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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2014-06-09

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Plats och tid
Beslutande

Ulf Eriksson (s), Ordförande
Annsofi Ramevik (s)
Sandra Sjöberg (s)
Siv Friedmann Björk (c)
Therese Leufvén (c), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Gösta Högberg, barn- och utbildningschef
Rose-Marie Bruhn, utbildningssekreterare
Peggy Gustavsson, förskolechef, § 47

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Annsofi Ramevik

Underskrifter

Barn- och utbildningsförvaltningen

Sekreterare

Paragrafer
Rose-Marie Bruhn

Ordförande
Ulf Eriksson
Justerande
Annsofi Ramevik

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

Barn- och utbildningsutskott

Sammanträdesdatum

2014-06-09

Datum för
anslagsuppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

2013-06-24

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

Kommunstyrelsekontoret
Rose-Marie Bruhn
Utdragsbestyrkande

2014-07-16

47-55
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 47

2014-06-09

Dnr Ks 2014.184.608

Kompetensutveckling fyra dagar per år för all personal inom
förskole- och fritidsverksamhet med start augusti 2014
Sammanfattning
På grund av nya riktlinjer för förskole- och fritidsverksamhet med höjda krav
på att utveckla verksamheten samt följa och dokumentera det systematiska
kvalitetsarbetet, finns ett behov av flera gemensamma kompetensutvecklingsdagar för all personal inom förskola/fritidshem. Mjölby, Vadstena och Kinda
kommuner har i dagsläget fyra eller fem dagar. För att det ska finnas möjlighet att följa med i den pedagogiska utvecklingen finns ett behov av att följa
deras exempel.
Finansiering
Inom fastställd budgetram för barn- och utbildningsverksamheten.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsutskottet föreslås besluta att godkänna fyra kompetensutvecklingsdagar per år för all personal inom förskole- och fritidsverksamhet
med start augusti 2014.
Förskolechef Peggy Gustavsson redogör för ärendet och informerar bland
annat om skollagens krav på kompetensutveckling av personalen för att säkerställa kvalitén i förskolan.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar
att godkänna fyra kompetensutvecklingsdagar per år för all personal inom
förskole- och fritidsverksamhet med start augusti 2014.
_____
Delgivning:

Justerare

Förskolechef Peggy Gustavsson
Rektor Christina Nessvi

Utdragsbestyrkande

För handläggning
För handläggning
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 48

2014-06-09

Dnr Ks 2014.153.629

Utdelning av medel ur Boxholms skolors samfond 2014
Sammanfattning
Enligt stadgar för Stiftelsen Boxholms skolors samfond delas den disponibla
avkastningen av samfonden ut efter beslut av kommunstyrelsen till förmån
för skolelever från Boxholms kommun.
Sammandrag av räkenskaperna för fonden gällande räkenskapsåret 2013 har
inkommit från ekonomienheten och visar att årets disponibla avkastning är
5 449 kr.
Information om möjligheten att ansöka om medel har 2014-05-06 delats ut till
arbetsenheterna på Stenbockskolan och Åsbo skola. Efter ansökningstidens
utgång 2014-05-23 har det inkommit två ansökningar från:
- arbetslaget Ställaren på Stenbockskolan avseende studieresa för årskurs 6
- Åsbo skola avseende lägerskola för årskurs 6.
Beslutsunderlag
Stadgar för Boxholms skolors samfond.
Sammandrag av räkenskaperna 2013, daterad 2014-04-15.
Ansökan från arbetslaget Ställaren, daterad 2014-05-07.
Ansökan från Åsbo skola, daterad 2014-05-14.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
de båda ansökningarna, samt att ge barn- och utbildningschef tillsammans
med rektorerna i uppdrag att fördela fondmedlen till de båda sökande.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna de båda ansökningarna, samt
att ge barn- och utbildningschef tillsammans med rektorerna i uppdrag att
fördela fondmedlen till de båda sökande.
_____
Delgivning:

Justerare

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

För handläggning
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 49

2014-06-09

Dnr Ks 2014.021.641

Anhållan gällande hyressättning av Parketten 2014
Sammanfattning
Boxholms Idrottsförening har 2014-01-23 inkommit med en skrivelse där de
föreslår en ändring av hyressystemet. Förslaget innebär en reducerad hyra
med 10% när man hyr mer än 10 gånger och reducerad hyra med 20% när
man hyr 20 gånger eller fler.
För barn- och utbildningsförvaltningen är det positivt att lokalerna används
och att verksamheten får en intäkt. En reducerad hyra ger naturligtvis en
minskad intäkt, men även den reducerade hyran är den största delen av intäkterna på Parketten.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-15, § 39, att remittera ärendet till barnoch utbildningsförvaltningen för yttrande. Barn- och utbildningsförvaltningen
har därefter lämnat ett yttrande. Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade 2014-05-06, § 60, att återremittera ärendet till barn- och utbildningsutskottet.
Ekonomi
1 600 kr per tillfälle, 25 gånger per år ger en intäkt på 40 000 kr.
2 000 kr per tillfälle, 25 gånger per år ger en intäkt på 50 000 kr.
Hyresförlust om 10 000 kr.
Beslutsunderlag
Anhållan från Boxholms Idrottsförening, daterad 2014-01-22.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att
bevilja Boxholms Idrottsförening hyresreducering 2014 enligt förslaget.
Förslag till beslut på sammanträdet
Att avslå Boxholms Idrottsförenings ansökan om hyresreducering.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och utbildningsutskottet beslutar enligt det förslag som framförts på sammanträdet.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
att avslå Boxholms Idrottsförenings ansökan om hyresreducering.
_____
Delgivning:
Justerare

Kommunstyrelsen
Utdragsbestyrkande

För handläggning
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 50

2014-06-09

Dnr Ks 2014.112.600

Uppföljning internkontrollplan 2014
Barn- och utbildningschef Gösta Högberg redogör för aktuell uppföljning
enligt internkontrollplan 2014 avseende rutinen/systemet sociala anmälningar.
Resultaten på de nationella proven samt vårterminens betyg kommer att redovisas på nästkommande sammanträde.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2014-06-09

Buu § 51

Verksamhetsinformation
Barn- och utbildningschef Gösta Högberg informerar om
- aktuell flytt av förskolor i Boxholm och Åsbo samt flytt av dagbarnvårdarna i Strålsnäs
- renovering av Hjortens förskola
- aktuella skolavslutningar
- att sommarskolan startar direkt efter skolavslutningen
- att den extra satsningen på eleverna i årskurs 8 har gett effekt
- att Skolinspektionen vårterminen 2015 kommer för inspektion med fokus
på eleverna i årskurs 5 och 9
- aktuella budgetdiskussioner.
Ordföranden tackar för informationen.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 52

2014-06-09

Dnr Ks 2013.152.759

Beslut om delegation av svar till Skolinspektionen
Sammanfattning
Chefen för elevhälsan Katarina Österdahl har 2014-06-09 besvarat
Skolinspektionens begäran om kompletterande uppgifter avseende uppföljning av tillsyn av elevhälsan vid Stenbockskolan (Skolinspektionens diarienummer 43-2013:2614).
Skolinspektionen kräver även att få protokoll som utvisar tjänstemannens
behörighet att yttra sig till Skolinspektionen.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar
att ge behörighet till Katarina Österdahl att besvara Skolinspektionens begäran om kompletterande uppgifter avseende uppföljning av tillsyn av elevhälsan vid Stenbockskolan.
_____
Delgivning:

Justerare

Skolinspektionen
Katarina Österdahl

Utdragsbestyrkande

För kännedom
För kännedom
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2014-06-09

Buu § 53

Information L15
Annsofi Ramevik (s) informerar om sammanträdet i L15 2014-05-22:
- information om Sveriges Kommuner och Landstings 35 åtgärdsförslag för
ett hållbart asyl- och flyktingmottagande
- integrationsgruppens arbete inför regionbildningen
- information från Skolverket, Arbetsmarknads- och utbildningsdepartementet gällande uppdraget att utreda dimensioneringen i den gymnasiala
yrkesutbildningen för att få bättre matchning mot arbetsmarknaden
- beslut om regionala rekommendationer för studie- och yrkesvägledning
- information/samråd om förslag till samverkansavtal för gymnasieskolan
2015.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2014-06-09

Buu § 54

Delgivning allmänna ärenden
Diarienummer

Ärende

Avsändare

Ks 2014.111.600

Beslut angående ansökan om
bidrag till samverkansprojekt
skola – sociala

Carl Tryggers
stipendiestiftelse

Ks 2013.152.759

Komplettering av uppgifter
avseende tillsyn av elevhälsans
och socialtjänstens samverkan
kring barn som far illa på
Stenbockskolan

Katarina Österdahl/
Chef för elevhälsan,
Anna Bengtsson/
IFO-chef

Ks 2013.152.759

Beslut – tillsyn av av elevhälsans
och socialtjänstens samverkan
kring barn som far illa på
Stenbockskolan

Inspektionen för
vård och omsorg

Ks 2013.152.759

Uppföljning av tillsyn av elevhälsan vid Stenbockskolan –
begäran om komplettering

Skolinspektionen

Bun 2012.016.624 Rekvisition av statsbidrag för
personalförstärkningar inom
elevhälsan 2014
Ks 2014.186.047

Rekvisition av statsbidrag för
Gösta Högberg
ökade kostnader till följd av viss
utbildning för arbetslösa ungdomar
i åldrarna 20-24 år

Ks 2014.196.047

Ansökan om statsbidrag för
sommarskola 2014

Gösta Högberg

Ks 2014.196.047

Beslutsmeddelande - Statsbidrag
för sommarskola 2014

Skolverket

_____

Justerare

Gösta Högberg

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2014-06-09

Buu § 55

Delgivning delegationsärenden
Delegat

Delegationsbeslut

Avseende tiden

Gösta Högberg

Beviljat arbete hemifrån

Maj 2014

_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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