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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2013-03-04

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.15

Plats och tid
Beslutande

Ulf Eriksson (s), Ordförande
Annsofi Ramevik (s)
Andreas Eriksson (m)
Siv Friedmann Björk (c)

Övriga deltagande

Gösta Högberg, Barn- och utbildningschef
Rose-Marie Bruhn, Förvaltningsassistent

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Andreas Eriksson

Underskrifter

Barn- och utbildningsförvaltningen

Sekreterare

Paragrafer
Rose-Marie Bruhn

Ordförande
Ulf Eriksson
Justerande
Andreas Eriksson

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

Barn- och utbildningsutskott

Sammanträdesdatum

2013-03-04

Datum för
anslagsuppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

2013-03-11

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

Kommunstyrelsekontoret
Rose-Marie Bruhn
Utdragsbestyrkande

2013-04-02
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 10

2013-03-04

Dnr Bun 2002.091.710

Kravrutiner vid uteblivna avgifter för plats i förskola,
familjedaghem och skolbarnsomsorg
Barn- och utbildningschef Gösta Högberg redogör för ärendet.
Kommunen har skriftliga rutiner för krav vid utebliven betalning av
barnomsorgsavgift beslutade av barn- och utbildningsnämnden, Bun §
69/021004. Sedan dessa beslutades har det kommit en ny skollag, vilket
kräver en förändring av texten. Barnkonventionen, som Sverige ratificerat,
bör också tas med i texten.
Ny skrivning av punkt 5 ersätter gamla punkt 5 och skrivningen om barn i
behov av särskilt stöd och föreslås enligt nedan:
Beslut om avstängning
Om platsinnehavaren inte inom 14 dagar har reglerat sin skuld eller hört av
sig för upprättande av avbetalningsplan lämnas ärendet, av förskolechef eller
rektor, till barn- och utbildningschef för beslut om avstängning.
Vid beslutet skall hänsyns tas till barnkonventionens skrivning,
Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.
Även skollagen uttrycker i §10:
I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska
barnets bästa vara utgångspunkt. Med barn avses varje människa under 18
år.
Om beslut om avstängning fattas meddelas platsinnehavaren av berörd chef.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att ändra punkt 5 i ”Kravrutin vid uteblivna avgifter för plats i förskola,
familjedaghem och skolbarnsomsorg” gällande beslut om avstängning samt
stryka punkten barn i behov av särskilt stöd, enligt ovanstående förslag.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 11

2013-03-04

Dnr Ks 2013.063.612

Remiss – Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Linköpings
kommun – Dnr 2013:943
Sammanfattning
Remiss har 2013-02-25 inkommit från Skolinspektionen. ThorenGruppen AB
har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en
fristående gymnasieskola, Yrkesgymnasiet, i Linköpings kommun från och
med läsåret 2014/15. Remissvar ska vara Skolinspektionen tillhanda senast
den 26 april 2013.
Beslutsunderlag
Remiss från Skolinspektionen, daterad 2013-02-22.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
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.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 12

2013-03-04

Dnr Ks 2013.064.612

Remiss – Ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola
i Linköpings kommun – Dnr 32-2013:779
Sammanfattning
Remiss har 2013-02-25 inkommit från Skolinspektionen. Drottning Blankas
Gymnasieskola har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Linköpings kommun från och
med läsåret 2014/15. Remissvar ska vara Skolinspektionen tillhanda senast
den 26 april 2013.
Beslutsunderlag
Remiss från Skolinspektionen, daterad 2013-02-22.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
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.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 13

2013-03-04

Dnr Bun 2005.063.600

Uppföljning internkontrollplan
Barn- och utbildningschef Gösta Högberg informerar om uppföljning enligt
internkontrollplanen, gällande avrapportering av februari och mars månads
kontrollmoment:
- Måluppfyllelse i alla ämnen
Redovisas i Infomentor från och med höstterminen 2012, vilket innebär
att statistiken ännu inte är komplett.
- Tillgång till rätt personal med rätt utbildning
Utbildad personal på alla tjänster.
- Brukarundersökning
Brukarundersökning till elever och föräldrar i årskurs 3, 5 och 8 kommer
att genomföras inom kort.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2013-03-04

Buu § 14

Verksamhetsinformation
Barn- och utbildningschef Gösta Högberg informerar om
- invigning av Parketten. AB Boxholmshus kommer att bjuda elever och
personal på tårta på Parketten den 15 mars. Officiell invigning sker i
samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 18 mars.
- att Specialpedagogiska skolmyndigheten deltagit i studiedagen för lärarna
idag gällande bland annat barn i behov av särskilt stöd. Fritidshemmen har
haft gemensam studiedag på Åsbo skola. Förskolorna/dagbarnvårdarna har
haft gemensam studiedag på servicehuset.
- att föreläsning om ”Respektgympa” kommer att genomföras i april för
eleverna i årskurs 3-8 samt ett föräldramöte på kvällen.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2013-03-04

Buu § 15

Delgivning allmänna ärenden
Diarienummer

Ärende

Avsändare

Bun 2010.084.615 Beslut om statsbidrag för
lärlingsutbildning för vuxna 2013

Skolverket

Bun 2010.084.615 Beslut för yrkesvux 2013

Skolverket

Bun 2001.019.710 Rekvisition av statsbidrag för
Gösta Högberg
kvalitetssäkrande åtgärder inom
förskolan, fritidshemmet och annan
pedagogisk verksamhet till
kommuner som tillämpar maxtaxa,
bidragsåret 2013
Bun 2012.016.624 Beslut gällande statsbidrag för
personalförstärkning inom
elevhälsan
Redovisning av valet till gymnaskolan höstterminen 2013,
avseende elever födda 1997
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande

Skolverket

Hans Sjögren/
Studie- och yrkesvägledare
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2013-03-04

Buu § 16

Information om L15
Annsofi Ramevik (s) informerar om pågående diskussioner inom L15
gällande bland annat tid för undertecknande av samverkansavtal för
gymnasieskolan samt modersmålspool. Nästa möte den 7 mars inkluderar en
temadag för studie- och yrkesvägledning som Annsofi kommer att närvara på.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande

