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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2016-03-07

Stenbockskolan, kl 13.30-16.20

Plats och tid
Beslutande

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

Övriga deltagande

Rozita Hedqvist, skol- och äldreomsorgschef
Rose-Marie Bruhn, utbildningssekreterare
Jonas Wass, rektor, § 24-25
Peggy Gustavsson, förskolechef, § 24-25

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Siv Friedmann Björk

Underskrifter

Barn- och utbildningsförvaltningen 2016-03-14

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

2016-03-07

Datum för
anslagsuppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

2016-03-15

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

Kommunstyrelsekontoret
Rose-Marie Bruhn
Utdragsbestyrkande

2016-04-06

24-46
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 24

2016-03-07

Dnr 2015.445.600

Uppföljning systematiskt kvalitetsarbete
Förskolechef Peggy Gustavsson redogör för
- resultatet på förskolans utvärdering enligt ”ECERS”-metoden som genomförts på förskolorna vid årsskiftet och avser höstterminen 2015. Resultatet
jämförs med vårterminen 2015. Systemet innebär att förskoleavdelningarna utvärderar sig själva. De olika punkterna som utvärderas är: omsorgsrutiner, språkutveckling, motoriska aktiviteter, skapande aktiviteter, lek,
sociala utvecklingen och personalens arbetsvillkor.
- aktuell kösituation i förskolan. Behovet av barnomsorg är stort och 10 barn
har överinskrivits på förskolorna på grund av detta. Ytterligare 10 barn har
behov av plats innan sommaren 2016.
Rektor Jonas Wass redogör för
- elevers frånvaro avseende augusti-september samt oktober-december 2015
- resultatanalys avseende betygen på höstterminen 2014 i jämförelse med
höstterminen 2015.
Ordföranden tackar för informationen.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 25

2016-03-07

Dnr 2016.077.714

Organisation på Vargstigens förskola och Hjortens förskola
Bakgrund och ärendebeskrivning
I Boxholms kommun finns just nu många barn som är i behov av förskoleplats och de flesta barn är mellan ett och två år. Arbetsbelastningen i verksamheten har ökat men mest kännbart är det på de små enheterna Vargstigens
och Hjortens förskola. Både Vargstigen och Hjorten är förskolor med bara en
avdelning och det blir mer ensamarbete på dessa små enheter än vad det blir
på de större enheterna. Då det är mer barn i verksamheten och fler små barn
har det inneburit att de på de små enheterna får fler barn när de arbetar ensamma (till exempel mellan 06.00-07.30 på morgonen, mellan 16.00-17.30
och under raster). Detta är både ur ett säkerhetsperspektiv och ett arbetsmiljöperspektiv inte optimalt eftersom personalen får komma tidigare och stanna
kvar över sin arbetstid.
För verksamhetens kvalitet och utveckling är det viktigt att alla avdelningar
får reflektionstid tillsammans och på de stora enheterna går avdelningarna
ihop och hjälps åt med alla barn under denna tid på ett sätt man inte kan på
de små enheterna.
Förvaltningens ståndpunkt
Förskolechef Peggy Gustavsson ser tre olika lösningar på detta problem:
1. Grundbemanningen av personal ökas för de två små förskolorna.
2. Öppettiderna begränsas på de små enheterna. Som exempel kan ges att
öppettiderna här är 06.30 till 17.00 och behövs tid utöver det är man anvisad förskoleplats på de stora enheterna.
3. Samarbete med de stora enheterna utökas. Detta kommer i så fall se olika
ut på Hjortens förskola och Vargstigens förskola. Vargstigens förskola ligger en bit bort från Dalen och det är inte så lätt att ta sig mellan förskolorna. Hjortens förskola däremot ligger i nära anslutning och här kan man
enkelt ta sig mellan Hjorten och Mjölnarkullen. Det som kan bli ett bekymmer är att det nu är mycket små barn på Hjorten. Ett sätt att lösa detta
är att de största barnen på Mjölnarkullen och Hjorten är på Hjorten som då
blir en 4-5-årsavdelning.
Finansiering
1. Detta alternativ ryms inte inom budget utan mer personal kostar mer.
2. Detta alternativ ryms inom befintlig budget.
3. Detta alternativ ryms inom befintlig budget.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2016-03-07

Buu § 25 fortsättning
Förskolechef Peggy Gustavsson och skol- och äldreomsorgschef Rozita
Hedqvist informerar om den pressade situation personalen upplever på förskolorna just nu, samt informerar om den skrivelse som inkommit från personalen på Mjölnarkullens förskola och Hjortens förskola. Ett möte med ansvariga politiker och tjänstemän hölls på Mjölnarkullens förskola förra veckan
tillsammans med representanter för all personal, där det aktuella läget på förskolorna diskuterades.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar
att ge förskolechefen i uppdrag att se över organisationen.
_____
Delgivning:

Justerare

Förskolechefen

Utdragsbestyrkande

För handläggning
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 26

2016-03-07

Dnr 2016.063.300

Förfrågan från Plunge gällande samarbete i ”Nordplus Junior
Project”
Bakgrund och ärendebeskrivning
Förfrågan från en skola i Plunge har inkommit gällande samarbete i
”Nordplus Junior Project. Projektet avser utomhuspedagogik och flera länder
deltar.
Beslutsunderlag
Förfrågan från Plunge, daterad 2016-02-10.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar
att ställa sig positiva till ett eventuellt samarbete om verksamheten tillåter.
_____
Delgivning:

Justerare

Rektor Jonas Wass

Utdragsbestyrkande

För handläggning
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 27

2016-03-07

Dnr 2016.001.020

Anställningsprövning – speciallärare år 1-3 Stenbockskolan
Bakgrund och ärendebeskrivning
Utifrån planerad pensionsavgång behöver en speciallärare anställas, för att
ersätta Agneta Nordström inför läsåret 2016/2017.
Förvaltningens ståndpunkt
Barn- och utbildningsförvaltningen ser att behovet av speciallärare finns och
att tjänsten ska tillsättas. Statsbidrag har erhållits för att höja utbildningens
kvalitet för de lägre årskurserna och ge lärare i förskoleklass och årskurs 1-3
mer tid för varje elev. Förstärkning av personal ska ske genom att relationen
mellan antalet heltidstjänster inom respektive personalkategori i förhållande
till antalet elever i årskurs F-3 ökar för huvudmannen totalt.
Finansiering
Inom befintlig budgetram.
Förvaltningens förslag till beslut
att tillsätta tjänsten som speciallärare.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar
att tillstyrka tillsättning av tjänsten som speciallärare årskurs 1-3
Stenbockskolan.
_____
Delgivning:

Justerare

Utvecklingsutskottet

Utdragsbestyrkande

För handläggning
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 28

2016-03-07

Dnr 2016.001.020

Anställningsprövning – fritidspedagoger Stenbockskolan/
Åsbo skola
Bakgrund och ärendebeskrivning
Utifrån planerade tjänstledigheter behöver två fritidspedagoger anställas, för
att ersätta Åsa Cannervik och Karolina Johansson inför läsåret 2016/2017.
Förvaltningens ståndpunkt
Barn- och utbildningsförvaltningen ser att behovet av fritidspedagoger finns
och att tjänsterna ska tillsättas. Fritidshemmens verksamhet styrs av läroplanens mål. För att fortsätta utveckla den pedagogiska verksamheten är det
viktigt att det på varje avdelning finns en pedagog.
Finansiering
Inom befintlig budgetram.
Förvaltningens förslag till beslut
att tillsätta två tjänster som fritidspedagoger.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar
att tillstyrka tillsättningen av två tjänster som fritidspedagoger.
_____
Delgivning:

Justerare

Utvecklingsutskottet

Utdragsbestyrkande

För handläggning
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 29

2016-03-07

Dnr 2016.001.020

Anställningsprövning – speciallärare grundsärskolan
Bakgrund och ärendebeskrivning
Utifrån planerad pensionsavgång behöver en speciallärare anställas, för att
ersätta Gun-Britt Gustafsson inför läsåret 2016/2017.
Förvaltningens ståndpunkt
Barn- och utbildningsförvaltningen ser att behovet av speciallärare finns och
att tjänsten ska tillsättas. På Åsbo skola finns en grupp med elever som mottagits i särskolan. Under läsåret 2016/2017 förväntas fler elever placeras i
gruppen. Det är viktigt att kommunen även fortsättningsvis kan erbjuda placering i en liten grupp anpassad efter elevernas individuella behov.
Finansiering
Inom befintlig budgetram.
Förvaltningens förslag till beslut
att tillsätta tjänsten som speciallärare i grundsärskolan.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar
att tillstyrka tillsättning av tjänst som speciallärare i grundsärskolan.
_____
Delgivning:

Justerare

Utvecklingsutskottet

Utdragsbestyrkande

För handläggning
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 30

2016-03-07

Dnr 2016.001.020

Anställningsprövning – lärare/samordnare på E-resurs
Stenbockskolan
Bakgrund och ärendebeskrivning
Hanna Ahlström, lärare och samordnare på E-resurs har sagt upp sig och
avslutar sin tjänst 30 april 2016. Hon behöver således ersättas.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningens åsikt är att det är av största vikt att Hanna Ahlström ersätts.
E-resurs får svårt att driva befintlig undervisning om ny person inte anställs.
Finansiering
Eftersom det handlar om att ersätta en person med annan så ryms förändringen inom befintlig budget.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut är att låta ersätta Hanna med ny lärare/samordnare på E-resurs, Stenbockskolan.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar
att tillstyrka tillsättning av tjänst som lärare/samordnare.
_____
Delgivning:

Justerare

Utvecklingsutskottet

Utdragsbestyrkande

För handläggning
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2016-03-07

Buu § 31

Rekrytering av skolsköterska
Skol- och äldreomsorgschef informerar om pågående rekrytering av skolsköterska.
Ordförande tackar för informationen.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 32

2016-03-07

Dnr 2016.047.612

Remiss från Skolinspektionen – Thorengruppen AB avseende
Yrkesgymnasiet i Linköping – Dnr 32-2016:812
Bakgrund och ärendebeskrivning
Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid
Yrkesgymnasiet Linköping i Linköpings kommun från och med läsåret
2017/2018.
Remiss har inkommit från Skolinspektionen 2016-02-16. Remissvar ska vara
Skolinspektionen tillhanda senast 2016-05-12.
Beslutsunderlag
Remiss från Skolinspektionen, daterad 2016-02-16.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar
att göra bedömningen att etableringen av de fristående gymnasieutbildningarna inte medför några direkt påtagliga konsekvenser för skolorna i just
Boxholms kommun. På sikt skulle detta kunna påverka regionens redan etablerade utbildningar både ekonomiskt och verksamhetsmässigt med avseende
på elevantalet. Skolinspektionen bör beakta att nedläggning av utbildningar i
vår närmaste omgivning skulle leda till att en geografisk snedfördelning uppstår, vilket skulle kunna tänkas påverka gymnasievalet och utbildningsnivån
negativt för ungdomar i Boxholms kommun, då våra elever får längre restid
till skolan.
_____
Delgivning:

Justerare

Skolinspektionen

Utdragsbestyrkande

För kännedom
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 33

2016-03-07

Dnr 2016.048.612

Remiss från Skolinspektionen – Malakit AB avseende
Hagströmska Gymnasiet i Linköping – Dnr 32-2016:628
Bakgrund och ärendebeskrivning
Malakit AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en gymnasieskola vid Hagströmska Gymnasiet Linköping i
Linköpings kommun från och med läsåret 2017/2018.
Remiss har inkommit från Skolinspektionen 2016-02-16. Remissvar ska vara
Skolinspektionen tillhanda senast 2016-05-12.
Beslutsunderlag
Remiss från Skolinspektionen, daterad 2016-02-16.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar
att göra bedömningen att etableringen av de fristående gymnasieutbildningarna inte medför några direkt påtagliga konsekvenser för skolorna i just
Boxholms kommun. På sikt skulle detta kunna påverka regionens redan etablerade utbildningar både ekonomiskt och verksamhetsmässigt med avseende
på elevantalet. Skolinspektionen bör beakta att nedläggning av utbildningar i
vår närmaste omgivning skulle leda till att en geografisk snedfördelning uppstår, vilket skulle kunna tänkas påverka gymnasievalet och utbildningsnivån
negativt för ungdomar i Boxholms kommun, då våra elever får längre restid
till skolan.
_____
Delgivning:

Justerare

Skolinspektionen

Utdragsbestyrkande

För kännedom
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Barn- och utbildningsutskott

Buu § 34

2016-03-07

Dnr 2016.049.612

Remiss från Skolinspektionen – Haga Utbildning AB avseende
Aktiva Gymnasiet Natur (Aktiva Gymnasiet City) i Linköping
– Dnr 32-2016:930
Bakgrund och ärendebeskrivning
Haga Utbildning AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Aktiva
Gymnasiet Natur (Aktiva Gymnasiet City) i Linköpings kommun från och
med läsåret 2017/2018.
Remiss har inkommit från Skolinspektionen 2016-02-17. Remissvar ska vara
Skolinspektionen tillhanda senast 2016-05-12.
Beslutsunderlag
Remiss från Skolinspektionen, daterad 2016-02-17.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar
att göra bedömningen att etableringen av de fristående gymnasieutbildningarna inte medför några direkt påtagliga konsekvenser för skolorna i just
Boxholms kommun. På sikt skulle detta kunna påverka regionens redan etablerade utbildningar både ekonomiskt och verksamhetsmässigt med avseende
på elevantalet. Skolinspektionen bör beakta att nedläggning av utbildningar i
vår närmaste omgivning skulle leda till att en geografisk snedfördelning uppstår, vilket skulle kunna tänkas påverka gymnasievalet och utbildningsnivån
negativt för ungdomar i Boxholms kommun, då våra elever får längre restid
till skolan.
_____
Delgivning:

Justerare

Skolinspektionen

Utdragsbestyrkande

För kännedom
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Barn- och utbildningsutskott

Buu § 35

2016-03-07

Dnr 2016.050.612

Remiss från Skolinspektionen – Haga Utbildning AB
avseende Aktiva Gymnasiet Natur (Aktiva Gymnasiet Kraft)
i Linköping – Dnr 32-2016:931
Bakgrund och ärendebeskrivning
Haga Utbildning AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Aktiva
Gymnasiet Natur (Aktiva Gymnasiet Kraft) i Linköpings kommun från och
med läsåret 2017/2018.
Remiss har inkommit från Skolinspektionen 2016-02-17. Remissvar ska vara
Skolinspektionen tillhanda senast 2016-05-12.
Beslutsunderlag
Remiss från Skolinspektionen, daterad 2016-02-17.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar
att göra bedömningen att etableringen av de fristående gymnasieutbildningarna inte medför några direkt påtagliga konsekvenser för skolorna i just
Boxholms kommun. På sikt skulle detta kunna påverka regionens redan etablerade utbildningar både ekonomiskt och verksamhetsmässigt med avseende
på elevantalet. Skolinspektionen bör beakta att nedläggning av utbildningar i
vår närmaste omgivning skulle leda till att en geografisk snedfördelning uppstår, vilket skulle kunna tänkas påverka gymnasievalet och utbildningsnivån
negativt för ungdomar i Boxholms kommun, då våra elever får längre restid
till skolan.
_____
Delgivning:

Justerare

Skolinspektionen

Utdragsbestyrkande

För kännedom
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 36

2016-03-07

Dnr 2016.051.612

Remiss från Skolinspektionen – Haga Utbildning AB avseende
Aktiva Gymnasiet Natur i Linköping – Dnr 32-2016:932
Bakgrund och ärendebeskrivning
Haga Utbildning AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Aktiva
Gymnasiet Natur i Linköpings kommun från och med läsåret 2017/2018.
Remiss har inkommit från Skolinspektionen 2016-02-17. Remissvar ska vara
Skolinspektionen tillhanda senast 2016-05-12.
Beslutsunderlag
Remiss från Skolinspektionen, daterad 2016-02-17.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar
att göra bedömningen att etableringen av de fristående gymnasieutbildningarna inte medför några direkt påtagliga konsekvenser för skolorna i just
Boxholms kommun. På sikt skulle detta kunna påverka regionens redan etablerade utbildningar både ekonomiskt och verksamhetsmässigt med avseende
på elevantalet. Skolinspektionen bör beakta att nedläggning av utbildningar i
vår närmaste omgivning skulle leda till att en geografisk snedfördelning uppstår, vilket skulle kunna tänkas påverka gymnasievalet och utbildningsnivån
negativt för ungdomar i Boxholms kommun, då våra elever får längre restid
till skolan.
_____
Delgivning:

Justerare

Skolinspektionen

Utdragsbestyrkande

För kännedom
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 37

2016-03-07

Dnr 2016.056.612

Remiss från Skolinspektionen – Lärande i Sverige AB
avseende Realgymnasiet i Linköping – Dnr 32-2016:898
Bakgrund och ärendebeskrivning
Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid
Realgymnaiset i Linköping i Linköpings kommun från och med läsåret 2017/
2018.
Remiss har inkommit från Skolinspektionen 2016-02-19. Remissvar ska vara
Skolinspektionen tillhanda senast 2016-05-12.
Beslutsunderlag
Remiss från Skolinspektionen, daterad 2016-02-19.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar
att göra bedömningen att etableringen av de fristående gymnasieutbildningarna inte medför några direkt påtagliga konsekvenser för skolorna i just
Boxholms kommun. På sikt skulle detta kunna påverka regionens redan etablerade utbildningar både ekonomiskt och verksamhetsmässigt med avseende
på elevantalet. Skolinspektionen bör beakta att nedläggning av utbildningar i
vår närmaste omgivning skulle leda till att en geografisk snedfördelning uppstår, vilket skulle kunna tänkas påverka gymnasievalet och utbildningsnivån
negativt för ungdomar i Boxholms kommun, då våra elever får längre restid
till skolan.
_____
Delgivning:

Justerare

Skolinspektionen

Utdragsbestyrkande

För kännedom
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Barn- och utbildningsutskott

Buu § 38

2016-03-07

Dnr 2016.066.612

Remiss från Skolinspektionen – Drottning Blankas Gymnasieskola AB i Linköping – Dnr 32-2016:861
Bakgrund och ärendebeskrivning
Drottning Blankas Gymnasieskola AB har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Drottning Blankas Gymnasieskola Linköping i Linköpings kommun
från och med läsåret 2017/2018.
Remiss har inkommit från Skolinspektionen 2016-02-24. Remissvar ska vara
Skolinspektionen tillhanda senast 2016-05-12.
Beslutsunderlag
Remiss från Skolinspektionen, daterad 2016-02-24.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar
att göra bedömningen att etableringen av de fristående gymnasieutbildningarna inte medför några direkt påtagliga konsekvenser för skolorna i just
Boxholms kommun. På sikt skulle detta kunna påverka regionens redan etablerade utbildningar både ekonomiskt och verksamhetsmässigt med avseende
på elevantalet. Skolinspektionen bör beakta att nedläggning av utbildningar i
vår närmaste omgivning skulle leda till att en geografisk snedfördelning uppstår, vilket skulle kunna tänkas påverka gymnasievalet och utbildningsnivån
negativt för ungdomar i Boxholms kommun, då våra elever får längre restid
till skolan.
_____
Delgivning:

Justerare

Skolinspektionen

Utdragsbestyrkande

För kännedom

BOXHOLMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
18(25)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 39

2016-03-07

Dnr 2016.078.612

Remiss från Skolinspektionen – Hermods Gymnasium AB i
Linköping avseende Hermods Gymnasium i Linköping –
Dnr 32-2015:944
Bakgrund och ärendebeskrivning
Hermods Gymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid
Hermods Gymnasium Linköping i Linköpings kommun från och med läsåret
2016/2017.
Remiss har inkommit från Skolinspektionen 2016-02-13. Remissvar ska vara
Skolinspektionen tillhanda senast 2016-05-05.
Beslutsunderlag
Remiss från Skolinspektionen, daterad 2016-02-13.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar
att göra bedömningen att etableringen av de fristående gymnasieutbildningarna inte medför några direkt påtagliga konsekvenser för skolorna i just
Boxholms kommun. På sikt skulle detta kunna påverka regionens redan etablerade utbildningar både ekonomiskt och verksamhetsmässigt med avseende
på elevantalet. Skolinspektionen bör beakta att nedläggning av utbildningar i
vår närmaste omgivning skulle leda till att en geografisk snedfördelning uppstår, vilket skulle kunna tänkas påverka gymnasievalet och utbildningsnivån
negativt för ungdomar i Boxholms kommun, då våra elever får längre restid
till skolan.
_____
Delgivning:

Justerare

Skolinspektionen

Utdragsbestyrkande

För kännedom

BOXHOLMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
19(25)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 40

2016-03-07

Dnr 2014.197.600

Skolinspektionens tillsyn – information om intervju med
huvudman
Skol- och äldreomsorgschef Rozita Hedqvist och ordföranden Hans Sjögren
informerar om Skolinspektionens intervju med representanter för huvudman
2016-02-16 med anledning av pågående tillsyn.
Protokoll efter intervjun har inkommit och synpunkter på protokollet har
skickats till Skolinspektionen 2016-03-01.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande

BOXHOLMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
20(25)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 41

2016-03-07

Dnr 2015.401.600

Rapportering av tillbud och incidenter inom barn- och utbildningsverksamheten
Skol- och äldreomsorgschef Rozita Hedqvist informerar om
- 4 inkomna incidentrapporter avseende händelser inom skolan januarifebruari 2016
- 15 inkomna rapporter avseende kränkningar/diskrimineringar inom förskolan 2015 samt januari 2016. Trygghetsteamet inom förskolan har även gått
igenom och gjort en sammanställning på de kränkningar/diskrimineringar
som lämnats in.
Skol- och äldreomsorgschef kommer att skriva om befintliga rutiner gällande
kränkande behandling. Detta för att rutinerna bättre ska leva upp till lagstiftarens krav. I fortsättningen kommer ordföranden Hans Sjögren att regelbundet
signera de rapporter som lämnas in, med anledning av att Skolinspektionen
haft synpunkter på att rapporterna endast redovisas till barn- och utbildningsutskottet en gång per månad.
Ordföranden tackar för informationen.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande

BOXHOLMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2016-03-07

Buu § 42

Verksamhetsinformation
Skol- och äldreomsorgschef Rozita Hedqvist informerar om
- pågående arbete med rekrytering av rektor
- att Eva-Lott Blixt tillträtt som kostchef i kommunen den 1 mars.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
21(25)

BOXHOLMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
22(25)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2016-03-07

Buu § 43

Delgivning allmänna ärenden
Diarienummer

Ärende

Avsändare

2015.436.640

Bekräftelse på mottagen åtgärdsplan, Hjortens förskola

Miljökontoret

2015.347.640

Beslut om fortsatt förbud att
Miljökontoret
använda delar av lokalen för
förskoleverksamhet samt nytt
föreläggande om radongasmätning,
Rinna förskola

2014.114.047

Rekvisition av statsbidrag för
kvalitetssäkrande åtgärder inom
förskolan, bidragsåret 2016

Peggy Gustavsson

2015.288.047

Beslut om statsbidrag komvux,
yrkesvux och trainee

Skolverket

2013.114.047

Ansökan om statsbidrag för
karriärtjänster 2016/2017
(1 juli 2016 – 30 juni 2017)

Rozita Hedqvist

_____

Justerare

Utdragsbestyrkande

BOXHOLMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
23(25)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2016-03-07

Buu § 44

Delgivning delegationsärenden
Delegat

Delegationsbeslut för tiden

Utbildningssekreterare Rose-Marie Bruhn

Februari 2016

_____

Justerare

Utdragsbestyrkande

BOXHOLMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
24(25)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2016-03-07

Buu § 45

Övriga frågor
Skol- och äldreomsorgschef Rozita Hedqvist informerar om att konsulten
Lars Thorin fått förhinder att komma nästa vecka. Han kommer vid ett senare
tillfälle istället.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande

BOXHOLMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
25(25)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 46

2016-03-07

Dnr 2016.054.010

Remiss – Bostadsförsörjningsprogram för Boxholms kommun
Bakgrund och ärendebeskrivning
Remiss har inkommit till barn- och utbildningsutskottet avseende förslag till
kommunalt bostadsförsörjningsprogram för Boxholms kommun.
Programmet som arbetats fram innehåller bland annat följande:
- Kommunens visioner, planerade insatser för att nå uppsatta mål
- Nulägesbeskrivning av kommunens resurser och framtidsplaner
- Kommunens ställningstagande till regionala samt nationella mål och krav
samt lagkrav som har betydelse för bostadsförsörjningen.
Yttrande över bostadsförsörjningsprogrammet ska lämnas senast 1 april 2016.
Beslutsunderlag
Remiss – Bostadsförsörjningsprogram för Boxholms kommun, daterad
2016-02-22.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar
att ge ordförande Hans Sjögren i uppdrag att eventuellt besvara remissen.
_____
Delgivning:

Justerare

Hans Sjögren

Utdragsbestyrkande

För handläggning

