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Justerare Utdragsbestyrkande 

 

 Sida 
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Barn- och utbildningsutskott 

 

 

2015-03-09 

 

 

Buu § 13 

 

Information av rektor Christina Nessvi 
 

Rektor Christina Nessvi är inbjuden för att presentera sig och sina rektors-

områden Stenbockskolan årskurs F-3 samt Åsbo skola årskurs F-6.  

 

Christina Nessvi uppmärksammar politikerna på att det kommer att behövas 

en utökning av fritidshemsverksamheten i augusti 2015, på grund av ett stort 

behov av fritidshemsplatser. 

  

Ordföranden tackar för informationen. 

 

_____ 

 

 

 

 

 



BOXHOLMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

 Sida 
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Barn- och utbildningsutskott 

 

 

2015-03-09 

 

 

Buu § 14 Dnr Ks 2015.090.624 

 

Reviderad plan för Barn- och elevhälsan i Boxholms kommun 

 
Sammanfattning 

Enligt skollagen ska barnen/eleverna ha tillgång till medicinska, psykolo-

giska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan, som nu 

är ett vedertaget namn för denna verksamhet, kan bidra till att skapa miljöer 

som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elev-

hälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. 

 

Elevhälsans personal har reviderat tidigare plan från 2013-12-03. Planen be-

skriver hur elevhälsans olika kompetenser arbetar tillsammans för att bidra till 

varje barns/elevs utveckling, hälsa och trygghet. 

 

Logoped Ida Bengtsson, som är samordnare för elevhälsan, redogör för den 

reviderade planen samt informerar om hur elevhälsans personal arbetar. 

 

Beslutsunderlag 
Plan för barn- och elevhälsan i Boxholms kommun, daterad 2015-03-02.  

 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

 

att anta reviderad plan för elevhälsan i Boxholms kommun. 

 

_____ 

 

Delgivning: Kommunstyrelsen För handläggning 
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Barn- och utbildningsutskott 

 

 

2015-03-09 

 

 

Buu § 15 

 

Information av förskolechef Peggy Gustavsson 

 

Förskolechef Peggy Gustavsson är inbjuden för att informera om barnom-

sorgen. 

 

Peggy Gustavsson informerar om behovet av förändring av barnomsorgen i 

Rinna på grund av att dagbarnvårdaren i Rinna går i pension till sommaren.  

 

Dessutom uppmärksammas politikerna på ett kommande behov av ytterligare 

barnomsorgsplatser i storleksordningen av en avdelning på grund att det fötts 

15 barn utöver prognosen för 2014.   

 

Ordförande tackar för informationen.  

 

_____ 
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Buu § 16 Dnr Ks 2015.082.023 

 

Anställningsprövning studie- och yrkesvägledare (SYV), heltid 

 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningens studie- och yrkesvägledare (SYV) har 

deklarerat att han tänker ta pension. Sista anställningsdagen är 2015-07-31. 

 

SYV har en mycket framträdande roll inom skolväsendet och tjänsten är  

reglerad i lag. Lagstiftaren har under senaste året skärpt kommunens ansvar 

inom området för studie- och yrkesvägledning. I Boxholms kommun har även 

SYV ansvarsområden som inte med automatik tillhör denna typ av tjänst 

men, som på grund av kommunens storlek, bedömts bäst behandlas av SYV. 

Detta är bland annat handläggning av interkommunala ersättningar, inackor-

deringstillägg och resebidrag. I tjänsten ingår även ansvar för kommunala 

informations- och aktivitetsansvaret. 

 

Beslutsunderlag 
Plan för studie- och yrkesvägledning, antagen av kommunstyrelsen  

2014-11-25. 

 

Finansiering 
Tjänsten som studie- och yrkesvägledare finansieras inom ramen för barn- 

och utbildningsförvaltningens budget. 

 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet föreslår utvecklingsutskottet besluta 

 

att återbesätta tjänsten som studie- och yrkesvägledare. 

 

_____ 

 

Delgivning: Utvecklingsutskottet För handläggning 
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Buu § 17 Dnr Ks 2015.062.612 

 

Remiss från Skolinspektionen avseende ansökan om god-

kännande som huvudman för en utökning av en befintlig  

fristående gymnasieskola vid Fria Läroverken i Linköpings 

kommun fr o m läsåret 2016/2017 – Dnr 32-2015:622 

 

Sammanfattning 
Fria Läroverken i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkän-

nande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasie-

skola vid Fria Läroverken i Linköpings kommun från och med läsåret 

2016/2017.  

 

Remissen har inkommit från Skolinspektionen 2015-02-11. Remissvar ska 

vara Skolinspektionen tillhanda senast den 5 maj 2015.  

 

Beslutsunderlag 

Remiss från Skolinspektionen, daterad 2015-02-11. 

Kommunstyrelsens beslut, § 82/140318, gällande behandling av remisser 

rörande etablering av gymnasieskolor. 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet beslutar 

 

att göra bedömningen att etableringen av de fristående gymnasieutbildning-

arna inte medför några direkt påtagliga konsekvenser för skolorna i just  

Boxholms kommun. På sikt skulle detta kunna påverka regionens redan eta-

blerade 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 upp-

står, vilket skulle kunna tänkas påverka gymnasievalet och utbildningsnivån 

negativt för ungdomar i Boxholms kommun, då våra elever får längre restid 

till skolan. 

 

_____ 

 

Delgivning: Skolinspektionen  För kännedom 
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Buu § 18 Dnr Ks 2015.068.612 

 

Remiss från Skolinspektionen avseende ansökan om godkän-

nande som huvudman för en nyetablering av en fristående 

gymnasieskola vid Hermods Gymnasium i Linköpings  

kommun fr o m läsåret 2016/2017 – Dnr 32-2015:944 

 

Sammanfattning 
Hermods Gymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 

som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Her-

mods Gymnasium Linköping i Linköpings kommun från och med läsåret 

2016/2017. 

 

Remiss har inkommit från Skolinspektionen 2015-02-13. Remissvar ska vara 

Skolinspektionen tillhanda senast den 5 maj 2015. 

 

Beslutsunderlag 

Remiss från Skolinspektionen, daterad 2015-02-13. 

Kommunstyrelsens beslut, § 82/140318, gällande behandling av remisser  

rörande etablering av gymnasieskolor. 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet beslutar 

 

att göra bedömningen att etableringen av de fristående gymnasieutbildning-

arna inte medför några direkt påtagliga konsekvenser för skolorna i just  

Boxholms kommun. På sikt skulle detta kunna påverka regionens redan eta-

blerade 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 upp-

står, vilket skulle kunna tänkas påverka gymnasievalet och utbildningsnivån 

negativt för ungdomar i Boxholms kommun, då våra elever får längre restid 

till skolan. 

 

_____ 

 

Delgivning: Skolinspektionen  För kännedom 
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Buu § 19 Dnr Ks 2015.065.612 

 

Remiss från Skolinspektionen avseende ansökan om god-

kännande som huvudman för en utökning av en befintlig  

fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet i Linköpings 

kommun fr o m läsåret 2016/2017 – Dnr 32-2015:926 

 

Sammanfattning 
ThorenGruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid  

Yrkesgymnasiet i Linköping i Linköpings kommun från och med läsåret 

2016/2017. 

 

Remiss har inkommit från Skolinspektionen 2015-02-12. Remissvar ska vara 

Skolinspektionen tillhanda senast den 5 maj 2015. 

 

Beslutsunderlag 

Remiss från Skolinspektionen, daterad 2015-02-12. 

Kommunstyrelsens beslut, § 82/140318, gällande behandling av remisser  

rörande etablering av gymnasieskolor. 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet beslutar 

 

att göra bedömningen att etableringen av de fristående gymnasieutbildning-

arna inte medför några direkt påtagliga konsekvenser för skolorna i just  

Boxholms kommun. På sikt skulle detta kunna påverka regionens redan eta-

blerade 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 upp-

står, vilket skulle kunna tänkas påverka gymnasievalet och utbildningsnivån 

negativt för ungdomar i Boxholms kommun, då våra elever får längre restid 

till skolan. 

 

_____ 

 

Delgivning: Skolinspektionen  För kännedom 

 

 

 



BOXHOLMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 

 

Sammanträdesdatum 

Justerare Utdragsbestyrkande 

 

 Sida 

9(14) 

Barn- och utbildningsutskott 

 

 

2015-03-09 

 

 

Buu § 20 Dnr Ks 2015.044.600 

 

Uppföljning internkontrollplan 2015 

 

Skol- och äldreomsorgschef Rozita Hedqvist redogör för uppföljning enligt 

internkontrollplanen 2015 avseende skolfrånvaro för oktober-december 2014.  

Rektor Christina Nessvi informerar om hur man i skolan arbetar med elevers 

frånvaro enligt ”Plan för närvaro i grundskolan F-9 Boxholms kommun”, som 

delas ut till närvarande ledamöter. 

 

Förskolechef Peggy Gustavsson redogör för kösituationen inom barnomsor-

gen. 

 

_____ 
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Barn- och utbildningsutskott 
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Buu § 21 Ks 2015.057.600 

 

Val av kontaktpolitiker till barn- och utbildningsverksam-

heterna 

 

Sammanfattning 
På grund av att ledamoten Erika Andersson (s) har avsagt sig som ledamot i 

barn- och utbildningsutskottet behöver en ny kontaktpolitiker utses för för-

skolor och dagbarnvårdare. 

  

Beslut 

Barn- och utbildningsutskottet beslutar 

 

att utse Henrik Carlsson (s) som kontaktpolitiker för förskolor och  

dagbarnvårdare. 

 

_____ 

 

Delgivning: Förskolechef För kännedom 

  Förskolor och dagbarnvårdare För kännedom 

  Henrik Carlsson För kännedom 
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Buu § 22 

 

Verksamhetsinformation 

 

Skol- och äldreomsorgschef Rozita Hedqvist informerar om  

 

- KPMG:s inspektion av verksamheten. Kommunrevisorerna har kallat till 

årligt uppföljningsmöte den 30 mars. 

 

- Skolinspektionen kommer till skolan i början av april. Rektorer och för-

skolechef har tillsammans med före detta barn- och utbildningschef Gösta 

Högberg besvarat ett stort antal frågor inför inspektionen.  

 

- årets skolavslutning är planerad och finns att läsa på kommunens webb-

sida. 

 

_____ 
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Buu § 23 

 

Delgivning allmänna ärenden 

 

Diarienummer Ärende  Avsändare 

 

Ks 2014.235.611 Resultat från ombedömningen av Skolinspektionen 

 nationella prov vårterminen 2014: 

 -  Åsbo skola, årskurs 6, engelska 

    och matematik 

 -  Stenbockskolan, årskurs 9,  

    matematik och svenska 

 

Ks 2013.114.047 Ansökan om statsbidrag för  Rozita Hedqvist 

 karriärtjänster 2015/2016, 

 avseende 6 förstelärare 

 

Ks 2014.114.047 Ansökan om statsbidrag för  Rozita Hedqvist 

 kvalitetssäkrande åtgärder inom 

 förskolan, fritidshemmet och annan 

 pedagogisk verksamhet, avser  

 bidragsåret 2015 

 

Ks 2015.083.047 Ansökan om statsbidrag för lov-  Rozita Hedqvist 

 och sommarskola 2015 

 

 Redovisning av preliminära valet Hans Sjögren 

 till gymnasieskolan vårterminen   

 2015, avser elever födda 1999 

 

Ks 2015.036.606 Kompletterande yttrande gällande Rozita Hedqvist 

 anmälan om kränkande behandling 

 vid Stenbockskolan 

 

 Avsägelse från uppdrag som Kommunfullmäktige 

 ledamot i barn- och utbildnings- Kf § 20/2015-02-16 

 skottet, Erika Andersson (s) 

 

 Nyval av ledamot i barn- och Kommunfullmäktige 

 utbildningsutskottet, Henrik Kf § 21/2015-02-16 

 Carlsson (s) 

 

Ks 2015.046.600 Ansökan om bidrag Skapande Rozita Hedqvist 

 Skola avseende läsåret 2015/2016 

 

_____ 
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Buu § 24 

 

Delgivning delegationsärenden 

 

Delegat Delegationsbeslut Avseende tiden 

 

Rozita Hedqvist Beviljat byte av grundskola, Februari 2015 

 till Eksjö kommun 

 (dnr 2015.076.605) 

 

Rozita Hedqvist Tecknat avtal med Solna stad Mars 2015 

 avseende elevs plats på E-resurs 

 Stenbockskolan från och 

 med januari 2015 

 (dnr 2015.093.605) 

 

_____ 
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Barn- och utbildningsutskott 
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Buu § 25 

 

Övriga frågor 

 

Siv Friedmann Björk (c) undrar om kostpolicyn kommer att tas upp i barn- 

och utbildningsutskottet. Skol- och äldreomsorgschef Rozita Hedqvist infor-

merar om att kommunstyrelsen skickat kostpolicyn för eventuella synpunkter 

till de olika kostenheterna i kommunen och att eventuella synpunkter därför 

får framföras direkt till kommunstyrelsen. 

 

_____ 

 


