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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Barn-och utbildningsutskottet 2018-01-23 Sid. 1

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset den 23januari 2018 kl. 08:30-11:30

Beslutande Tobias Jarstorp (L), ordf
Elisabeth Åberg (L)
Rolf Andersson, Sillbo, (C)
Aneth Arvidsson (5)
Helena Cederberg, (V)

Övriga deltagare Birgit Barchiesi (SD), ej tjänstgörande ersättare
Asko Klemola, sektorchef barn och utbildning
Christine Larsson, biträdande kommunsekreterare

Utses att justera: Aneth Arvidsson (5)

Plats och tid Personal- och kansliavdelningen tisdagen den 23januari kl. 12:00

Underskrifter:

Paragrafer
§ 1-6

Sekreterare
stine Larss n

Ordförande
T biasJarsto

Justerande
Aneth Arvidsson

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Barn-och utbildningsutskottet 20 18-01-23 Sid. 2

§1

Sektorchefen informerar

Sektorchefen ger utskottet aktuell information om bland annat personalfrågor, lokaler, två
maträtter i skolan- försöksår, skolskjuts vid särskilda skäl, måltidskostnad vid ej
pedagogisk måitider och ekonomisk återkoppling för 2017.

Sektorchefen ger barn- och utbildningsutskottet information om personalfrågor.

Förskolan har full personalstyrka. Några vikarier är obehöriga. Utmaning med rekrytering
av behörig personal kvarstår.

Grundskolan har fått 1,3 tjänster i utökad drift. Matematikunden’isning är förstärkt med
personal samt att kuratorn har utökat sin tid. En skolcoach finns på plats. En
projektanstäHning för övergripande verksamhetsfrågor på Sture är också tillsatt.

Lokaler
Bygglov för eventuell ombyggnation eller moduler för förskoleklasser planeras med
Sektor teknik och service och byggnadsinspektören.

Modulerna för förskolan ses också över. Söktrycket är fortfarande störst i centralort.

Servering av 2 rätter i grundskolan
Kommunfullmäktige beslutade i budgeten för 2018 att anslå medel till ett försöksår med
servering av två maträtter i skolan. Implementering pågår tillsammans med Sektor teknik
och service.

Personalpris för måltider som ej klassas som pedagogiska måftider.
En översyn har skett så att all personal ska betala lika mycket för ej pedagogiska
måltider. Det har tidigare varit skillnad beroende på vari organisationen man varit
placerad.

Rikskonferens- En bättre skola
Förvaltningen tillsammans med representanter från Barn- och utbildningsutskottet har
varit på rikskonferensen -“En bättre skola”. Skolan och förskolan kommer att gå in i SIQ.
En rapport sammanställs och skickas in som sedan utvärderas. När alla delar i rapporten
håller högsta kvalitet så kan verksamheten få en utmärkelse av Swedish Institute for
Quality SJQ. Förhoppningen är att någon av verksamheterna får en utmärkelse senast
efter utvärderingen år 2020.

Ju erandes Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Barn-och utbildningsutskottet 2018-01-23 Sid. 3

forts1

Årsberättelse 2017 för Sektor barn och utbildning är flirdigställd och presenteras
utskottet.

Ekonomi 2017
1 sin helhet har sektorn gjort ett överskott. Överskottet beror mycket på bidrag av statliga
medel.

Sammanträdet ajourneras

Sammanträdet återupptas

Sammanställning av statistik för år 2017 inom Sektor Barn och utbildning presenteras.

Kompentensförsörjningsplan- Arbetet pågår övergripande inom förvaltningen.

Skolskjuts vid särskilda skäl- Det beslutades av kommunfullmäktige i budgeten för 2018
att anslå medel till skolskjutsar vid särskilda skäl. Pengar kommer delvis att användas när
reglementet inte kan följas, bland annat när vincerväglag gör att bussen inte kan ta sig
fram. Dialog sker med Axeissons.

1 ärendet yttrar sig Aneth Arvidsson (5), Helena Cederberg (V), Elisabeth Åberg (L),
Rolf Andersson (C) och Tobias Jarstorp (L).

Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsuiskottet är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Barn-och utbildningsutskottet beslutar

gj notera informationen till protokollet

j;ndes ,,,,,/ Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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§2

Information till huvudman från sektor barn och utbildning

Ordföranden ger utskottet aktuell information om eventuell kränkande behandling på
grundskola, förskola och fritidshem.

Tidigare behandling i ärendet
Barn- och utbildningsutskotlet beslutade 20 17-08-22, § 47

notera informationen till protokollet

Barn- och utbildningsutskottet beslutade 20 17-09-19, § 57
att notera informationen till protokollet

Barn- och utbildningsutskottet beslutade 20 17-10-17, § 70
att notera informationen till protokollet

Barn- och utbildningsutskottet beslutade 2017-11-21, § 79 föreslå kommunstyrelsen
att notera informationen till protokollet

Ordföranden föredrar ärendet.

12 stycken rapporter har upprättats under perioden 2017-11-22—2018-01-22

Sektorchefen yttrar sig

Ordföranden ställer frågan om barn- och utbildningsutskottet är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Barn-och utbildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

gg notera informationen till protokollet



SkinnsjQb
rrwnun

Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Barn-och utbildningsutskottet 2018-01-23 Sid. 5

§ 3 Dnr: 2018.0037.600

Handlingspian för nyanländas lärande

1 Skinnskattebergs kommun är kommunstyrelsen huvudman för skola, förskola och
fritidshem. Därmed vill förvaltningen att huvudmannen fastställer handlingsplanen för
mottagande av nyanlända elever till grundskolan. Detta för att säkerställa ett enhetligt,
likvärdigt och rättssäkert mottagande av nyanlända elever i Skinnskattebergs kommun. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Sektorchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Elisabeth Åberg (L), Rolf Andersson (C), Tobias Jarstorp (L) och
Aneth Arvidsson (5).

Elisabeth Åberg (L) yrkar föreslå kommunstyrelsen gj fastställa handlingsplanen för
mottagande av nyanlända elever i grundskolan

Aneth Arvidsson (5) yrkar bifall till Elisabeth Åbergs (L) förslag.

Ordföranden ställer frågan om barnS och utbildningsutskottet är redo att gå till
beslut och finner frågan med ja besvarad.

Barn- och utbildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

att fastställa handlingsplanen för mottagande av nyanlända elever till grundskolan
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§4

Förberedelse, genomförande och återkoppling för
sammanträden och beredningar med samrådsorgan

Enligt Arbetsordning för Kommunstyrelsen, antagen av kommunstyrelsen 2012-12-14, §
188, reviderad 2017-04-04, § 69: § 20 Samrådsorgan, är kommunens samrådsorgan
Samrådsgruppen för Finska Förvaltningsområdet och Region Västmanlands
Samverkansgmpper.

Förtroendevalda representanter i dessa organ ska i ärenden där budget, verksamhetsplan,
mål samt tidigare beslut ej ger vägledning inhämta Skinnskattebergs kommuns
ståndpunkt. Den förtroendevalde avgör själv om Skinnskattebergs kommuns ståndpunkt
ska inhämtas eller ej.

Förtroendevalda representanter i Region Västmanlands Samverkansgrupp Barn och Unga
ska i ärenden där budget, verksamhetsplan, mål samt tidigare beslut ej ger vägledning
inhämta Skinnskattebergs kommuns ståndpunkt från barn- och utbildningsutskottet.

Förtroendevald som deltagit i sammanträde med samrådsorgan ska skriftligen kortfattat
återapportera vid nästföljande utskottssammanträde. Återrapporteringen ska innefatta
ärendet, eventuellt inhämtad ståndpunkt samt ärendets utgång.

Vid dagens sammanträde lämnas inga rapporter.

Utdragsbestyrkande
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§5

Delgivningar

Inga delgivningar föreligger vid dagens sammanträde.

fandes Utdragsbestyrkande
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§6

Övriga frågor

Tobias Jarstorp (L) påminner om planen för verksamhetsbesök

Aneth Arvidsson (S) ställer fråga om multisportarenan.

Aneth Arvidsson (S) ställer fråga om rutiner för om elev upplever sig kränkt av personal.

Aneth Arvidsson (S) ställer fråga om rutiner misstanke om alkohol eller drogpäverkad
personal.

Aneth Arvidsson (S) ställer fråga resurspersoner som stöd till elever med särskilda behov.

Sektorchefen svarar.

J sterandes Utdragsbestyrkande
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