning. 
 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att ställa sig bakom förslaget till yttrande angående motionen breddad introduktion för 
vikarier inom våra pedagogiska verksamheter  
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Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
AU § 73 
Bun § 62    Dnr 2017/265.042 
 
Budgetuppföljning månad 8 
Ekonomen redovisar budgetuppföljning för månad 8. Driftbudgetuppföljningen för 
barn-och utbildningsnämnden för augusti månad visar en budget i balans.   
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna Budgetuppföljning månad 8 
 
 
 
AU § 74 
Bun § 63    Dnr 2017/1042.042 
 
Delårsrapport per 31 augusti  
Ekonomen redogör för delårsrapporten per 31 augusti. Enligt rapporten prognostiserar 
barn-och utbildningsnämnden en budget i balans för år 2017.   
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna delårsbokslut per 31 augusti  
 
 
 
 
AU § 75 
Bun § 64    Dnr 2017/1064.611  
  
Elevstatistik, grundskolan per 15 september 
Barn-och utbildningschefen redogör för ärendet. Elevstatistiken visar bland annat att det 
är en elevökning inom grundskolan.  
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att notera informationen  
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AU § 76 
Bun § 65    Dnr 2017/1065.612  
  
Elevstatistik, gymnasiet per 15 september 
Barn-och utbildningschefen redogör för elevstatistiken. Enligt statistiken är det bland 
annat en minskning av antalet elever vid introduktionsprogrammen.   
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att notera informationen  
 
 
 
Bun § 66      
 
Övrigt 

• Det är stor personalrörlighet inom Barn & Utbildning precis som överlag på 
arbetsmarknaden. 

• Det pågår rekrytering till bland annat en tjänst som förskolechef vid 
Trollsländans förskola samt till en tjänst som programrektor vid Ullvigymnasiet.    

• Det är i nuläget svårigheter med att rekrytera vikarier till verksamheterna. Det 
behövs därmed inledas ett arbete med att både se över hur frånvaron kan minska 
samt hur vikarierna kan användas effektivare.  

• Arbetet med den ökade samverkan mellan kommunerna Köping, Arboga och 
Kungsör pågår. Olika utredningsuppdrag har inletts, bland annat utreds 
gemensam särskola, gemensam gymnasieskola och utökad samverkan kring 
elever med särskild skolgång med boende.  

• 10-11 november är det utvärderingsdagar vid Färna herrgård. Bussen avgår  
kl. 08.00 från Tunadalsparkeringen.  

 
  
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att notera informationen 
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