
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) 

Datum 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-25 
 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 2017-10-25 
Datum för anslags 
uppsättande 

 Datum för  
anslags nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Barn- och utbildningskontoret, Förvaltningshuset 

Underskrift  ................................................................  
Tuija Koivunen   

 

Plats och tid Köpings kommun, Kulturskolan, kl. 14.00 -17.05   

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roger Eklund (S) 
Gordana Jovanovic (S) 
ers. Ulrik Larsson (S) 
Maria Larin (S)  
Marie Forsberg (S) 
ers. Marie Brohlin (S) 
Torbjörn Eriksson (S) 
Stefan Lundborg (V) 
Christina Wihman (MP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tore Segerström (M) 
Gunvor Sharp (M)§§ 67-77  
Eva Leonardsson (L) 
ers. Taina Malmgren (C)  
Fatma Taki (S) 
ers. Karolina Glogowska (SD)  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Övriga deltagande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ersättare 
Dameana Binjamen (S)  
tjänstgörande ers. §§ 78-80 
Eeva-Liisa Björn (V) 
  

 
Tjänstemän 
Torkel Nilson, barn- och utbildningschef  
Anna Ulfves, rektor Ullvigymnasiet 
Ewa Möller, verksamhetschef förskolan  
Lars Holmgren, ekonom 
Niklas Alfredsson, ekonom 
Lillie Bäckwall, kvalitetsutvecklare  
Katarina Sohlman, förvaltningssekreterare  
 
Personalrepresentanter 
Peter Zetterberg, Lärarförbundet  
Björn Pettersson, Lärarnas riksförbund  

Justerare Torbjörn Eriksson 
 

Paragrafer   §§ 67-80 

Tid och plats för justering Barn- och utbildningskontoret  

Underskrifter  
Sekreterare 
 
 

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

Ordförande 
 
 
Justerande 

  
 ................................................................  
Roger Eklund 
 
…………………………………………. 
Torbjörn Eriksson 
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Datum 

2017-10-25 
Barn- och utbildningsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Bun § 67 
 
Tema – Kulturskolan       
Inledningsvis presenteras Kulturskolans verksamhet av rektor och elever vid skolan. 
Det ges bland annat information om aktuella projekt samt hur samarbetet med 
grundskolorna och Ullvigymnasiet ser ut idag och hur det planeras att utvecklas. 
Nämnden får även ta del av musik-och dansuppvisningar av elever och lärare vid 
Kulturskolan.     
 
 
 
Bun § 68 
 
Information och rapporter 
Ankomstdatum Handling           Avsändare 

2017-09-14 

Beslut gällande ansökan om 
godkännande som huvudman för 
gymnasieskola vid Kunskapsgymnasiet 
Västerås 

Skolinspektionen 

2017-09-15 

Beslut gällande ansökan om 
godkännende som huvudman för 
gymnasieskola vid JENSEN 
gymnasium Västerås 

Skolverket 

2017-09-20 

Beslut gällande ansökan om 
godkännande som huvudman för 
gymnasieskola vid 
Kunskapscompaniets Gymnasium i 
Västeås 

Skolinspektionen 

2017-09-22 

Beslut gällande ansökan om 
godkännande som huvudman för 
gymnasieskola vid 
Kopparlundsgymnasiet i Västerås 

Skolinspektionen 

2017-09-25 

Beslut gällande ansökan om 
godkännande som huvudman för 
riksrekryterande yrkesutbildning vid 
Ridsportsgymnasiet i Hallstahammar 

Skolinspektionen 

2017-09-26 

Beslut gälande ansökan om 
godkännande som huvudman för 
gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet 
Västerås 

Skolinspektionen 
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2017-10-25 
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Forts. information och rapporter Bun § 68 
 

2017-09-26 

Beslut gällande ansökan om 
godkännande som huvudman för 
gymnasieskola vid Thoren Innovation 
School Västerås 

Skolinspektionen 

2017-09-26 

Beslut gällande ansökan om 
godkännande som huvudman för 
gymnasieskola vid Thoren Business 
School Västerås 

Skolinspektionen 

 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att notera informationen  
 
 
 
Bun § 69    Dnr 2017/45.002 
 
Delegationsbeslut  
Förteckning över beslut fattade i delegation:  
 
Barn-och utbildningschef  
Skolskjuts hemkommunen 
Beslut nr 30-32, 2017 
 
Förordnande 
Beslut nr 33, 2017 
 
Antagande av uppräknade eller justerade avtal  
Beslut nr 34, 2017 
 
Avskrivning av fordran  
Beslut nr 35-37, 2017 
 
Skoladministratör placeringsenheten 
Beslut om förskola utöver vad som följer av SkolL 8 kap.5-6 §§ 
Beslut nr 71-95, 2017 
 
Beslut om fritidshem utöver vad som följer av SkolL 14 kap. 5§ 
Beslut nr 96, 2017 
 
Förskolechef Centrums förskoleenhet  
Förordnande  
Beslut nr 20-22, 2017 
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Datum 

2017-10-25 
Barn- och utbildningsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Forts. delegationsbeslut Bun § 69 
 
Rektor Scheeleskolan  
Beslut om mottagande av elev från annan kommun  
Beslut nr 10, 2017 
 
Förordnande 
Beslut nr 11-16, 2017 
 
Avstängning i vissa obligatoriska skolformer 
Beslut nr 17-22, 2017 
 
Rektor Nibble skolområde    
Förordnande  
Beslut nr 29-31, 2017 
 
Planeringschef Ullvigymnasiet 
Nya anbud/avtal  
Beslut nr 1-2, 2017 
 
Antagningssekreterare Ullvigymnasiet 
Beslut om en sökande är behörig och preliminär och slutlig antagning i gymnasieskola 
Beslut nr 19, 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 20, 2017 
 
Beslut om att lämna ekonomiskt stöd till inackordering  
Beslut nr 21-22, 2017 
 
Kostchef Måltidsenheten  
Förordnande  
Beslut nr 4, 2017 
 
Kostchef Måltidsenheten  
Förordnande  
Beslut nr 4, 2017 
 
Transportadministratör  
Skolskjuts i hemkommunen  
Beslut nr 51-53, 2017 
 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att notera delegationsbesluten  
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AU § 82 
Bun § 70    Dnr 2017/265.042 
  
Budgetuppföljning månad 9 
Ekonomen redovisar budgetuppföljning för månad 9. Driftbudgetuppföljningen för 
barn-och utbildningsnämnden för september månad visar en budget i balans.   
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna Budgetuppföljning månad 9  
 
 
 
AU § 84 
Bun § 71    Dnr 2017/1212.012 
  
Verksamhetsplan 2018 inkl. budget 
Ekonomen redovisar verksamhetsplan 2018 inklusive budget.   
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna verksamhetsplan 2018 inklusive budget för barn-och utbildningsnämnden  
 
 
 
 
Bun § 72     
  
Information om ändrade budgetförutsättningar gällande budget 2018   
I och med att kommunen prognostiserar ett underskott för 2017 kan det behövas 
effektiviseringsåtgärder i budget 2018. Ett förslag finns för politisk behandling på 
kommunövergripande nivå, som innebär att alla nämnder ska effektivisera sin 
verksamhet med 1 % av driftbudgeten. För barn-och utbildningsnämnden motsvarar det 
ca 5 miljoner kronor. Ekonomen redogör för hur en sådan besparing skulle fördelas 
inom barn-och utbildningsnämndens verksamheter.  
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att notera informationen   
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2017-10-25 
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AU § 85 
Bun § 73    Dnr 2017/1240.600 
 
Internkontrollplan 2018 inkl. bruttolista   
Kvalitetsutvecklaren redogör för de kommungemensamma internkontrollpunkterna 
resepolicy, diarieföring och användning av social media. Redogörelse sker även av 
Barn & Utbildnings förslag till förvaltningsspecifika internkontrollpunkter. 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att anta följande internkontrollpunkter för Barn & Utbildning 2018: 

- Skyddad identitet  
- Sårbarhet vid hög sjukfrånvaro  
- Rekrytering  

 
 
 
 
AU § 86 
Bun § 74    Dnr 2017/1072.609 
 
Klagomål, anmälda kränkningar, ogiltig frånvaro, elever bosatta i Köping 
med skolgång i annan kommun 
Kvalitetsutvecklaren redogör för ärendet.  
 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att notera informationen  
 
 
 
 
AU § 86 
Bun § 75    Dnr 2017/1241.006  
  
Sammanträdestider 2018, förslag    
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att notera det preliminära förslaget  
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AU § 88 
Bun § 76    Dnr 2017/1297.600 
  
Rapport från utvärderingsdagarna 
Kvalitetsutvecklaren och förvaltningssekreteraren presenterar en rapport från 
utvärderingsdagarna.   
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att notera informationen  
 
 
 
AU § 89 
Bun § 77   Dnr 2017/461.600   
  
Val av ersättare till Premie-och stipendienämnden    
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att utse Eva Enqvist Olsson (V) som ersättare i premie-och stipendienämnden  
 
 
 
 
AU § 90 
Bun § 78      
  
Öppna jämförelser, gymnasieskolan 2017    
Kvalitetsutvecklaren samt rektor för Ullvigymnasiet redogör för resultatet av Öppna 
jämförelser, gymnasieskolan 2017.   
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att notera informationen  
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AU § 90 
Bun § 79      Dnr 2017/1296.612  
  
Upphöra att erbjuda lärlingsutbildning inom inriktningen Driftsäkerhet och 
underhåll på Industritekniska programmet, Ullvigymnasiet 
Rektor för Ullvigymnasiet redogör för bakgrunden till ärendet.  
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att Ullvigymnasiets industritekniska program från och med höstterminen 2017 endast 
erbjuder inriktningen Produkt och maskinteknik  
 
 
 
 
Bun § 80      
 
Övrigt 

• Scheeleskolan har öppet hus den 5 december kl. 17.00 -20.00.  
• Ullvigymnasiet har öppet hus den 18 november kl. 10.00 -13.00  
• De politiska ungdomsförbund som vill ha ett bokbord under vecka 47-49 vid 

Ullvigymnasiet ska kontakta rektor för Ullvigymnasiet, Anna Ulfves.  
 

 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att notera informationen 
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