
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 

Datum 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-13 
 

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 2017-12-13 
Datum för anslags 
uppsättande 

 Datum för  
anslags nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Barn- och utbildningskontoret, Förvaltningshuset 

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

 

Plats och tid Köpings kommun, Folkets hus, kl. 14.00 – 17.06 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roger Eklund (S) 
Ulrik Larsson (S) 
Maria Larin (S)  
Marie Brohlin (S) 
Torbjörn Eriksson (S) §§ 88-96 
Stefan Lundborg (V) 
Christina Wihman (MP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tore Segerström (M) 
Gunvor Sharp (M) §§ 88-102 
Taina Malmgren (C)  
Karolina Glogowska (SD) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Övriga deltagande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ersättare 
Gordana Jovanovic (S) 
tjänstgörande ersättare §§ 97-103 
Marie Forsberg (S) 
Dameana Binjamen (S) 
Eva Enqvist Olsson (V) 
Mats Lindgren (M) 
tjänstgörande ersättare § 103 
Mari Sjöblom (C) 
Robert Jansson (SD) 
 

Tjänstemän 
Torkel Nilson, barn- och utbildningschef  
Helen Hammarlund, utv. ledare grundskolan  
Lars Holmgren, ekonom 
Lillie Bäckwall, kvalitetsutvecklare  
Katarina Sohlman, förvaltningssekreterare  
 
Personalrepresentanter 
Peter Holmqvist, Lärarförbundet  
 

Justerare Christina Wihman  
 

Paragrafer   §§ 88-103 

Tid och plats för justering Barn- och utbildningskontoret  

Underskrifter  
Sekreterare 
 
 

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

Ordförande 
 
 
Justerande 

  
 ................................................................  
Roger Eklund 
 
…………………………………………. 
Christina Wihman  
 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (9) 
Datum 

2017-12-13 
Barn- och utbildningsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Bun § 88 
 
Tema – Trestadsstudien       
Inledningsvis presenteras preliminära resultat från Trestadsstudien av representanter vid 
Örebro universitet. Studien visar bland annat att sömnbrist gör det svårare för eleverna 
att lära sig nya saker samt att måendet hos eleverna blir sämre, där risken för ångest och 
nedstämdhet ökar. Det som kan göras för att förebygga sömnbrist är att informera om 
vikten av sömn och hur sömnen påverkar måendet. Skolan skulle även kunna diskutera 
hur elever bör förhålla sig till mobiler, sociala medier och hur känslan av att behöva 
vara tillgänglig hela dygnet påverkar sömnen och därmed måendet.  
 
Bun § 89 
 
Information och rapporter 
Ankomstdatum Handling           Avsändare 

2017-09-26 
Information om granskningsrapporten: 
Karriärstegsreformen och Lärarlönelyftet 
– högre lön men sämre sammanhållning 

Riksrevisionen 

2017-09-29 

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

Skolinspektionen 

2017-10-04 
Information om rapporten: Helhet i 
utbildningen på gymnasiets 
yrkesprogram 

Skolinspektionen 

2017-10-06 
Yttrande, skickad till Förvaltningsrätten i 
Uppsala, gällande överklagan av 
skolskjutsbeslut  

2017-10-09 
Protokollsutdrag KF § 103 
Medborgarförslag - möjliggör för årskurs 
6-verksamhet i Munktorps skola 

Kommunfullmäktige 

2017-10-09 
Protokollsutdrag KF § 94 Handlingsplan 
mot våldsbejakande extremism i Köpings 
kommun 

Kommunfullmäktige 

2017-10-10 
Protokollsutdrag KF § 109 
Kompletteringsval, ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktige 

2017-10-11 Information om statsbidrag ökad 
jämlikhet i grundskolan Skolverket 
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Datum 

2017-12-13 
Barn- och utbildningsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Forts. information och rapporter Bun § 89 
 

2017-11-16 

Protokollsutdrag Ks au § 275 
Revisionsrapport; Registerkontroll inom 
barn- och utbildning, vård- och omsorg, 
social- och arbetsmarknad, kultur- och 
fritid samt Kolsva kommundel 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

2017-11-28 Beslut gällande anmälan om kränkande 
behandling av elev vid Elundskolan Skolinspektionen 

 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att notera informationen  
 
 
 
Bun § 90    Dnr 2017/45.002 
 
Delegationsbeslut  
Förteckning över beslut fattade i delegation:  
 
Barn-och utbildningschef  
Tjänstledighet  
Beslut nr 48-49, 2017 
 
Skoladministratör placeringsenheten 
Beslut om förskola utöver vad som följer av SkolL 8 kap.5-6 §§ 
Beslut nr 105-111, 2017 
 
Förskolechef Skogsborgens förskoleenhet  
Förordnande  
Beslut nr 8-11, 2017 
 
Förskolechef Ullvigårdens förskoleenhet 
Förordnande  
Beslut nr 8-10, 2017 
 
Rektor Scheeleskolan 
Avstängning i vissa obligatoriska skolformer  
Beslut 23-24, 2017 
 
Rektor Nyckelbergsskolan 
Förordnande  
Beslut nr 29-31, 2017 
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Datum 

2017-12-13 
Barn- och utbildningsnämnden  

 

Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Forts. delegationsbeslut Bun § 90 
 
Rektor Karlbergsskolan  
Beslut om mottagande av elev från annan kommun  
Beslut nr 14, 2017 
 
Förordnande  
Beslut nr 15-18, 2017 
 
Rektor Nibble skolområde  
Förordnande  
Beslut nr 32, 2017 
 
Programrektor  
Förordnande  
Beslut nr 2, 2017 
 
Kostchef Måltidsenheten 
Förordnande  
Beslut nr 5, 2017  
 
Transportadministratör  
Skolskjuts i hemkommunen  
Beslut nr 54-56, 2017 
 
Premie-och stipendienämnden 
Beslut om utdelning av premier och stipendier 
Beslut 2, 2017   
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att notera delegationsbesluten  
 
 
AU § 102 
Bun § 91    Dnr 2017/265.042 
  
Budgetuppföljning månad 11 
Ekonomen redovisar budgetuppföljning för månad 11. Driftbudgetuppföljningen för 
barn-och utbildningsnämnden för november månad visar en budget i balans.   
 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna Budgetuppföljning månad 11  
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AU § 103 
Bun § 92  Dnr 2017/1517.041 
 
Förslag till effektivisering, budgetår 2018 
Ekonomen redogör för förslag till effektivisering, budgetår 2018.  
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att besluta enligt upprättat förslag  
 
 
 
AU § 113 
Bun § 93    Dnr 2017/1675.710 
  
Regler och riktlinjer för förskolan    
Barn-och utbildningschefen föredrar ärendet. En revidering av dokumentet har 
genomförts för att förtydliga de gällande reglerna.  
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att ställa sig bakom de reviderade reglerna och riktlinjerna för förskolan   
 
 
 
AU § 104 
Bun § 94    Dnr 2017/1506.714 
  
Behov av ny förskola    
Barn-och utbildningschefen föredrar ärendet. Behovet av en ny förskola ses som 
permanent i och med bland annat en ökad inflyttning till kommunen samt att fler 
bostäder planeras att byggas.  
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att hemställa hos kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna att tillskapa en ny 
förskola i Köpings kommun  
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Datum 
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Protokolljusterarnas sign  Utdragsbestyrkande 
    
    

 

AU § 105 
Bun § 95  Dnr 2017/1518.714 
 
  
Omställning av moduler på Östanås från grundskola till förskola   
Barn-och utbildningschefen redogör för ärendet. I och med att modulerna inte behöver 
användas av grundskolan från och med höstterminen 2018, är förslaget att dessa övertas 
av förskolan som är i behov av fler tillfälliga lokaler. Detta för att möta behovet av 
förskoleplatser.  
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att hemställa hos kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna att tillskapa 
förskoleplatser av modulerna på Östanås  
 
 
 
AU § 114 
Bun § 96  Dnr 2017/1573.617 
 
  
Behov av utökade särskolemoduler vid Skogsbrynskolan   
Barn-och utbildningschefen föredrar ärendet. Det har tillkommit fler elever under 
innevarande läsår till grundsärskolan och det kommer även att tillkomma fler under 
nästkommande läsår. Detta ger ett behov av fler modullokaler till grundsärskolan.  
  
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att hemställa hos kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna att tillskapa fler 
särskolemoduler och att dessa placeras i anslutning till grundsärskolans moduler vid 
Skogsbrynskolan  
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AU § 106 
Bun § 97  Dnr 2017/1519.600 
 
  
Halv-och helårsuppföljning av internkontrollplan 2017  
Kvalitetsutvecklaren redogör för halv-och helårsuppföljning av internkontrollplan 2017.  
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2017  
 
 
 
 
AU § 107 
Bun § 98   
 
  
Utvärderingsdagarna, rapport och åtgärder   
Kvalitetsutvecklaren och förvaltningssekreteraren redogör för utvärderingen av 
utvärderingsdagarna samt de åtgärder som föreslås vidtas efter diskussionerna vid 
dagarna.   
 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att besluta enligt upprättat förslag  
 
 
 
 
AU § 108 
Bun § 99  Dnr 2017/1241.006  
 
  
Sammanträdestider 2018  
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna förslaget för sammanträdestider 2018   
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AU § 109 
Bun § 100  Dnr 2017/1497.611  
 
  
Elevhälsoplan   
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att anta upprättad elevhälsoplan för Köpings kommun  
 
samt 
 
att en uppföljning av elevhälsoplanen lämnas till arbetsutskottet i juni 2018   
 
 
 
 
AU § 111 
Bun § 101  Dnr 2017/1492.006  
 
  
Verksamhetsbesök och tema 2018 
När nämnden genomför verksamhetsbesök vid en grundskola, ska verksamheten 
beskriva hur de arbetar med studiero och värdegrund. Särskilt viktiga ämnen från 
skolans kvalitetsrapport ska också lyftas. När en förskola är tema, ska 
värdegrundsarbetet och särskilt viktiga ämnen från kvalitetsrapporten redovisas.  
    
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna förslaget för verksamhetsbesök och tema 2018  
 
 
 
AU § 110 
Bun § 102    
 
  
Öppna jämförelser, grundskolan 
Kvalitetsutvecklaren redogör för Öppna jämförelser, grundskolan.  
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att notera informationen  
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Bun § 103     
 
Övrigt 

• En nationell undersökning gällande läsförmåga hos elever i årskurs 4 visar att 
läsförståelsen förbättras. Köpings kommun får även en bra placering i denna 
undersökning. 

• Riksrevisionen föreslår att de 72 öronmärkta statsbidrag som idag riktas till 
förskola, grundskola och gymnasiet, slås ihop och blir ett gemensamt 
statsbidrag.  

• Liv och Hälsa ung har för första gången även genomförts inom särskolan. 
Generellt sett visar resultatet att eleverna inom särskolan mår relativt bra. 

• Ny förskolechef på Trollsländans enhet blir Lena Gunnarsson. Hon tillträder 
tjänsten 15 januari. Idag är Lena Gunnarsson biträdande förskolechef vid 
Lärkans enhet. 

• Ny biträdande förskolechef på Lärkans enhet blir Mona Wikström. Hon 
tillträder tjänsten den 5 mars.   

• Rekrytering av ny verksamhetschef för förskolen efter Ewa Möller pågår. 
• Ny rektor vid Karlbergsskolan är Cecilia Binbach. Hon tillträder tjänsten den 5 

mars. Cecilia Binbach är idag biträdande rektor vid Karlbergsskolan.  
• Annonsering av ny biträdande rektor vid Karlbergsskolan pågår.    
• Ny programrektor på gymnasiet blir Fredrik Gennerby.  
• Programrektor Carina Westh har sagt upp sig. Rekrytering av efterträdare ska 

inledas.   
• Rekrytering av ny utvecklingsledare för Måltidsenheten pågår. Under 

vakansperioden är kostchef Monica Gottberg tf utvecklingsledare för 
måltidsenheten.   

• Rekrytering av ny kvalitetsutvecklare efter Lillie Bäckwall pågår.  
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att notera informationen 
 
 
Avslutningsvis tackar ordförande tjänstemän och politiker för gott samarbete under det 
gångna året och önskar alla en god jul och ett gott nytt år.  
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