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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2015-02-09

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-16.00

Plats och tid
Beslutande

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

Övriga deltagande

Rozita Hedqvist, skol- och äldreomsorgschef
Rose-Marie Bruhn, utbildningssekreterare
Jonas Wass, rektor, § 1
Lars-Bertil Oscarsson (s), ersättare
Ian Jamieson (c), ersättare

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Janet Åkesson

Underskrifter

Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-13

Sekreterare

Paragrafer
Rose-Marie Bruhn

Ordförande
Hans Sjögren
Justerande
Janet Åkesson

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

Barn- och utbildningsutskott

Sammanträdesdatum

2015-02-09

Datum för
anslagsuppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

2015-02-16

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

Kommunstyrelsekontoret
Rose-Marie Bruhn
Utdragsbestyrkande

2015-03-10

1-12
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2015-02-09

Buu § 1

Information av rektor
Rektor Jonas Wass är inbjuden för att presentera sig och sitt rektorsområde
Stenbockskolan årskurs 4-9.
Ordföranden tackar för informationen.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 2

2015-02-09

Dnr Ks 2015.044.600

Internkontrollplan för barn- och utbildningsverksamheten
2015
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har årligen att besluta om internkontrollplan.
Skol- och äldreomsorgschef Rozita Hedqvist presenterar förslag till internkontrollplan för barn- och utbildningsverksamheten 2015.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
att fastställa internkontrollplan för barn- och utbildningsverksamheten 2015,
enligt förslag.
_____
Delgivning:

Justerare

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

För handläggning
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 3

2015-02-09

Ks 2014.074.041

Preliminärt bokslut för barn- och utbildningsverksamheten
2014
Skol- och äldreomsorgschef Rozita Hedqvist redogör för preliminärt bokslut
för barn- och utbildningsverksamheten 2014. Det preliminära bokslutet visar
en negativ budgetavvikelse om 3 424 tkr. Orsakerna till den negativa budgetavvikelsen avser till största delen interkommunala ersättningar (2 061 tkr),
utbyggnad av förskoleverksamheten (1 467 tkr) samt höga lönekostnader i
grundskolan bland annat för extra resurser (1 294 tkr).
Ordföranden tackar för informationen.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 4

2015-02-09

Dnr Ks 2015.045.600

Anställningsprövning specialpedagog samt ändrad organisation för elevhälsan
Sammanfattning
Chefen för elevhälsan tillika specialpedagog, har beviljats tjänstledigt. Behovet av specialpedagogisk resurs är skriande och tjänsten bör tillsättas. En diskussion om förändrad organisation för elevhälsan har resulterat i ett förslag,
där tjänsten som chef för elevhälsan tas bort. Personalen på elevhälsan delas
upp på rektorer och skol- och äldreomsorgschef.
Elevhälsan saknar specialpedagog det vill säga en person som har ett övergripande ansvar för det specialpedagogiska arbetet i verksamheten. Specialpedagogen arbetar nära förskolechef och skolans rektorer. I arbetsuppgifterna ingår ansvar för utvecklingsarbete, uppföljning, utvärdering och åtgärdsprogram. Dessutom kan specialpedagogen fungera som kvalificerad samtalspartner, handledare och rådgivare.
Förslag på chef för elevhälsan det vill säga för kuratorer, skolsjuksköterska,
logoped samt kommande specialpedagog är skol- och äldreomsorgschefen.
För att få en organisation som fungerar är det viktigt att en samordnare utses i
gruppen. Detta för att bibehålla en god struktur samt att tillse att inte det viktiga uppföljningsarbetet tappas bort.
Skol- och äldreomsorgschef Rozita Hedqvist redogör för ärendet.
Finansiering
Tjänsten som specialpedagog finansieras inom ramen för elevhälsans budget.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar att föreslå utvecklingsutskottet besluta
att återbesätta tjänsten som specialpedagog, samt
att tjänsten som chef för elevhälsan ersätts med en samordnare med skol- och
äldreomsorgschefen som chef.
_____
Delgivning:

Justerare

Utvecklingsutskottet

Utdragsbestyrkande

För handläggning
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 5

2015-02-09

Ks 2015.057.600

Val av kontaktpolitiker till barn- och utbildningsverksamheterna
Sammanfattning
Barn- och utbildningsutskottet ska utse kontaktpolitiker till följande
verksamheter:
-

Åsbo skola, förskoleklass, årskurs 1-6 samt fritidshem
Stenbockskolan, förskoleklass, årskurs 1-3 samt fritidshem
Stenbockskolan, årskurs 4-6
Stenbockskolan, årskurs 7-9
Förskolor och dagbarnvårdare.

Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar
att utse Siv Friedmann Björk (c) som kontaktpolitiker för Åsbo skola,
förskoleklass, årskurs 1-6 samt fritidshem,
att utse Hans Sjögren (s) som kontaktpolitiker för Stenbockskolan,
förskoleklass, årskurs 1-3 samt fritidshem,
att utse Åke Carlsson (m) som kontaktpolitiker för Stenbockskolan,
årskurs 4-6,
att utse Janet Åkesson (s) som kontaktpolitiker för Stenbockskolan,
årskurs 7-9
att utse Erika Andersson (s) som kontaktpolitiker för förskolor och
dagbarnvårdare.
_____
Delgivning:

Justerare

Förskolechef och rektorer
Respektive verksamhet
Respektive kontaktpolitiker

Utdragsbestyrkande

För kännedom
För kännedom
För kännedom
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 6

2015-02-09

Ks 2015.057.600

Val av representant i kommunala pensionärs- och handikapprådet
Sammanfattning
Barn- och utbildningsutskottet ska utse en representant till det kommunala
pensionärs- och handikapprådet.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar
att utse Hans Sjögren (s) som representant i kommunala pensionärs- och
handikapprådet.
_____
Delgivning:

Justerare

Kommunala pensionärs- och handikapprådet
Hans Sjögren

Utdragsbestyrkande

För kännedom
För kännedom
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 7

2015-02-09

Ks 2015.057.600

Val av representant i BRÅ (brottsförebyggande rådet)
Sammanfattning
Barn- och utbildningsutskottet ska utse en representant till BRÅ (brottsförebyggande rådet).
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar
att utse Siv Friedmann Björk (c) som representant i BRÅ (brottsförebyggande
rådet).
_____
Delgivning:

Justerare

BRÅ
Siv Friedmann Björk

Utdragsbestyrkande

För kännedom
För kännedom
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 8

2015-02-09

Dnr Ks 2015.042.608

Läsårstider för läsåret 2015/2016
Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska fastställa läsårstider gällande för läsåret 2015/2016.
Förslag på läsårstider:
Höstterminen 2015
Vårterminen 2016

17 augusti – 18 december
7 januari – 10 juni

83 skoldagar
95 skoldagar

Totalt antal skoldagar under läsåret

178 skoldagar

Studiedagar under läsåret
Lovdagar under läsåret

5 dagar
26 – 30 oktober
22 – 26 februari
29 mars – 1 april
6 maj

5 dagar
5 dagar
4 dagar
1 dag

Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
att fastställa läsårstider för läsåret 2015/2016 enligt förslag.
_____
Delgivning:

Justerare

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

För handläggning
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2015-02-09

Buu § 9

Verksamhetsinformation
Skol- och äldreomsorgschef Rozita Hedqvist informerar om att KPMG just
nu genomför en revision av barn- och utbildningsverksamheten, på
uppdrag av kommunens revisorer.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2015-02-09

Buu § 10

Delgivning allmänna ärenden
Diarienummer

Ärende

Avsändare

Ks 2014.196.047

Beslut om avslag på rekvisition
gällande statsbidrag för påsklovoch sommarskola 2014

Skolverket

Bun 2012.075.047 Rekvisition av statsbidrag för
Matematiklyftet 2014/15

Gösta Högberg

Bun 2012.075.047 Beslutsmeddelande gällande
statsbidrag för matematiklyftet
2014/15

Skolverket

Sammanslagning av barn- och
utbildningsutskottet med socialutskottet
Ks 2015.041.004

Justerare

Kommunstyrelsen
Ks § 272/141125

Inspektionsprotokoll – arkivtillsyn Monica Länsberg/
av barn- och utbildningsförvaltarkivarie, ITSAM
ningen 2014-11-13

Bun 2012.006.002 Beslutsmeddelande gällande
statsbidrag för Lärarlyftet höstterminen 2014, beslut om
återbetalningsskyldighet

Skolverket

Ks 2013.114.047

Beslut om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 2014/2015

Skolverket

Ks 2014.114.047

Uppföljning av statsbidrag för
Gösta Högberg
kvalitetssäkrande åtgärder inom
förskolan, fritidshemmet och annan
pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa

Ks 2014.114.047

Beslutsmeddelande, Maxtaxa,
fastställda bidragsramar för 2015

Skolverket

Ks 2015.003.641

Offentlig kontroll av livsmedelsanläggning, Vargstigens förskola

Miljökontoret

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2015-02-09

Buu § 10 fortsättning
Diarienummer

Ärende

Avsändare

Ks 2013.223.640

Beslut om omklassning och
beräkning av kontrolltid,
Åsbogårdens förskola

Miljökontoret

Ks 2014.160.041

Budgetramar 2015, plan 2016-2017 Kommunfullmäktige
Kf § 150/141215

Ks 2014.160.041

Budgetskrivning för barn- och
utbildningsverksamheten 2015

Ekonomienheten

Ks 2014.355.600

Barn- och utbildningsutskottets
mål för verksamheten i förskoleklass, grundskola och fritidshem

Kommunfullmäktige

Ks 2014.047.600

Beslut om ersättning för utbildning Migrationsverket
avseende barn i förskola 2014

Ks 2014.047.600

Beslut om ersättning för utbildning Migrationsverket
avseende barn i grundskolan 2014

Ks 2015.036.606

Anmälan om kränkande behandling Barn- och elevvid Stenbockskolan, begäran om
ombudet
yttrande

Ks 2015.036.606

Yttrande gällande anmälan om
kränkande behandling vid
Stenbockskolan

_____

Justerare

Kf § 152/141215

Utdragsbestyrkande

Rozita Hedqvist
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2015-02-09

Buu § 11

Delgivning delegationsärenden
Delegat

Delegationsbeslut

Avseende tiden

Gösta Högberg

Beviljat arbete hemifrån

November/december
2014

Katarina Österdahl Beviljat arbete hemifrån
Rozita Hedqvist

Tecknat överenskommelse
Gäller tillsvidare
med Linköpings kommun,
utbildningskontoret, om kostnadsdelning mellan kommunerna
i Östergötlands län för särskild
undervisning vid sjukhus
(Dnr Ks 2015.023.600)

Rozita Hedqvist

Beviljat byte av grundskola,
till annan kommun
(Dnr Ks 2015.040.605)

_____

Justerare

December 2014

Utdragsbestyrkande

Fr o m januari 2015
och tillsvidare
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2015-02-09

Buu § 12

Övriga frågor
Stig Johansson (m) informerar om att Moderaterna lämnat in en motion till
kommunfullmäktige gällande politisk styrning. Sedan barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden togs bort har det enligt Stig inte genomförts
någon utvärdering av den nya politiska organisationen. De beslut som barnoch utbildningsutskottet har fattat har istället för att tas upp i kommunstyrelsen tagits upp i utvecklingsutskottet vilket Stig anser är felaktigt. Stig föreslår
att ett skolråd bildas för att klargöra vad barn- och utbildningsutskottet ska
syssla med. Ordförande Hans Sjögren (s) anser att fullmäktige först behöver
ta ställning till inlämnad motion innan frågan om skolråd kan diskuteras.
Hans Sjögren informerar om vuxenutbildning för våra kommuninvånare och
våra elevers val av gymnasieutbildningar.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande

