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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2014-05-05

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-15.15

Plats och tid
Beslutande

Annsofi Ramevik (s), ordförande
Sandra Sjöberg (s)
Siv Friedmann Björk (c)
Åke Carlsson (m), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Gösta Högberg, barn- och utbildningschef
Rose-Marie Bruhn, utbildningssekreterare

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Åke Carlsson

Underskrifter

Barn- och utbildningsförvaltningen

Sekreterare

Paragrafer
Rose-Marie Bruhn

Ordförande
Annsofi Ramevik
Justerande
Åke Carlsson

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

2014-05-05

Datum för
anslagsuppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

2013-05-13

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

Kommunstyrelsekontoret
Rose-Marie Bruhn
Utdragsbestyrkande

2014-06-04
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 37

2014-05-05

Dnr Ks 2014.159.615

Urval för studier på Komvux
Sammanfattning
2008-06-23 antog barn- och utbildningsnämnden riktlinjer för vad som gäller
vid urval och prioriteringar bland sökande till den kommunala vuxenutbildningen, enligt följande;
Vid urval ska företräde, i den ordning som anges, ges till den som har kort
tidigare utbildning och som
1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad
individuell studieplan
2. behöver utbildning för att komplettera ett reducerat program eller för
annan behörighetskomplettering.
Dessutom beviljade barn- och utbildningsnämnden även studier på komvux
för komplettering motsvarande 3-årig gymnasieutbildning.
Ärendet har även under senare år prövats i barn- och utbildningsnämnden
som då valt att stå fast vid tidigare fattat beslut.
Från och med år 2009 har Skolverket årligen beviljat kommunerna ett extra
anslag, så kallade yrkesvuxpengar som riktat sig till sökkategorin ”står långt
från arbetsmarknaden”. De sökande kan i det här fallet röra sig om personer
som redan vid söktillfället har en treårig komplett gymnasieutbildning men
som under lång tid varit arbetslösa. Vid beviljandet av utbildningsplatser så
har kommunen sedan år 2009 gjort avsteg från nämndens beslut och följt
Skolverkets riktlinjer om yrkesvuxutbildning som ekonomiskt överensstämt
med det extra bidrag kommunen erhållit årligen. För innevarande läsår har
Boxholms kommun beviljats 4,3 platser, omräknat i kronor 215 803.
Barn- och utbildningschef Gösta Högberg redogör för ärendet.
Förslag till beslut
Med hänsyn till kommunens och barn- och utbildningsverksamhetens budget
för innevarande läsår föreslås att;
Barn- och utbildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att kommunen tills vidare står fast vid tidigare urvalskriterier,
att man därutöver beviljar utbildningsplatser, med möjlighet till avsteg från
ovan beslutade urvalskriterier, motsvarande det årliga extra bidraget för
yrkesvux.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2014-05-05

Buu § 37 fortsättning
Beslutsunderlag
Bun § 25/2008-06-23 angående ändrat urval för studier på Komvux.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att kommunen tills vidare står fast vid tidigare urvalskriterier
att man därutöver beviljar utbildningsplatser, med möjlighet till avsteg
från ovan beslutade urvalskriterier, motsvarande det årliga extra bidraget
för yrkesvux.
_____
Delgivning:

Justerare

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

För handläggning
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 38

2014-05-05

Dnr Bun 2012.009.600

Riktlinjer för kost i förskola, skola och fritidshem i Boxholms
kommun
Sammanfattning
Kökspersonalen och ledningsgruppen har tillsammans tagit fram riktlinjer för
kosten i våra verksamheter. Dessa riktlinjer bygger på den kostpolicy som
tagits av kommunfullmäktige och är tänkta att gälla från och med höstterminen 2014.
Beslutsunderlag
Kostpolicy, antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29.
Riktlinjer för kost i förskola, skola och fritidshem i Boxholms kommun,
daterade 2014-04-24.
Barn- och utbildningschef Gösta Högberg redogör för framtagna riktlinjer.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar
att godkänna riktlinjer för kost i förskola, skola och fritidshem i Boxholms
kommun att gälla från och med höstterminen 2014.
_____
Delgivning:

Justerare

Samtliga förskolor, skolor och fritidshem
Rektorer
Förskolechef

Utdragsbestyrkande

För kännedom
För kännedom
För kännedom
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 39

2014-05-05

Dnr Ks 2014.137.024

Uppräkning av lärarlöner 2014
Sammanfattning
Lönerna för lärarna har de senaste två åren ökat med 7,4 % i landet och i
Boxholm. 2014 läggs i landet ut i snitt 3 %. I Boxholm finns i budget en uppräkning med 2,5 %. Önskan är att kunna följa med löneutvecklingen i landet
och att Boxholm visar att kommunen är en bra arbetsgivare.
Barn- och utbildningschef Gösta Högberg redogör för ärendet.
Ekonomi
Ökad kostnad för uppräkning med 3 % istället för 2,5 %, 200 000 kr.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
att budgeterat anslag för lärarlöner räknas upp med 200 000 kr.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lärarlönerna räknas upp med 2,5 % enligt fastställd budget för 2014.
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 lärarlönerna räknas upp med 2,5 % enligt fastställd budget för 2014.
_____
Delgivning:

Justerare

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

För handläggning
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 40

2014-05-05

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 fler gemensamma kompetensutvecklingsdagar för all personal inom förskola/fritids. 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.
Barn- och utbildningschef Gösta Högberg redogör för ärendet.
Finansiering
Inom fastställd budgetram för barn- och utbildningsverksamheten.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna fyra kompetensutvecklingsdagar per år för all personal inom
barnomsorg och fritidsverksamhet med start augusti 2014.
_____
Delgivning:

Justerare

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

För handläggning
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

Buu § 41

2014-05-05

Dnr Ks 2013.152.759

Beslut om delegation av svar till IVO
Sammanfattning
Chefen för elevhälsan Katarina Österdahl har tillsammans med IFO-chefen
Anna Bengtsson besvarat Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) frågor om
elevhälsans och socialtjänstens interna och externa samverkan kring barn som
far illa på Stenbockskolan.
IVO kräver nu att få protokoll på dokumentation som utvisar tjänstemannens
behörighet att yttra sig till IVO.
Beslut
Barn- och utbildningsutskottet beslutar
att ge behörighet till Katarina Österdahl att tillsammans med IFO-chefen
Anna Bengtsson yttra sig till Inspektionen för vård och omsorg.
_____
Delgivning:

Justerare

Inspektionen för vård och omsorg
Katarina Österdahl
Anna Bengtsson

Utdragsbestyrkande

För kännedom
För kännedom
För kännedom
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Barn- och utbildningsutskott

Buu § 42

2014-05-05

Dnr Ks 2014.112.600

Uppföljning internkontrollplan 2014
Barn- och utbildningschef Gösta Högberg redogör för aktuell uppföljning
enligt internkontrollplan 2014 avseende rutinen/systemet
- erbjudande om förskoleplats, aktuell kösituation
- skolfrånvaro, aktuell långtids- och korttidsfrånvaro. ”Plan för närvaro i
grundskolan F-9 Boxholms kommun” som tagits fram av elevhälsan delas
ut till ledamöterna.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsutskott

2014-05-05

Buu § 43

Verksamhetsinformation
Barn- och utbildningschef Gösta Högberg informerar om
- senaste träffen med Föräldrasamverkansgruppen där man bland annat tog
upp genomfört öppet hus på skolorna samt brev gällande ett olämpligt
dataspel som kommer att skickas ut till samtliga föräldrar. Även barn- och
utbildningsutskottet ställer sig bakom detta brev.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande

BOXHOLMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
10(12)

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsutskott

2014-05-05

Buu § 44

Information L15
Annsofi Ramevik (s) informerar om mötet i L15 2014-04-24;
- MIRA – Migration, Intresse, Reflektion och Attityd
Information om samhälls- och språkintroduktion
- modersmålspoolen avslutas i juni och de större kommunerna får stötta upp
och hjälpa de små kommunerna
- information om Teknikcollege
- information om Vård- och omsorgscollage
- Syv-barometern – Hur väl är de allmänna råden implementerade bland
personal på våra skolor? Förslag på regionala rekommendationer för studie- och yrkesvägledning
- regionfrågan
- förslag samverkansavtal
- ensamkommande barns och ungdomars tidigare skolgång – diskussion om
eventuellt samarbete med Folkhögskolorna för att tillgodose behovet av
introduktion i svenska språket.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Buu § 45

Delgivning allmänna ärenden
Diarienummer

Ärende

Avsändare

Ks 2014.114.047

Utbetalning av statsbidrag mars
2014 avseende maxtaxan

Skolverket

Bun 2012.075.047 Rekvisition av statsbidrag för
matematikhandledare 2014/15

Gösta Högberg

Bun 2012.075.047 Statsbidrag för matematikhandLedare inom Matematiklyftet
Läsåret 2014/15

Skolverket

Ks 2013.114.047

Beslut – Statsbidrag till skolhuvud- Skolverket
män som inrättar karriärsteg för
lärare 2014/15

Ks 2013.114.047

Rekvisition av statsbidrag för
karriärtjänster (januari-juni 2014)

Gösta Högberg

Bun 2012.006.602 Beslut - Statsbidrag för Lärarlyftet Skolverket
II vårterminen 2014
Ks 2014.160.041

Budget 2015

_____

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Ks § 101/140408
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Buu § 46

Delgivning delegationsärenden
Delegat

Delegationsbeslut

Avseende tiden

Gösta Högberg

Beviljat arbete hemifrån

Mars-april 2014

_____

Justerare

Utdragsbestyrkande

