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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2015-10-12

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-16.10

Plats och tid
Beslutande

Hans Sjögren (s), ordförande
Janet Åkesson (s), § 67-73
Henrik Carlsson (s)
Stig Johansson (m), tjänstgörande ersättare
Ian Jamieson (c), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Rozita Hedqvist, skol- och äldreomsorgschef
Rose-Marie Bruhn, utbildningssekreterare
Göran Lundström, kommunchef, § 67-71
Peggy Gustavsson, förskolechef, § 67-72
Christina Nessvi, rektor, § 67-72

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Stig Johansson

Underskrifter

Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-10-19

Sekreterare

Paragrafer
Rose-Marie Bruhn

Ordförande
Hans Sjögren
Justerande
Stig Johansson

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

Barn- och utbildningsutskott

Sammanträdesdatum

2015-10-12

Datum för
anslagsuppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

2015-10-20

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

Kommunstyrelsekontoret
Rose-Marie Bruhn
Utdragsbestyrkande

2015-11-11
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 67

2015-10-12

Dnr 2015.160.041

Budget 2015 och 2016
Kommunchef Göran Lundström informerar om förväntat resultat för budget
2015 samt pågående budgetarbete inför 2016. Prognosen för hela kommunen
2015 visar ett positivt resultat med 5 % bättre resultat än budgeterat.
Skol- och äldreomsorgschef Rozita Hedqvist presenterar förslag på mål för
barn- och utbildningsverksamheten 2016. Målen kommer att tas upp för
diskussion och beslut på barn- och utbildningsutskottets sammanträde den
11 november 2015.
Ordföranden tackar för informationen.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 68

2015-10-12

Dnr 2015.355.600

Tillskapande av vakansförmedling inom barn- och utbildningsverksamheten
Bakgrund och ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsverksamheten är en personaltät verksamhet, vilket innebär att behovet av vikarier är stort. Det är allt svårare att hitta personal som
kan vikariera. För att få en bättre verksamhet och vikarier med adekvat utbildning, är förslaget att även barn- och utbildningsverksamheten tillskapar en
vakansförmedling. Äldreomsorgen har, tillsammans med Behandling och
Omsorg (BEOM), en väl fungerande vakansförmedling.
Vakansförmedling inom barn- och utbildningsverksamheten innebär att ett
antal, till att börja med 6-8 personer, anställs på tillsvidaretjänster. Dessa har
som uppdrag att vikariera vid korttidsfrånvaro inom kommunens förskola,
skola och fritidshemsverksamhet. Vakansförmedlingen blir särskilt viktig för
att kunna bemanna upp inom förskolan när antalet barn ökar och riskbedömning visar att personalbemanningen temporärt måste öka.
Vakansförmedlingen börjar i liten skala, eftersom det är viktigt att alla timmar som personalen i vakansförmedlingen producerar, måste förbrukas. Detta
innebär att verksamheten inte klarar sig utan att även timanställda måste anlitas. Barn- och utbildningsverksamheten har en person anställd, som arbetar
med tillsättande av vakanser. Hon kommer att få ansvaret för att vakansförmedlingen fungerar.
Förvaltningens ståndpunkt
I enlighet med ärendebeskrivningen.
Finansiering
I budget finns 3 500 tkr avsatt för vikarier. En del av dessa medel kommer att
användas för att anställa personal till vakansförmedlingen.
Förvaltningens förslag till beslut
Att anställa 6-8 personer till en vakansförmedling för att säkerställa att verksamhet kan bedrivas även när ordinarie befattningshavare är borta.

Skol- och äldreomsorgschef Rozita Hedqvist redogör för ärendet och informerar om att MBL-förhandling med berörda fackliga organisationer kommer
att ske innan beslutet verkställs.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2015-10-12

Buu § 68 fortsättning
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
att anställa 6-8 personer till en vakansförmedling för att säkerställa att
verksamhet kan bedrivas även när ordinarie befattningshavare är borta.
_____
Delgivning:

Justerare

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

För handläggning
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 69

2015-10-12

Dnr 2015.357.714

Rekrytering av personal till förskolan
Bakgrund och ärendebeskrivning
Den 1 juli 2011 trädde den nya skollagen i kraft och den reviderade läroplanen började tillämpas. I och med detta förstärktes förskolans pedagogiska
uppdrag med förtydligande mål inom till exempel språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Förskolan ska vara förberedande för fortsatt utbildning.
Förskollärarens pedagogiska ansvar har också tydliggjorts. Förskolläraren är
ansvarig för undervisningen och ska se till att verksamheten stimulerar alla
barns utveckling och lärande. ”Förskolan ska stimulera barns utveckling
och lärande samt erbjuda en trygg omsorg” (sid 5, Läroplan för förskolan).
Eftersom förskollärarna genom detta har fått ett tydligare uppdrag är det viktigt att antalet förskollärare blir fler i förhållande till övrig personal, för att
utveckla verksamheten och höja kvaliteten.
Tidigare beslut, taget av barn- och utbildningsnämnden, daterat 2008-10-20,
lyder ”att andelen förskollärare ska öka till 50 %”. I takt med att kraven på
pedagogisk verksamhet inom förskolan intensifieras behöver fördelningen ses
över.
Förvaltningens ståndpunkt
Eftersom kraven på förskoleverksamheten skärpts är förvaltningens förslag
att all personal som anställs ska, om möjligt, ha förskollärarutbildning.
Finansiering
Blir en viss fördyring för förskoleverksamheten eftersom förskollärare har en
något bättre lön och löneutveckling.
Förvaltningens förslag till beslut
Att fortsättningsvis endast anställa förskollärare på kommunens förskolor.

Skol- och äldreomsorgschef Rozita Hedqvist och förskolechef Peggy
Gustavsson redogör för ärendet. MBL-förhandling med berörda fackliga
organisationer kommer att ske innan beslutet verkställs.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
att fortsättningsvis, när vakanser uppstår inom förskolan, endast anställa
personal med förskollärarutbildning.
_____
Delgivning:

Justerare

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

För handläggning
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 70

2015-10-12

Dnr 2014.197.600

Skolinspektionens regelbundna tillsyn
Rektor Christina Nessvi och förskolechef Peggy Gustavsson informerar om
det årshjul för systematiskt kvalitetsarbete som skolledningen håller på att
arbeta fram. Arbetsmaterialet presenteras för politikerna som har att ta ställning till föreslagna kontrollpunkter i årshjulet.
Ordföranden tackar för informationen.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 71

2015-10-12

Dnr 2015.314.717

Ansökan om godkännande för fristående verksamhet –
avseende familjedaghem/nattomsorg
Bakgrund och ärendebeskrivning
En ansökan har inkommit från Maria Wiklund om att få tillstånd att öppna
privat pedagogisk barnomsorg i form av familjedaghem. Maria är bosatt i
Strålsnäs. Hon har inte några hemmavarande egna barn. Föräldrar har meddelat intresse för hennes familjedaghem. Maria önskar ta emot cirka sex barn.
Maria har tidigare arbetslivserfarenhet inom hemtjänst men har även arbetat
inom kök i skola och förskola. Hon är utbildad kock/kallskänka. Maria har
även erfarenhet av att driva eget företag inom bokföring. F-skattsedel samt
företagsförsäkring finns. Maria vill använda sig av kommunens kösystem och
fakturahantering.
Utdrag ur belastningsregistret är inlämnat och där finns inga noteringar.
Maria uppger att hon tänker arbeta med de vardagliga sysslorna och använda
dessa i ett lärande/pedagogiskt syfte. Hon kommer också att arbeta mycket
med värdegrund. Maria kan tänka sig att erbjuda omsorg på obekväm arbetstid, det vill säga kväll, natt samt helger.
Förskolechef Peggy Gustavsson samt barnskötare Åsa Holm har gjort hembesök. Ekonom Britt-Marie Svensson har gjort ett underlag gällande ersättning.
Beslutsunderlag
Ansökan om godkännande för fristående verksamhet, inkommen 2015-08-27.
Utdrag ur belastningsregistret, daterad 2015-09-11.
Utdrag ur Lexbase.
Informationsblad om staket samt portabel kemtoalett.
Minnesanteckningar vid hembesök 2015-09-02.
Ekonomienhetens kostnadsberäkningar enskilt familjedaghem, daterade
2015-09-23.
Förvaltningens ståndpunkt
Enligt Skollag (2010:800) 25 kap. ”Annan pedagogisk verksamhet” framgår
tydligt att kommunen är skyldig att anställa person som inkommit med ansökan om personen uppfyller lagstiftarens krav.
Finansiering
Ärendet ryms ej inom befintlig budgetram.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2015-10-12

Buu § 71 fortsättning
Förvaltningens förslag till beslut
att under förutsättning att Maria Wiklund uppfyller lagstiftarens krav bevilja
Maria Wiklund tillstånd att öppna privat pedagogisk verksamhet i form av
familjedaghem
att, före det att verksamheten startas upp, ska staket runt huset finnas uppsatt
samt de bilar och motorcyklar, som förskolechefen pekat ut, tas bort.

Förskolechef Peggy Gustavsson redogör för hembesöket hos Maria Wiklund.
Skol- och äldreomsorgschef Rozita Hedqvist redogör för de kontakter hon
haft med Miljökontoret och Skolverket gällande detta ärende. Miljökontoret
ställer inte några krav men vill ändå att man har koll på radon, kommunalt
vatten samt ventilation i fastigheten som avses. Enligt Skolverket möter det
inte något hinder att Maria saknar relevant utbildning.
Kommunchef Göran Lundström framför en avvikande mening och anser att
ärendet bör avslås på grund av att Maria Wiklund inte har visat att hon har
tillräcklig pedagogisk utbildning eller praktisk pedagogisk erfarenhet enligt
Skollagen 25 kap 7 paragraf och 10 paragraf. Vidare anser Göran Lundström
att den presenterade ekonomiska kalkylen inte heller ger utrymme att på annat
sätt förstärka verksamhetens pedagogiska innehåll. Maria har inte heller visat
hur vikariefrågan är löst eller iordningsställt inre och yttre miljö så att det
motsvarar det krav som gäller för motsvarande offentlig verksamhet.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
att under förutsättning att Maria Wiklund uppfyller lagstiftarens krav bevilja
Maria Wiklund tillstånd att öppna privat pedagogisk verksamhet i form av
familjedaghem
att, före det att verksamheten startas upp, ska staket runt huset finnas uppsatt
samt de bilar och motorcyklar, som förskolechefen pekat ut, tas bort.
_____
Delgivning:

Justerare

Kommuntyrelsen

Utdragsbestyrkande

För handläggning
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 72

2015-10-12

Dnr 2015.044.600

Uppföljning internkontrollplan 2015
Rektor Christina Nessvi redogör för uppföljning gällande rutinen/systemet
bemanning – personaltäthet, kontrollmomentet tillgång till personal med rätt
utbildning:
Åsbo skola
årskurs F-6

Förskollärare, 100% har legitimation (en lärare)
Lärare årskurs 1-6, 100% har legitimation (nio lärare)
Lärare grundsärskola, 100% har legitimation (en lärare)
Två lärare saknar behörighet i något av undervisningsämnena: Musik grundsärskola år 4, bild och musik år 1.

Stenbockskolan
årskurs F-3

Förskollärare, 100% har legitimation (två lärare)
Lärare år 1-3, 100% har legitimation (nio lärare)
Tre lärare saknar behörighet i något av undervisningsämnena.

Stenbockskolan
årskurs 4-9

92% av lärarna har legitimation

Stenbockskolan
år 7-9

Lärare år 7-9, 89% har legitimation (25 lärare)
Lärare år 7-9, 11% saknar legitimation (3 lärare, varav en
är vikarie)
2 lärare i teknik saknar behörighet (har legitimation),
varav en ska ansöka om utökad behörighet inom kort
1 lärare i hem- och konsumentkunskap saknar behörighet
(saknar legitimation)
1 lärare i spanska saknar behörighet (saknar legitimation)
1 lärare i musik (vikarie) saknar behörighet (saknar legitimation), saknas endast några få poäng
På skolan saknas formell ämnesbehörighet i teknik och
spanska.

Stenbockskolan
årskurs 4-6

Lärare år 4-6, 100% har legitimation (9 lärare)
Några få klasser som undervisas av lärare som saknar
den formella behörigheten, men som har lång erfarenhet
och har lärarlegitimation.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Buu § 72 fortsättning
Peggy Gustavsson redogör för uppföljning gällande barnomsorgen:
22 förskollärare (utbildade)
26,55 barnskötare (varav 2 saknar utbildning)
3 dagbarnvårdare (varav 1 saknar utbildning)
Ordförande tackar för informationen.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsutskott

Buu § 73

2015-10-12

Dnr 2015.365.600

Organisation – ledning
Skol- och äldreomsorgschef Rozita Hedqvist informerar om att diskussion
påbörjats gällande barn- och utbildningsverksamhetens ledningsorganisation.
Rektorernas pedagogiska ledarskap har diskuterats främst med anledning av
Skolinspektionens granskning av skolorna och vikten av att rektorerna har tid
att vara pedagogiska ledare. Med anledning av detta föreslås att ledningsorganisationen organiseras om så att rektorerna ges tid att vara pedagogiska
ledare, genom att utöka organisationen med en rektor alternativt en biträdande
rektor.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar
att ge skol- och äldreomsorgschef Rozita Hedqvist i uppdrag att presentera
förslag till ny ledningsorganisation för barn- och utbildningsverksamheten på
barn- och utbildningsutskottets sammanträde den 9 november 2015.
_____
Delgivning: Skol- och äldreomsorgschef Rozita Hedqvist För handläggning

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsutskott

2015-10-12

Buu § 74

Verksamhetsinformation
Skol- och äldreomsorgschef Rozita Hedqvist informerar om
- den hotfulla situation som inträffade på Stenbockskolan den 9 september
- att det inkommit 16 ansökningar till tjänsten som kostchef, varav 5
personer kommer att kallas till anställningsintervju.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2015-10-12

Buu § 75

Delgivning allmänna ärenden
Diarienummer

Ärende

Avsändare

2015.068.612

Beslut gällande ansökan om god- Skolinspektionen
kännande som huvudman för gymnasieskola vid Hermods Gymnasium
i Linköping

2015.062.612

Beslut gällande ansökan om god- Skolinspektionen
kännande som huvudman för gymnasieskola vid Fria Läroverken i
Linköping

2015.286.247

Ansökan om statsbidrag för LågRozita Hedqvist
stadiesatsningen läsåret 2015/2016

2012.016.624

Uppföljning av statsbidrag för
personalförstärkning 2014

Rozita Hedqvist

2015.243.640

Meddelande med anledning av
genomförda vattenprover vid
Rinna förskola

Miljökontoret

2014.036.600

Redovisning av bidrag 2014/2015
Skapande skola

Erika Horvat

2015.341.612

Undertecknat tilldelningsbeslut
avseende ”Regional elevdatabas”

Rozita Hedqvist

2015.347.640

Förbud mot användning av del av
lokal samt föreläggande om ny
radonmätning vid Rinna förskola

Miljökontoret

2014.114.047

Avgiftsnivåer för maxtaxa

Skolverket

2014.114.047

Statsbidrag avseende förskola,
fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet, bidragsåret 2016,
preliminärt utfall

SCB

2015.349.600

Tecknat avtal med Swedish Film
avseende filmvisning på skolorna

Rozita Hedqvist

_____
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Buu § 76

Delgivning delegationsärenden
Delegat

Delegationsbeslut för tiden

Rozita Hedqvist/ Skol- och äldreomsorgschef September 2015
Rose-Marie Bruhn/Utbildningssekreterare
Augusti-september 2015
Hanna Mittjas/ Studie- och yrkesvägledare
Augusti-september 2015
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande

