
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) 

Datum 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-21 
 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 2017-11-21 
Datum för anslags 
uppsättande 

 Datum för  
anslags nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Barn- och utbildningskontoret, Förvaltningshuset 

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

 

Plats och tid Köpings kommun, Elundskolan, kl. 14.00 – 16.35 

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) 
Taina Malmgren (C)  
Karolina Glogowska (SD) §§ 82-87 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Övriga deltagande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ersättare 
Fatma Taki (S) 
tjänstgörande ersättare § 82 
Eva Enqvist Olsson (V) 
Mats Lindgren (M) 
Mari Sjöblom (C) 
Robert Jansson (SD) §§ 85-87 
 

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

Justerare Stefan Lundborg  
 

Paragrafer   §§ 81-87 

Tid och plats för justering Barn- och utbildningskontoret  

Underskrifter  
Sekreterare 
 
 

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

Ordförande 
 
 
Justerande 

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

2017-11-21 
Barn- och utbildningsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Bun § 81 
 
Tema – Elundskolan      
Inledningsvis presenteras Elundskolans verksamhet av rektor och personal vid skolan. 
Det ges bland annat information om vad utomhuspedagogik innebär, hur 
fritidsverksamheten är utformad och aktuella utmaningar inom skolan. Nämnden får 
även ta del av vad uppdraget som förstelärare/lärare med karriärtjänst innebär.  
 
Efter avslutad presentation av Elundskolans personal informeras nämnden av en 
inbjuden representant från organisationen Arbetsmarknadskunskap, om hur de arbetar 
med att stötta eleverna i sina gymnasie-och yrkesval. Arbetsmarknadskunskap redogör 
även för hur de arbetar för att öka elevernas kunskaper om arbetsmarknaden. Nämnden 
får även ta del av orsaken till varför eleverna väljer vissa yrken och vilka egenskaper 
som kommer bli viktiga på framtidens arbetsmarknad.  
 
 
 
 
 
Bun § 82 
 
Information och rapporter 
Ankomstdatum Handling           Avsändare 

2017-10-24 Beslut gällande anmälan om 
utlämnande av allmän handling JO, Justitieombudsmannen 

2017-10-27 
Sammanträdesprotokoll från 
Ungdomsfullmäktige, daterad 2017-
09-26 

Ungdomsfullmäktige 
 

2017-11-07 
Sammanträdesprotokoll från 
Ungdomsfullmäktige, daterad 2017-
10-24 

Ungdomsfullmäktige 
 

2017-11-13 
Granskningsrapport: Förskolans 
arbete med barn i behov av särskilt 
stöd 

Skolinspektionen 

 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att notera informationen  
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Bun § 83    Dnr 2017/45.002 
 
Delegationsbeslut  
Förteckning över beslut fattade i delegation:  
 
Barn-och utbildningschef  
Skolskjuts hemkommunen 
Beslut nr 38-47, 2017 
 
Skoladministratör placeringsenheten 
Beslut om förskola utöver vad som följer av SkolL 8 kap.5-6 §§ 
Beslut nr 97-104, 2017 
 
Skoladministratör placeringsenheten 
Beslut om förskola utöver vad som följer av SkolL 8 kap.5-6 §§ 
Beslut nr 8-9, 2017 
 
Förskolechef Kristinelunds förskoleenhet  
Förordnande  
Beslut nr 5, 2017 
 
Förskolechef Ullvigårdens förskoleenhet 
Förordnande  
Beslut nr 3-7, 2017 
 
Förskolechef Lärkans förskoleenhet 
Förordnande  
Beslut nr 1-3, 2017 
 
Tf Förskolechef Trollsländans förskoleenhet 
Förordnande  
Beslut nr 1-2, 2017 
 
Rektor Nyckelbergsskolan 
Förordnande  
Beslut nr 27-28, 2017 
 
Rektor grund-och gymnasiesärskolan 
Förordnande  
Beslut nr 4-32, 2017 
 
Rektor Ullvigymnasiet 
Avstängning i vissa frivilliga skolformer  
Beslut nr 11- 22, 28-29, 32-41, 2017 
 
Förordnande  
Beslut nr 23-27,30-31 2017 
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Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Forts. delegationsbeslut Bun § 83 
 
Programrektor  
Förordnande  
Beslut nr 14-16, 2017 
 
Antagningssekreterare Ullvigymnasiet 
Beslut om att lämna ekonomiskt stöd till inackordering  
Beslut nr 23-24, 2017 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att notera delegationsbesluten  
 
 
AU § 95 
Bun § 84    Dnr 2017/1362.002 
  
Beslut om rapportering av delegationsbeslut från förvaltningen till barn-
och utbildningsnämnden  
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att samtliga delegationsbeslut som fattas inom barn-och utbildningsnämndens 
förvaltning, fortsättningsvis återrapporteras till barn-och utbildningsnämnden från och 
med 2018-01-01  
 
 
 
AU § 96 
Bun § 85    Dnr 2017/265.042 
  
Budgetuppföljning månad 10 
Ekonomen redovisar budgetuppföljning för månad 10. Driftbudgetuppföljningen för 
barn-och utbildningsnämnden för oktober månad visar en budget i balans.   
 
Nämnden får även information om att vid barn-och utbildningsnämndens sammanträde 
i december, kommer ett ärende om effektivisering på 1,15 % för nämndens budget 2018 
att behandlas.  
 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna Budgetuppföljning månad 10  
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Bun § 86    Dnr 2017/1072.609 
  
Elevfrånvaro   
Kvalitetsutvecklaren redogör för elevfrånvaron.  
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att notera informationen   
 
 
 
 
 
Bun § 87      
 
Övrigt 

• Sedan årsskiftet 2016/2017 krävs det läkarintyg för att få specialkost inom 
förskola, grundskola och gymnasium. Ett utdrag ur barnets/elevens journal 
fungerar också som intyg för specialkosten.  

• Lillie Bäckwall, kvalitetsutvecklare, slutar sin tjänst vid årsskiftet och börjar 
istället som specialpedagog vid Elundskolan.  

• Ewa Möller, verksamhetschef för förskolan, slutar sin anställning i kommunen 
vid årsskiftet.  

• Nicklas Eriksson, utvecklingsledare för Måltidsenheten, slutar sin anställning i 
kommunen den 13 december.   

• Rekrytering av förskolechef till Trollsländans enhet pågår.   
• För att skapa ett gemensamt synsätt på det pedagogiska uppdraget inom 

förskolan ska en träff äga rum mellan fackliga representanter och 
arbetsgivarrepresentanter.  
 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att notera informationen 
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