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§ 30

Ändring av föredragningslista

Aneth Arvidsson (S) yrkar att föredragningslistan utökas med ett ärende Skolskjutsar
from hösttennmen 2018.

Enligt Kommunfullmäktiges beslut om antagande av Skolskjutsreglemente i juni 2016 så
framgår det i § 6 Väntetider: “Väntetiden i anslutning till skoldagen ska inte överstiga 30
minuter”. Eftersom detta KF beslut inte efterlevs from höstterminens start 2018 behöver
detta tas upp som ett ärende på dagens sammanträde. Vi behöver besluta vilken åtgärd
som krävs för att Kommunfullmäktiges beslut snarast efterföljs.

Ordföranden anför att informationen är känd och att sektorchefen under dagens
sammanträde kommer att informera om situationen med skolskjutsarna, samt vilka
åtgärder som vidtagits.

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

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

Sammanträdet ajourneras för överläggning.

Sammanträdet återupptas.

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 (5) förslag aft
föredragningslistan utökas med ett ärende Skolskjutsarfrom höstterminen 2018.
Enligt Kommunfullmäktiges beslut om antagande av Skolskjutsreglemente i juni
2016 så framgår det i § 6 Väntetider: “Väntetiden i anslutning till skoldagen ska inte
överstiga 30 minuter”. Eftersom detta KF beslut inte efterlevs from höstterminens
start 2018 behöver detta tas upp som ett ärende på dagens sammanträde. Vi
behöver besluta vilken åtgärd som krävs rör att Kommunfullmäktiges beslut snarast
efterföljs mot Tobias Jarstorps (L) förslag att avslå en utökning av
föredragningslistan och finner att Barn- och utbildningsutskottet beslutat enligt
Tobias Jarstorps (L) förslag.

Votering begärs och genomförs genom handuppräckning.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 30 forts.

Voteringen utfaller så att Aneth Arvidssons (S) förslag till en utökning av
föredragningslistan får två röster och Tobias Jartorps (L) förslag att avslå en utökning av
föredragningslistan får tre röster.

Aneth An’idsson (S) och Helena Cederberg reserverar sig till förmån för Aneth
Arvidssons (S) förslag.

Barn-och utbildningsutskottet beslutar

QiL avslå en utökning av föredragningslistan

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 31

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 lärarbehörighetema på
skolan. 70 T0 av lärarna i grundskolan är legitimerade. Inom förskolan har 30 % av
personalen förskollärarutbildning. resterade är barnskötare eller saknar utbildning.
Atgärder är vidtagna så som profilering på mässor och avtal med Mälardalens högskola
med erbjudande av yrkesintegrerad utbildning är tecknat.

Rekrytering av rektor pågår som beräknas vara klar v.37. Biträdande rektor Stina
Grufman blir tillförordnad rektor från det att nuvarande rektor slutar, till det att ny
rektor är på plats.

Skolskjutsarna vid terminsstart har inte fungerat i enlighet med gällande
skolskjutsreglemente. Förvaltningen har påbörjat åtgärder för att reglementet ska följas.

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

Sammanträdet ajourneras får paus.

Sammanträdet återupptas.

Utskottet har en önskan om att information kring skolskjutsar ska delges utskottet i
samband med att informationen ges föräldrar.

Kottens förskola är inflyttade i nya lokaler. Moduler vid Klockarbergsskolan är på plats
och två klasser förväntas flyttas in v. 37-v. 38. Det blir årskurs 6 som kommer att hålla
till i modulerna.

Barnomsorg på obekväm arbetstid- uppdraget har påbörjas.

Utskottet delges information om den nya förvaltningslagen som trädde ikraft 1juli
2018.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 31 forts.

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 informationen till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 32 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.

Sektorchefen föredrar ärendet.

7 incidenter har rapporterats under perioden 2018-05-22--2018-08-27.

1 rapport från förskolan.

6 rapporter från grundskolan.

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

notera informationen till protokollet

Justerandes Utdraasbestyrkande
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§ 33

Ekonomisk uppföljning per 201 8-07-31- information

Utskottet får vid sammanträdet information om det ekonomiska läget inom Sektor barn
och utbildning.

Sektorchefen föredrar ärendet.

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

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 informationen till handlingarna

rfsÉerandes Utdragsbestyrkande
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§34 2018.

Betyg årskurs 6-9

Barn- och utbildningsutskottet får en redovisning av betygen för årskurs 6 och 9 från
vårterminen 2018. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Sektorchefen föredrar ärendet.

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

Sektorchefen yttrar sig.

Aneth Arvidsson (S) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att presentera en
verksamhetspian för att nå kommunfullmäktiges huvudmål gällande gymnasiebehörighet,
att verksamhetsplanen skall presenteras vid utskottets ordinarie sammanträde i oktober.

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

Barn- och utbildningsutskottet beslutar

411 ge förvaltningen i uppdrag att presentera en verksamhetsplan för att nå
kommunfullmäktiges huvudmål gällande gymnasiebehörighet

verksamhetsplanen skall presenteras vid utskottets ordinarie sammanträde i oktober

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§35 2018.

Studieresa till Auschwitz

Barn— och utbildningsutskottet får ta del av en redogörelse av den studieresa årskurs 9 vid
Klockarbergsskolan gjort till Auschwitz. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Sektorchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Rolf Andersson (C) och Aneth Arvidsson (S).

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

Barn- och utbildningsutskottet beslutar

g lägga informationen till handlingarna

Ju erandes Utdragsbestyrkande
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§ 36 2018.

Uppföljning medarbetarenkät

Utskottet delges resultatet av de medarbetarenkäter som genomförts inom Sektor barn
och utbildning under vårterminen 2018. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Sektorchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Aneth Arvidsson (S) 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

lägga informationen till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§37 2018.

Införande av en samordningsfunktion för elevhälsans
medicinska del i Västmanland

Region Västmanland rekommenderar regionstyrelsen och respektive kommun att besluta
om införande av en samordningsfunktion för elevhälsans medicinska del i Väsirnanlands
län. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Sektorchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Aneth Arvidsson (S) 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 föreslå kommunstyrelsen

ingå i samordningsfunktionen för elevhälsans medicinska del i Västmanlands län

Skinnskatteberg kommuns del av samordningen finansieras inom ram

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 38

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 ifir Finska Förvaltningsområdet och Region Västmanlands
Samverkansgrnpper.

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

Förtroendevalda representanter i Region Västmanlands Samverkansgrnpp 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
återrapportera vid nästföljande utskotissammanträde. Äterrapporteringen ska innefatta
ärendet, eventuellt inhämtad ståndpunkt samt ärendets utgång.

Vid dagens sammanträde lämnas inga rapporter.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 39

Delgivningar

2018-06-28
Migrationsverket
Så påverkar nya gymnasielagen kommunerna

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

Barn- och utbildningsutskottet beslutar

g lägga delgivningarna till handlingarna
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§ 40

Ovriga frågor

Aneth Arvidsson (S) ställer fråga om adekvat utbildning för alla resurser som anställs
på skolan.

Sektorchefen svarar.

fterandes Utdragsbestyrkande


