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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2014-09-29

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-16.00

Plats och tid
Beslutande

Annsofi Ramevik (s), Ordförande
Sandra Sjöberg (s)
Magnus Lundquist (m)
Siv Friedmann Björk (c)
Ronny Samuelsson (s), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Gösta Högberg, barn- och utbildningschef
Rose-Marie Bruhn, utbildningssekreterare

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Magnus Lundquist

Underskrifter

Barn- och utbildningsförvaltningen

Sekreterare

Paragrafer
Rose-Marie Bruhn

Ordförande
Annsofi Ramevik
Justerande
Magnus Lundquist

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Barn- och utbildningsutskott

Sammanträdesdatum

2014-09-29

Datum för
anslagsuppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

2014-10-07

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

Kommunstyrelsekontoret
Rose-Marie Bruhn
Utdragsbestyrkande

2014-10-29
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 64

2014-09-29

Dnr Ks 2014.074.041

Delårsbokslut barn och utbildning 2014-08-31
Barn- och utbildningschef Gösta Högberg informerar om preliminärt delårsbokslut per 2014-08-31. Prognosen för barn och utbildning är att verksamheten kommer att lämna en negativ budgetavvikelse om 3 578 tkr.
Barn- och utbildningschef Gösta Högberg redogör för orsakerna till den negativa budgetavvikelsen. Den största avvikelsen på 1 852 tkr avser interkommunala ersättningar för elever som går i andra kommuners förskolor och skolor. Fritidshem, elevvård och undervisning visar ett preliminärt underskott på
1 592 tkr trots genomförda besparingar bland annat avseende elevassistenter
och undervisande lärare i årskurs 7-9 där tvålärarsystemet har upphört. Den
största delen av underskottet beror på årets lönerevision. Dessutom visar förskola och familjedaghem ett preliminärt underskott på 1 109 tkr, på grund av
start av ny förskola samt flyttkostnader i samband med nedläggning av förskolor.
Ordföranden tackar för informationen.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsutskott

Buu § 65

2014-09-29

Dnr Ks 2014.267.608

Stängning av fritidsverksamheten
Sammanfattning
Magnus Lundquist (m) har inkommit med en skrivelse gällande stängning av
fritidsverksamheten, med anledning av barn- och utbildningsutskottets beslut
2014-06-09. Barn- och utbildningsutskottet beslutade att godkänna fyra kompetensutvecklingsdagar per år för all personal inom förskole- och fritidsverksamhet från och med augusti 2014. Magnus framför att han inte är av den
uppfattningen att fritidsverksamheten bedriver någon omfattande pedagogisk
verksamhet och ställer sig frågande till de fyra stängda dagarna.
Magnus Lundquist yrkar med anledning av detta;
- att vikarier ersätter ordinarie personal istället för att stänga verksamheterna
- att förvaltningen redogör för vilken kompetensutveckling fritidspersonalen
behöver.
Barn- och utbildningschef Gösta Högberg redogör för personalens behov av
kompetensutveckling och behovet av att be föräldrarna att själva ordna omsorg de fyra dagar som personalen kompetensutvecklas. Fritidshemmens uppdrag är att komplettera skolan, uppdraget innebär tydliga krav där det finns en
läroplan som styr och fler regelverk som ska följas. Det är viktigt att formulera informationen till föräldrarna på rätt sätt inför en kompetensutvecklingsdag där det framgår att föräldrar som inte har möjlighet att själva ordna omsorg ska anmäla sitt behov och erbjudas omsorg.
Magnus Lundquist tackar för informationen och önskar återkoppling i ärendet
framöver.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Buu § 66

2014-09-29

Dnr Ks 2014.205.600

Interpellation till barn- och utbildningsutskottets ordförande
Sammanfattning
Eva Bremer (Fp) har i en interpellation ställt frågan till barn- och utbildningsutskottets ordförande, vad man planerar att göra åt skolans uppmaning till
föräldrar att bidra med pengar för att deras skolbarn ska kunna delta i särskilda aktiviteter i samband med en skolresa. Eva Bremer menar att uttag av
”obligatoriska” avgifter för sådant som inte har med studier att göra strider
mot skollagen.
Kommunfullmäktige beslutade, § 94/140818, att återremittera ärendet till
barn- och utbildningsutskottet samt att svar kommer att lämnas vid kommunfullmäktigesammanträde den 13 oktober.
Barn- och utbildningschef Gösta Högberg informerar om att skolan kommer
att diskutera hur informationen till föräldrar ska formuleras inför en studieresa där en avgift planeras att tas ut av föräldrarna. På något sätt behöver
frivilligheten påtalas samtidigt som avgiften är en förutsättning för att aktiviteten på studieresan ska kunna genomföras med samtliga elever som är berörda.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Buu § 67

2014-09-29

Ks 2014.294.622

Brev från elev, rörande grönsaker i skolan
Sammanfattning
En elev i årskurs 6 har tillskrivit kommunen. Eleven önskar att enskilda grönsaker ska serveras i olika skålar, för att den som inte gillar en grönsak ska
slippa peta ut den grönsaken. Eleven påtalar också att det blir ett onödigt spill.
Eleven inser att den önskade förändringen kan innebära ökade kostnader och
önskar därför att skolköket skulle tilldelas mer pengar.
Ekonomi
Budgeten för livsmedel beräknas enligt följande:
Låg- och mellanstadieelever 8,50 kr per måltid. Högstadieelever 9 kr per
måltid.
En eventuell höjning av budgeten för livsmedel bör diskuteras i det pågående
budgetarbetet för 2015.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar
att ge barn- och utbildningschef i uppdrag att diskutera möjligheten att servera grönsaker enligt elevens önskemål samt om det innebär ökade livsmedelskostnader, med husmödrarna på Parketten samt Åsbo skola.
_____
Delgivning:

Justerare

Barn- och utbildningschef

Utdragsbestyrkande

För handläggning
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Buu § 68

2014-09-29

Dnr Ks 2014.112.600

Uppföljning internkontrollplan 2014
Barn- och utbildningschef Gösta Högberg redogör för aktuell uppföljning
enligt internkontrollplan 2014 avseende rutinen/systemet
- måluppfyllelse grundskolan
Resultat på de nationella proven i årskurs 3, 6 och 9.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Buu § 69

Verksamhetsinformation
Barn- och utbildningschef Gösta Högberg informerar om att
- en person som är arabisktalande har fått en lönebidragsanställning på
Stenbockskolan. Hon kommer att arbeta i skolbiblioteket, hjälpa till att
översätta dokument till arabiska samt vara behjälplig med tolkning när
behov finns.
- diskussion/planering pågår gällande behov av fler barnomsorgsplatser i
Strålsnäs med anledning av att Åsbogårdens förskola är fullbelagd. Dessutom behövs det fler barnomsorgsplatser i Rinna för att undvika interkommunala kostnader då föräldrar istället väljer barnomsorg i Väderstad.
- skolledningen har fokus på kvalitetsarbetet just nu, inför Skolinspektionens inspektion av skolan våren 2015.
- fyra förstelärare har anställts från och med 1 september vilket innebär
att det nu är sex förstelärare anställda på skolorna.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2014-09-29

Buu § 70

Information gällande L15
Annsofi Ramevik (s) informerar om sammanträde i L15 2014-09-12:
- presentation av regional utbildningsstatistik 2014 ”den ljusnande framtid
är vår….”
- information om reviderat förslag på den regionala strategin för entreprenörskap i skolan
- beslut gällande samordning av ansökan, uppföljning för statsbidrag yrkesvux, lärlingsvux 2015
- beslut gällande samverkansavtal för gymnasieskolan 2015
- information/samråd om regionfrågan.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Buu § 71

Delgivning allmänna ärenden

Justerare

Diarienummer

Ärende

Avsändare

Ks 2014.196.047

Ansökan om statsbidrag för
höstlovsskola 2014

Gösta Högberg

Ks 2012.010.600

Redovisning för Skapande skola
läsåret 2013/2014

Erika Horvat

Ks 2012.010.600

Redovisning godkänd avseende
Skapande skola läsåret 2013/2014
samt beslut om återbetalning
av outnyttjade bidragsmedel

Statens kulturråd

Ks 2014.065.612

Beslut avseende ansökan om godkännande som huvudman för
gymnasieskola i Linköping,
Ljud & Bildskolan LBS AB

Skolinspektionen

Ks 2014.072.612

Beslut avseende ansökan om godkännande som huvudman för
gymnasieskola i Linköping,
Framtidsgymnasiet i Öst AB

Skolinspektionen

Ks 2014.067.612

Beslut avseende ansökan om godkännande som huvudman för
nationellt godkänd idrottsutbildning för idrotten handboll vid
gymnasieskolan Fria Läroverken
Linköping

Skolinspektionen

Ks 2014.068.612

Beslut om godkännande som
Skolinspektionen
huvudman för nationellt godkänd
idrottsutbildning för idrotten
innebandy vid gymnasieskolan Fria
Läroverken Linköping

Ks 2014.069.612

Beslut avseende ansökan från Fria
Läroverken i Sverige AB om
nationellt godkänd idrottsutbildning för idrotten ishockey vid
gymnasieskolan Fria Läroverken
Linköping

Utdragsbestyrkande

Skolinspektionen
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Buu § 71 fortsättning
Diarienummer

Ärende

Avsändare

Ks 2014.070.612

Beslut avseende ansökan om godkännande som huvudman för
nationellt godkänd idrottsutbildning för idrotten ishockey vid
gymnasieskolan Fria Läroverken
Linköping

Skolinspektionen

Ks 2014.071.612

Beslut avseende ansökan om godkännande som huvudman för
nationellt godkänd idrottsutbildning för idrotten fotboll vid
gymnasieskolan Fria Läroverken
Linköping

Skolinspektionen

_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Buu § 72

Delgivning delegationsärenden
Delegat

Delegationsbeslut

Avseende tiden

Katarina Österdahl

Beviljat arbete hemifrån

Augusti 2014

_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsutskott

2014-09-29

Buu § 73

Övriga frågor
Sandra Sjöberg (s) undrar varför barnomsorgen alltid är öppen i Boxholm
under semesterperioden, då endast en förskola är öppen. Barn- och utbildningschef Gösta Högberg informerar om att det är flest barn som har behov
av barnomsorg i tätorten samt att det har med matdistributionen att göra.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande

