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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2013-04-08

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.20

Plats och tid
Beslutande

Annsofi Ramevik (s), Ordförande
Magnus Lundquist (s)
Siv Friedmann Björk (c)

Övriga deltagande

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

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Siv Friedmann Björk

Underskrifter

Barn- och utbildningsförvaltningen

Sekreterare

Paragrafer
Rose-Marie Bruhn

Ordförande
Annsofi Ramevik
Justerande
Siv Friedmann Björk

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

Barn- och utbildningsutskott

Sammanträdesdatum

2013-04-08

Datum för
anslagsuppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

2013-04-15

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

Kommunstyrelsekontoret
Rose-Marie Bruhn
Utdragsbestyrkande

2013-05-06

17-26
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 17

2013-04-08

Dnr Ks 2013.094.600

Ansökan om bidrag till Lisebergsresan på skolavslutningsdagen den 13 juni 2013
Sammanfattning
Fritidsgården anordnade 2012 en resa till Liseberg på skolavslutningsdagen.
Resan vände sig främst till årskurs 7 och 8, men även elever från årskurs 9
valde att åka med. Resan var mycket lyckad och i Boxholm var det den
lugnaste skolavslutningen på många år. Den resan sponsrades av barn- och
utbildningsnämnden med 10 000 kr. Pengarna togs från barn- och
utbildningsnämndens eget konto.
Fritidsgården ansöker nu om ett bidrag för att kunna genomföra resan även i
år. De ansöker om minst 10 000 kr.
Barn- och utbildningschef Gösta Högberg redogör för ärendet.
Ekonomi
Ansvar 1000/Verksamhet 10020
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja fritidsgården ett bidrag på 10 000 kr för Lisebergsresa på skolavslutningsdagen den 13 juni 2013.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 18

2013-04-08

Dnr Ks 2013.069.612

Remiss – Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola
i Linköpings kommun – dnr 32-2013:678
Sammanfattning
Remiss har 2013-03-01 inkommit från Skolinspektionen. Lärande i Sverige
AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en
fristående gymnasieskola i Linköpings kommun från och med läsåret
2014/2015. Remissvar ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 26
april.
Beslutsunderlag
Remiss från Skolinspektionen, daterad 2013-02-28.
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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Barn- och utbildningsutskott

Buu § 19

2013-04-08

Dnr Ks 2013.070.612

Remiss – Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Linköpings
kommun – dnr 32-2013:809
Sammanfattning
Remiss har 2013-03-04 inkommit från Skolinspektionen. ThorenGruppen AB
har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en
fristående gymnasieskola i Linköpings kommun från och med läsåret
2014/2015. Remissvar ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 26
april.
Beslutsunderlag
Remiss från Skolinspektionen, daterad 2013-02-21.
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 § 20

2013-04-08

Dnr Bun 2005.063.600

Uppföljning internkontrollplan
Barn- och utbildningschef Gösta Högberg redogör för uppföljning enligt
internkontrollplanen:
- Åtgärdsplaner
Olika blanketter för åtgärdsprogram finns nu på intranätet. Specialpedagog
Katarina Österdahl stöttar pedagogerna gällande upprättande av
åtgärdsprogram för eleverna. Ett åtgärdsprogram ska avse en period på 4-6
veckor, därefter ska en uppföljning ske.
- Brukarundersökning
Brukarundersökning till elever och föräldrar i årskurs 2, 5 och 8 kommer
att skickas ut inom kort.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsutskott

2013-04-08

Buu § 21

Information om L15
Annsofi Ramevik (s) informerar om pågående diskussioner inom L15
gällande bland annat gemensam strategiplan för studie- och yrkesvägledning,
samverkan skola-arbetsliv, samverkansavtal tecknade av Norrköpings kommun avseende gymnasieutbildningar, diskussion angående antalet
antagningskanslier, modersmålspool samt barn- och ungdomsuppdraget.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2013-04-08

Buu § 22

Verksamhetsinformation
Barn- och utbildningschef Gösta Högberg informerar om
- resultatet av genomförd arbetsmiljöenkät avseende hela barn- och
utbildningsverksamheten
- pågående planering av ny förskola i Åsbo samt pågående upphandling av
Åsbogården
- aktuell födelsestatistik från Statistiska Centralbyråns samt deras prognos
till och med år 2023
- preliminärt behov av barnomsorgsplatser inom en 10-årsperiod
- förslag på läsårstider för lärarna gällande läsåret 2013/2014 vilket innebär
att 3 kompetensutvecklingsdagar är planerade under vecka 44, det finns
ytterligare ett förslag på läsårstider för lärarna
- föräldramöte på Parketten onsdag 10 april. Peter Rylander kommer och
föreläser om ”Respektgympa”. Peter Rylander föreläser även för eleverna i
årskurs 3-8 på Folkets Hus samt besöker eleverna i klassrummen under
den dagen.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsutskott

Buu § 23

2013-04-08

Dnr Ks 2013.104.641

Ansökan från Boxholms Idrottsförening om ändrad hyressättning av Parketten
Sammanfattning
Boxholms Idrottsförening (BIF) har inkommit med en skrivelse där de önskar
en justering av den nya hyressättningen. BIF har 2011-2012 betalat 1 300 kr i
hyra per tillfälle, ca 25 gånger under året. BIF har angivit att de betalat 1 200
kr, vilket var fallet före 2011.
BIF anser sig klara en hyreshöjning med 300 kr per tillfälle. Det skulle
innebära en hyra på 1 600 kr.
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.
Hyresförlusten om 10 000 kr tas inom befintlig budget.
Barn- och utbildningschef Gösta Högberg redogör för ärendet.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja Boxholms Idrottsförening en hyresjustering till 1 600 kr per
tillfälle, att gälla för 2013.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2013-04-08

Buu § 24

Delgivning allmänna ärenden
Diarienummer

Ärende

Ks 2013.091.612

Beslut – Ansökan om godkännande Skolinspektionen
av Theducation AB som ny huvudman för gymnasieskolan Klara
Gymnasium i Linköpings kommun

Avsändare

Bun 2012.016.624 Rekvisition av statsbidrag för
personalförstärkningar inom
elevhälsan 2013

Gösta Högberg

Bun 2010.072.612 Beslut – Återkallande av godkänn- Skolinspektionen
ande för Information & Kompetens
i Sverige AB, gäller diverse program
vid den fristående gymnasieskolan
Klara Gymnasium i Linköpings
kommun
Bun 2001.019.710 Utbetalning av statsbidrag mars
2013, avseende statsbidrag till
kommuner som tillämpar maxtaxa
inom förskolan och fritidshemmet
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande

Skolverket
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Barn- och utbildningsutskott

2013-04-08

Buu § 25

Upphandling av livsmedel till kommunens verksamheter
Siv Friedmann Björk (c) tar upp fråga gällande hur kommunens upphandling
av livsmedel fungerar. Barn- och utbildningschef Gösta Högberg informerar
om att ekonomichef Henrik Ottosson är kommunens ansvarige och att vi
köper upphandlingstjänster från Inköpssamverkan i Motala kommun.
Siv anser att man behöver se över hur upphandlingar gällande livsmedel till
kommunens verksamheter går till. Siv påpekar vikten av att bland annat
uppmärksamma hur livsmedlen transporteras, möjligheten att teckna avtal
med närproducenter samt att hålla koll på varifrån levererade köttvaror
kommer ifrån.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att se över kommunens upphandling av livsmedel.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsutskott

2013-04-08

Buu § 26

Övriga frågor
Magnus Lundquist (s) har i media läst att antagningen av lärarstudenter till
högskolorna inneburit att kraven har sänkts och undrar hur vi gör för att
undvika att få hit dessa lärarstudenter. Barn- och utbildningschef Gösta
Högberg informerar om att lärare som anställs har en prövotid, innan de får
sin lärarlegitimation och därmed kan tillsvidareanställas.
Siv Friedmann Björk (c) undrar om det finns möjlighet för elever att få hjälp
med läxor på skolorna. Barn- och utbildningschef Gösta Högberg informerar
om att skolorna inte erbjuder någon läxhjälp, däremot kommer representanter
från svenska kyrkan hit till Stenbockskolan och hjälper elever med läxor.
Annsofi Ramevik (s) informerar om att hon varit på kongress och fått
information om ett företag som heter Mattecentrum, som erbjuder elever hjälp
med matematik gratis om de får låna en lokal i skolan att undervisa i.
Annsofi Ramevik (s) framför att Lena Karlsson på Dalens förskola önskar att
kontaktpolitiker kommer ut och besöker förskolorna en halvdag eller heldag
per termin. Barn- och utbildningschef Gösta Högberg kommer att be Lena
Karlsson skicka ut en inbjudan till politikerna och föreslå datum för besök på
förskolorna. Vid nästa sammanträde kommer samtliga ersättare i barn– och
utbildningsutskottet att kallas, för att diskutera uppdragen som
kontaktpolitiker.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande

