BOXHOLMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
1(21)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2015-11-09

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-16.00

Plats och tid
Beslutande

Hans Sjögren (s), ordförande
Janet Åkesson (s)
Siv Friedmann Björk (c)
Stig Johansson (m), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Rozita Hedqvist, skol- och äldreomsorgschef
Rose-Marie Bruhn, utbildningssekreterare
Jonas Wass, rektor, § 77-78

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Siv Friedmann Björk

Underskrifter

Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-11-13

Sekreterare

Paragrafer
Rose-Marie Bruhn

Ordförande
Hans Sjögren
Justerande
Siv Friedmann Björk

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

Barn- och utbildningsutskott

Sammanträdesdatum

2015-11-09

Datum för
anslagsuppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

2015-11-16

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

Kommunstyrelsekontoret
Rose-Marie Bruhn
Utdragsbestyrkande

2015-12-08

77-90
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 77

2015-11-09

Dnr 2014.197.600

Skolinspektionens regelbundna tillsyn
Rektor Jonas Wass informerar om skolledningens pågående arbete med att
åtgärda de brister som Skolinspektionen konstaterat vid sin tillsyn. Bristerna
ska vara åtgärdade senast den 17 december och ska redovisas skriftligen till
Skolinspektionen senast samma datum.
Barn- och utbildningsutskottet kommer att godkänna redovisningen innan
den skickas till Skolinspektionen och kommer därför att kallas till ett extra
sammanträde i december.
Ordföranden tackar för informationen.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 78

2015-11-09

Dnr 2015.044.600

Uppföljning internkontrollplan 2015
Rektor Jonas Wass redogör för aktuell uppföljning enligt interkontrollplan
2015 avseende elevfrånvaro augusti-september 2015 för samtliga elever.
Elevernas frånvaro ser mycket bättre ut och den ogiltiga frånvaron är minimal. Jonas informerar om att ett fel upptäckts i programmet Infomentor, där
frånvaron registreras, vilket innebär att tidigare uppföljningar visat på en
högre frånvaro än i verkligheten. Felet har nu rättats till.
Ordförande tackar för informationen.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 79

2015-11-09

Dnr 2015.394.600

Erbjudande om samverkan med Skolverket inom uppdraget
om samverkan för bästa skola
Bakgrund och ärendebeskrivning
Skol- och äldreomsorgschef Rozita Hedqvist informerar om att Skolverket
inkommit med ett erbjudande om samverkan med Skolverket inom uppdraget
om samverkan för bästa skola och att skolledningen har tackat ja till detta
erbjudande.
Statens skolverk har fått i uppdrag av regeringen att i dialog med huvudmän
genomföra insatser i syfte att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten
inom och mellan skolor. Insatserna ska riktas till skolor med låga kunskapsresultat eller hög andel elever som inte fullgör sina studier, och som har eller
bedöms få svåra förutsättningar att förbättra sina resultat på egen hand.
Vid en sammantagen bedömning har Skolverket funnit att det finns skäl att
inleda samverkan med Boxholms kommun avseende Stenbockskolan F-3,
Stenbockskolan 4-9 samt Åsbo skola. Till att börja med kommer en nulägesanalys att genomföras av Skolverket, vilket kommer att ta cirka 3 månader.
Vilka insatser som ska genomföras kommer att beslutas för varje skola
och dess huvudman. Formerna för genomförandet och tydliggörande av
Skolverkets respektive huvudmannens ansvar kommer att regleras i separata
överenskommelser.
Barn- och utbildningsutskottet anser att det är ett bra beslut att samverka med
Skolverket.
Ordföranden tackar för informationen.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 80

2015-11-09

Dnr 2015.384.041

Budget – mål 2016
Bakgrund och ärendebeskrivning
Skol- och äldreomsorgschef Rozita Hedqvist informerar om förslag till mål
för barn- och utbildningsverksamheten 2016;
- Fler elever ska känna sig trygga och ha arbetsro. Ingångsvärde 92 %.
- Fler elever ska kunna läsa, skriva och räkna när de lämnar årskurs 3.
Ingångsvärde läsa 97 %, skriva 95 %, räkna 90 %.
- Fler elever i grundskolan ska komma in på ett nationellt program på
gymnasieskolan. Ingångsvärde 96 %.
- Fler elever på fritidshemmen ska ha en meningsfull och trygg verksamhet.
Ingångsvärde 92 %.
- Långsiktigt mål – att kontinuerligt höja meritvärdena.
Mål för förskolan bör även tas fram. Rozita presenterar därför den enkät som
inom kort kommer att skickas ut till vårdnadshavare med barn på förskolorna.
Enkäten genomfördes senast år 2013.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar
att fastställa mål för barn- och utbildningsverksamheten 2016 enligt följande;
- antalet elever som känner sig trygga och har arbetsro ska öka. Ingångsvärde 92 %.
- antalet elever som ska kunna läsa, skriva och räkna när de lämnar årskurs 3 ska öka. Ingångsvärde läsa 97 %, skriva 95 %, räkna 90 %.
- antalet elever i grundskolan som ska komma in på ett nationellt program
på gymnasieskolan ska öka. Ingångsvärde 96 %.
- långsiktigt mål – att kontinuerligt höja elevernas meritvärde. Ingångsvärde
198,9 (efter sommarskola).
- antalet elever på fritidshemmen som ska ha en meningsfull och trygg
verksamhet ska öka. Ingångsvärde 92 %.
- att antalet vårdnadshavare som har förtroende för personalen i förskolan
ska öka. Ingångsvärde 94 %.
_____
Delgivning:
Justerare

Skol- och äldreomsorgschef
Utdragsbestyrkande

För handläggning

BOXHOLMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Justerare

2015-11-09

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 81

2015-11-09

Dnr 2014.160.041

Attestlista för barn- och utbildningsverksamheten 2015
Bakgrund och ärendebeskrivning
Ekonomienheten har tagit fram reviderad attestlista för barn- och utbildningsverksamheten som gäller från och med 2015-09-01.
Skol- och äldreomsorgschef Rozita Hedqvist informerar om attestlistan.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar
att fastställa reviderad attestlista för barn- och utbildningsverksamheten.
_____
Delgivning:

Justerare

Samtliga attestansvariga
Ekonomienheten

Utdragsbestyrkande

För kännedom
För kännedom
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2015-11-09

Buu § 82

Dnr 2015.387.710

Riktlinjer för tillämpning av taxa för förskola/pedagogisk
omsorg/fritidshem från och med 2016-01-01
Bakgrund och ärendebeskrivning
Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. 1 januari 2016 kommer den högsta inkomsten som kommunen kan få ersättning för höjas till 43 760 kr per månad.
Med anledning av att maxtaxan höjs från och med 1 januari 2016 har riktlinjer för tillämpning av taxa för förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem reviderats, enligt följande:
Rätt till plats inom barnomsorg/pedagogisk omsorg enligt 8 kap 3 §
samt skolbarnomsorg enligt 14 kap 3 §
Förskoleverksamhet/skolbarnomsorg ska tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete, studier eller
barnets egna behov.
Barn med behov av särskilt stöd
Barn som av psykiska, fysiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin
utveckling skall ges den omsorg som deras speciella behov kräver, enligt
skollagen 8 kap 9 §.
Ansökan om plats
Anmälan om plats till förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem ska göras
på kommunens webbsida via Dexter. Ansökan till plats får lämnas snarast men ködatum räknas tidigast 4 månader innan plats önskas. Inskolning på förskola/pedagogisk omsorg är en vecka. Maxtaxan gäller från
och med första inskolningsdagen.
Gemensam vårdnad
I de fall barnets vårdnadshavare har gemensam vårdnad men bor på
skilda håll i samma kommun och barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna och båda har behov av barnomsorg ska båda vara platsinnehavare.
Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. Detta kan innebära två avgifter, som avser samma barn.
De sammanlagda avgifterna får dock inte överstiga avgiften för en plats.
Maxtaxa per månad
Maxtaxan är baserad på inkomsttak 43 760 kr/månad. Det yngsta barnet
i familjen räknas som barn 1. Avgift betalas för innevarande månad,
12 månader per år.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2015-11-09

Buu § 82 fortsättning
Avgiften i förskola eller familjedaghem/pedagogisk omsorg
Barn 1:
Barn 2:
Barn 3:
Barn 4:

3 procent av inkomsten – dock högst 1313 kronor
2 procent av inkomsten – dock högst 875 kronor
1 procent av inkomsten – dock högst 438 kronor
Ingen avgift

Förskoleavgiften reduceras med 3/10 av ordinarie avgift för 3-5-åringar
från och med 1 september det år då barnet fyller 3 år. Avgiftsreduceringen gäller inte för månaderna juni, juli och augusti.
Avgiften i skolbarnsomsorg
Barn 1:
Barn 2:
Barn 3:
Barn 4:

2 procent av inkomsten – dock högst 875 kronor
1 procent av inkomsten – dock högst 438 kronor
1 procent av inkomsten – dock högst 438 kronor
Ingen avgift

Avgiftsgrundande inkomster
· lön före skatt (bruttolön) och andra skattepliktiga inkomster.
· semesterersättning
· obekväm arbetstid
· bilersättningar
· familjehemsföräldrars arvodesdel
· pension (ej barnpension)
· livränta
· vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för
merutgifter ska inte tas med)
· sjukbidrag och sjukersättning
· arbetslöshetsersättning och arbetsmarknadsstöd
· familjebidrag
· Inkomst av tjänst utomlands (skall inräknas så länge hushållsgemenskap råder även om någon är folkbokförd i annat land)
Följande ska inte tas med som inkomst
· barnbidrag
· bostadsbidrag
· ekonomiskt bistånd och socialbidrag
· studielån och studiebidrag
· underhållsbidrag och underhållsstöd

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2015-11-09

Buu § 82 fortsättning
Egen företagare
Överskott i inkomstslaget ”näringsverksamhet” enligt inkomstskattelagen.
Inkomstuppgifter
Inkomst ska uppdateras kontinuerligt vid förändringar i Dexter. Vid
utelämnande av inkomstuppgift debiteras högsta avgift enligt maxtaxan.
Avgiftsnedsättning/avgiftsbefrielse
Avgiftsnedsättning eller avgiftsbefrielse på grund av särskilda skäl
beslutas av förskolechef/rektor efter prövning.
Obetalda avgifter
Bristande betalning för mer än två månaders förfallna avgifter innebär
skäl för uppsägning av plats, såvida inte sociala skäl föreligger.
Uppsägning av plats på förskola/pedagogisk omsorg
Uppsägning av plats ska ske två månader innan barnet ska sluta. Uppsägningen görs i Dexter. Avgift debiteras under hela uppsägningstiden.
Uppsägning av plats på fritidshem
Uppsägning av plats ska ske två månader innan barnet ska sluta. Uppsägningen görs i Dexter. Avgift debiteras under hela uppsägningstiden.
Vid arbetslöshet får platsen disponeras högst två månader. Om vårdnadshavaren under denna tid får ny sysselsättning gäller placeringen
som tidigare.
Avflyttning från kommunen
Flyttar barnet från kommunen ska plats sägas upp.
Hushållet
Hushållet kan avse ensamstående och/eller makar. Med makar jämställs
sammanboende som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans
och har eller har haft gemensamt barn eller är folkbokförda på samma
adress.
För gifta/sammanboende med såväl gemensamma som inte gemensamma
barn beräknas avgiften på hushållets sammanlagda inkomst.
___
Beslutsunderlag
Skolverkets information avseende avgiftsnivåer för maxtaxa, daterad
2015-09-25.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2015-11-09

Buu § 82 fortsättning
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att fastställa riktlinjer för tillämpning av taxa för förskola/pedagogisk omsorg/
fritidshem från och med 2016-01-01, enligt ovanstående.
_____
Delgivning:

Justerare

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

För handläggning
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 83

2015-11-09

Dnr 2015.365.600

Ny ledningsorganisation inom barn- och utbildningsverksamheten
Bakgrund och ärendebeskrivning
Kommunen fick under våren ett planerat besök av Skolinspektionen. En rad
brister konstaterades och som följd av detta beslut om vitesföreläggande.
Skolinspektionen kritiserade bland annat verksamhetens bristfälliga arbete
med att höja elevernas meritvärde. I dag har barn- och utbildningsverksamheten två rektorer. Det är rektor som är pedagogisk ledare för skola och som
chef för lärare har rektor enligt läroplan ett övergripande ansvar för verksamheten. Det är rektor, som tillsammans med lärarna ska ge skolan struktur och
innehåll. Rektor är ansvarig för skolans resultat och för att uppföljning och
utvärdering sker i förhållande till de nationella målen. Enlig skollagen ska
rektor hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i skolan och särskilt verka
för att utbildningen utvecklas. Med vetskap om detta är det viktigt att ge
rektorerna förutsättningar att verka utifrån det uppdrag läroplan och skollag
kräver.
Utöver att vara pedagogisk ledare, som är ett statligt uppdrag, har rektor även
en rad andra arbetsuppgifter, som tar mycket tid. Det är bland annat en rad
administrativa arbetsuppgifter, arbetsmiljöansvar, ekonomi, personalrekrytering, söka statliga medel, skyddsronder, brandskydd, lokalfrågor, fylla i
enkäter, ta fram uppgifter till huvudman, organisation med mera. Det är med
andra ord det som inte är pedagogiskt ledarskap.
Förvaltningens ståndpunkt
Förslaget är att anställa ytterligare en rektor alternativt biträdande rektor, för
att bättre leva upp till lagstiftarens krav.
Finansiering
Kostnader för ytterligare rektor/biträdande rektor tas inom tilldelad ram
genom omfördelning.
Förvaltningens förslag till beslut
Att anställa ytterligare en rektor alternativt biträdande rektor.

Skol- och äldreomsorgschef redogör för ärendet och informerar om att
MBL-förhandlingar kommer att genomföras innan beslutet verkställs.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2015-11-09

Buu § 83 fortsättning
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar
att anställa ytterligare en rektor.
_____
Delgivning:

Justerare

Skol- och äldreomsorgschef

Utdragsbestyrkande

För handläggning
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 84

2015-11-09

Dnr 2015.401.600

Rapportering av tillbud och incidenter inom barn- och utbildningsverksamheten
Skol- och äldreomsorgschef Rozita Hedqvist informerar om tre inkomna
incidentrapporter avseende händelser på Stenbockskolan, samt redogör för
vilka åtgärder som vidtagits.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2015-11-09

Buu § 85

Extra sammanträde i barn- och utbildningsutskottet i
december 2015
Skol- och äldreomsorgschef Rozita Hedqvist föreslår ett extra sammanträde
i barn- och utbildningsutskottet med anledning av att åtgärder på konstaterade
brister efter tillsyn ska rapporteras till Skolinspektionen senast den 17 december.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar
att kalla till extra sammanträde i barn- och utbildningsutskottet den
14 december 2015.
_____
Delgivning:

Justerare

Skol- och äldreomsorgschef

Utdragsbestyrkande

För handläggning
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2015-11-09

Buu § 86

Verksamhetsinformation
Skol- och äldreomsorgschef Rozita Hedqvist informerar om
- att hon är orolig för budgetförutsättningarna inför 2016 med anledning av
ökade kostnader inom barnomsorgen på grund av ett större antal barn i
verksamheterna än budgeterat.
- att tjänst som skolbibliotekarie varit utannonserad och att 14 personer har
sökt tjänsten, varav 3 kommer att kallas till anställningsintervju. Tjänsten
är en del i lågstadiesatsningen som det beviljats statsbidrag för.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 87

2015-11-09

Dnr 2015.288.047

Gemensam ansökan gällande statsbidrag för vuxenutbildning
Bakgrund och ärendebeskrivning
Kommunerna i Region Östergötland har kommit överens om att gemensamt
ansöka om medel för vuxenutbildning åren 2015 – 2018. Samarbetet/samverkan är mycket värdefullt för Boxholms kommun, som inte själva bedriver
någon vuxenutbildning utan köper platser av grannkommuner.
Utbildningarna riktas till:
 Yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå.
 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning
för vuxna.
 Lärlingsutbildning för vuxna inom Komvux och särvux
 Utbildning som kombineras med traineejobb
Förvaltningens ståndpunkt
Att ställa sig bakom en gemensam ansökan från kommunerna i regionen
enligt ovan.
Förvaltningens förslag till beslut
Att ställa sig bakom en gemensam ansökan från kommunerna i regionen när det gäller statsbidrag för 2015--2018 till:
- yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå
- kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning för
vuxna
- lärlingsutbildning för vuxna inom Komvux och särvux
- utbildning som kombineras med traineejobb.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar
att ställa sig bakom en gemensam ansökan från kommunerna i regionen när det gäller statsbidrag för 2015--2018 till:
- yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå
- kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning för
vuxna
- lärlingsutbildning för vuxna inom Komvux och särvux
- utbildning som kombineras med traineejobb.
_____
Delgivning:
Skolverket, statsbidragvux@skolverket.se
Anneli Turesson, SYV Vuxenutbildningen, Vadstena
SYV Hanna Mittjas
Justerare

Utdragsbestyrkande

För kännedom
För kännedom
För kännedom
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2015-11-09

Buu § 88

Delgivning allmänna ärenden

Justerare

Diarienummer

Ärende

Avsändare

2015.361.640

Rapport – Hälsoskyddstillsyn
enligt miljöbalken, Åsbo skola

Miljökontoret

2015.366.612

Budget 2015 för gymnasieskolans
elevantagning

Linköpings kommun
Gymnasieantagningen

2014.160.041

Godkännande av delårsrapport
2015-08-31

Kommunfullmäktige
Kf § 98/151012

2013.114.047

Rekvisition av statsbidrag för
karriärtjänster juli-december 2015

Rozita Hedqvist

2014.293.640

Meddelande om förändring av den Miljökontoret
årliga avgiften för hälsoskyddstillsyn, Mjölnarkullens förskola

2015.194.640

Meddelande om förändring av den Miljökontoret
årliga avgiften för hälsoskyddstillsyn, Åsbogårdens förskola

2015.276.640

Meddelande om förändring av den Miljökontoret
årliga avgiften för hälsoskyddstillsyn, Dalens förskola

2015.003.640

Meddelande om förändring av den Miljökontoret
årliga avgiften för hälsoskyddstillsyn, Vargstigens förskola

2014.375.640

Meddelande om förändring av den Miljökontoret
årliga avgiften för hälsoskyddstillsyn, Åsbo skola

2015.372.640

Meddelande om förändring av den Miljökontoret
årliga avgiften för hälsoskyddstillsyn, Hjortens förskola

2009.069.610
(Bun)

Redovisning av projektmedel ur
Carl Tryggers stipendiestiftelse

Rozita Hedqvist

2009.069.610
(Bun)

Slutredovisningar av projekt från
Boxholms kommun

Carl Tryggers
stipendiestiftelse

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2015-11-09

Buu § 88 fortsättning
Diarienummer

Ärende

Avsändare

2015.371.640

Meddelande om förändring av den Miljökontoret
årliga avgiften för hälsoskyddstillsyn, Stenbockskolan

2014.328.640

Beslut om att lämna inkommet
klagomål om höga ljudnivåer utan
vidare åtgärd, Stenbockskolan

Miljökontoret

2015.083.047

Beslut om beviljad rekvisition,
statsbidrag för sommarskola eller
undervisning under andra skollov
2015

Skolverket

2015.083.047

Omprövat beslut om beviljad
ansökan, statsbidrag för sommarskola eller undervisning under
andra skollov 2015

Skolverket

2015.314.717

Ansökan om godkännande för
fristående verksamhet – avseende
familjedaghem/nattomsorg

Kommunstyrelsen
Ks § 225/151027

2014.114.047

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

Statistiska centralbyrån

_____

Justerare
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2015-11-09

Buu § 89

Delgivning delegationsärenden
Delegat

Delegationsbeslut för tiden

Rozita Hedqvist/ Skol- och äldreomsorgschef Oktober 2015
Rose-Marie Bruhn/Utbildningssekreterare
Oktober 2015
_____

Justerare
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2015-11-09

Buu § 90

Övriga frågor
Siv Friedmann Björk (c) undrar om det har kommit fler elever till skolan nu
när kommunen har tagit emot asylsökande. Skol- och äldreomsorgschef
Rozita Hedqvist informerar om att kommunen har tagit emot asylsökande i
så kallade tillfälliga evakueringsboenden och att de inte har rätt till någon
skolgång.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande

