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Ändring av föredragslista

Sammanträdet ajourueras

Sammanträdet återupptas

&

Aneth Arvidsson (S) och Ewa Wikström (S) yrkar att föredragningslistan utökas med ett
ärende Klockarbergsskolan; it/ökning av lokaler.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27, § 89 om investeringsbudget 2018 med plan
2019-202 1. Arendet som önskas läggas till föredragslistan rör verkställighet enligt KL
kap 6 §‘gäHande skrivningen Klockarbergsskolan; utökning av lokaler (fri!idshemmet
behöver större) ynoduler? Aneth Arvidsson (S) och Ewa Wikström (8) föreslår Barn och
utbildningsutskottet besluta att ge förvaltningen i uppdrag att alternativa förslag till
lokaler tas fram med kostnadsberäkningar och då i första hand i kommunens befintliga
förvaltningsfastigheter lämpliga för ändamålet (tex. Aspebäcken och Riddarhyttans
skola).

Tobias Jarstorp (L) yrkar avslag till en utökning av föredragslistan.

1 ärendet yttrar sig Aneth Arvidsson (8), Ewa Wikström (8), Tobias Jarstorp (L),
Elisabeth Aberg (L), Rolf Andersson (C) och Birgit Barchiesi (SD)

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

Ordförande ställer proposition på Aneth Arvidsson (S) och Ewa Wikström (S) förslag
att föredragningslistan utökas med ett ärende Klockarbergsskolan; utökning av
lokaler.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27, § 89 om investeringsbudget 2018 med
plan 2019-2021. Arendet som önskas läggas till råredragslistan rör verkställighet
enLigt KL kap 6 £4ällande skrivningen Klockarbergsskolan; utökning av lokaler
(fritidshemmet behöver större) moduler? Aneth Arvidsson (S) och Ewa Wikström (5)
föreslår Barn och utbildningsutskottet besluta att ge förvaltningen i uppdrag att
alternativa förslag till lokaler tas fram med kostnadsberäkningar och då i första hand
i kommunens befintliga förvaltningsfastigheter lämpliga för ändamålet (tex.
Aspebäcken och Riddarhyttans skola) mot Tobias Jarstorps (L) förslag fl avslå en
utökning av föredragslistan och finner att Barn- och utbildningsutskottet beslutat
enligt Tobias Jarstorps (L) förslag.
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§ 21 forts.

Barn-och utbildningsutskottet beslutar

att avslag till en utökning av dagordningen

Aneth Arvidsson (S) och Ewa Wikström (S) reserverar sig till förmån rör eget
förslag.

terand Utdragsbestyrkande
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§ 22
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Sektorchefen informerar

Sektorchefen ger utskottet aktuell information om bland annat antal barn i fritidshem
augusti 2018 och lärarbehörighet.

Sektorchefen ger barn- och utbildningsutskottet information om behörighet hos
personalen i förskola, grundskola, samt lärartlltheten till hösten.

Den 7juni är det en träff planerad där sektorchefen för Barn och utbildning, rektor och
biträdande rektor ska träffa en föräldragrupp för 6-åringarna som börjar förskoleplats
till hösten.

1 ärendet yttrar sig Rolf Andersson (C), Aneth Arvidsson (8) och Tobias Jarstorp (L).

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

Barn-och utbildningsutskottet beslutar

att notera informationen till protokollet
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23 Dnr: 2018.0141.600

Information till huvudman från Sektor barn och utbildning

Utskottet ges aktuell information om eventuell kränkande behandling på grundskola,
förskola och fritidshem.

Ordföranden föredrar ärendet.

10 incidenter har rapporterats under perioden 201 8-04-24——20 18-05-21.

1 rapport från förskolan.

9 rapporter från grundskola

2 av 10 rapporter är under ytterligare utredning.

1 ärendet yttrar sig Aneth Arvidsson (S).

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

att notera informationen till protokollet

Justerandes Utdragsbestyrkande
5i
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§ 24 Dnr2018.0223.101

Svar på motion om Riddarhyttans skola

En motion i rubricerat ärendet har inkommit från Aneth Arvidsson (5), Roger Ingvarsson
(S) och Elof Engman (S). Kommunfullmäktige beslutade 20 18-03-05, § 16 att överlämna
motionen till kommunstyrelsen för beredning. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Ordföranden föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Aneth Arvidsson (5), Tobias Jarstorp (L), Ewa Wikström (S),
Elisabeth Åberg (L), Rolf Andersson (C) och Birgit Barchiesi (SD).

Sektorchefen yttrar sig.

Sammanträdet ajourneras

Sammanträdet återupptas

Aneth Arvidsson (S) yrkar bifall till motionen.

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

att bifalla motionen

Justerandes Utdragsbestyrkande

fl
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§ 25 Dnr2018.0422.101

Omfördelning av investeringsmedel

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27, § 89 att i investeringsbudgeten avsätta 1500
tkr för en utökning av lokaler inom förskolan. Förvaltningens bedömning är att det inte
finns ett behov att utöka med lokaler till förskolan utifrån förvaltningens prognos för år
2018-2021 gällande antalet barn inom förskolan. Ett förslag till omfördelning av
investeringsmedel finns. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Sektorchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Elisabeth Åberg (L), Aneth Arvidsson (8) och Rolf Andersson (C).

Aneth Arvidsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag att omfördela 1500 tkr för
utökning lokaler förskola i investeringsbudgeten 2018 till andra aktiviteter! insatser
enligt förvaltningens förslag upprättat i bilaga Ulökning lokaler förskola.

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

att omfördela 1500 tkr för utökning lokalerförskola i investeringsbudgeten 2018 till
andra aktiviteter! insatser enligt förvaltningens förslag upprättat i bilaga Utökning
lokaler förskola
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§ 26 Dnr2018.0429.l0l

Omprioritering av uppdrag angående införandet av barnomsorg
på obekväm arbetstid

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27, § 89 att i utökad drift avsätta 400 tkr för
bamomsorg på obekväm arbetstid. Projektet är beräknat att starta hösten 2018. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Sektorchefen föredrar ärendet

1 ärendet yttrar sig Elisabeth Äberg (L), Rolf Andersson (C), Birgit Barchiesi (SD),
Aneth Arvidsson (S), Ewa Wikström (S) och Tobias Jarstorp (L).

Tobias Jarstorp (L) yrkar gg inte stryka uppdraget i budgeten gällande barnomsorg på
obekväm arbetstid

Aneth Arvidsson (S) yrkar att utifrån förvaltningens redovisning stryka uppdraget i
budgeten gällande barnomsorg på obekväm arbetstid.

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

Ordrörande ställer proposition på Aneth Arvidssons (S) förslag att utifrån
förvaltningens redovisning stryka uppdraget i budgeten gällande barnomsorg på
obekväm arbetstid mot Tobias Jarstorps (L) förslag att inte stryka uppdraget i
budgeten gällande barnomsorg på obekväm arbetstid Barn- och
utbildningsutskottet beslutat enligt Aneth Arvidssons (S) förslag.

Barn- och utbildningsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

att utifrån förvaltningens redovisning stryka uppdraget i budgeten gällande barnomsorg
på obekväm arbetstid

Tobias Jarstorp (L) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Justerand Utdragsbestyrkande
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§ 27

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 Föiwaltningsområdet och Region Västmanlands
Samverkansgnipper.

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 skri[tligen kortfattat
återrapportera vid nästföljande utskottssammanträde. Aterrapporteringen ska innefatta
ärendet, eventuellt inhämtad ståndpunkt samt ärendets utgång.

Vid dagens sammanträde lämnas inga rapporter.
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Delgivningar

2018-05-07
Astma och allergiffirbundet
Prioritera upprustning av skollokaler

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

Barn- och utbildningsutskottet beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna
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Övriga frågor

Aneth Arvidsson (5) ställer fråga om skrivelsen från Intressegruppen för Riddarhyttans
skolan.

Elisabeth Åberg (L) ställer fråga om undervisning
schema.

i finska språket inlagt i ordinarie

Rolf Andersson (C) ställer fråga om distansutbildning i moderna språk.

Sektorchefen svarar.


