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Sammanträdesprotokoll

20 19-04-15 Sid. 19

Plats och tid Stora sammanträdesmmmet, Kommunhuset måndagen den 15april 2019 kl.
09:00-10:30

Beslutande Sabine Thungren (5), ordf.
Rolf Sass (5), vice ordf
Tobias Jarstorp (L)

Övriga deltagare

Utses att justera:

Plats och tid

Underskrifter:

Staffan Strid (M), ej tjänstgörande ersättare
Helena Cederberg (V), ej tjänstgörande ersättare
Asko Klemola, sektorchef barn och utbildning
Christine Larsson, kommunsekreterare

Tobias Jarstorp (L)

Personal- och kansliavdelningen måndagen den 15april kl. 12:00

Christine Larsson

Paragrafer
§ 15-22

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Sabine Thun:

Q
Tobias JarstorpL)
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§ 15

Sektoreheten informerar

Sektorchefen ger utskottet aktuell information om bland annat sommarlovsskola,
uppföljning nyanländas lärande, skoiskjutsar 2019/2020 och personalfrågor.

Sektorchefen informerar om sommarlovsskola för åk 8 och åk 9 med fokus på kärnämnen
samt NO och SO.

Skolverket har varit här och sammanfattat projektet Nyanländas lärande. Förvaltningen
samt presidiet var inbjudan

Dialog kring förutsättningar för skolskjutsar för läsåret 20 19/2020 är inledda med
Axelssons buss.

Rekrytering av skolcoach pågår.

Förskolans svårigheter med rekrytering av behörig personal består. Bemanningsföretag är
kontaktat för hjälp vid personalförsörjning.

Skolinspektionen besökte kommunen den 18januari. Förvaltningen och huvudman
intervjuades kring verksamhet i förskola, grundskola, fritidshem och gmndsärskoia.
Aterrapportering från besöket har inkommit.

Till läsåret 2019/2020 kommer det bildas tre klasser för eleverna i åk 1.

1 ärendet yttrar sig Sabine Thungren (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 tackar för informationen och beslutar

notera informationen till protokollet

Justerand s Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 16

Information till huvudman från Sektor barn och utbildning

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

Sektorchefen föredrar ärendet.

7 st incidenter om kränkande tilltal har rapporterats under perioden
2019-03-19—2019-04-12.

2 st fysiskt våld, 5 st kränkande tilltal.

Åtgärder vidtagna.

Alla incidenter är rapporterade inom grundskola.

3 st tillbud inom förskolan har rapporterats under perioden
2019-03-19—2019-04-12.

1 ärendet yttrar sig Sabine Thungren (S) och Tobias Jarstorp (L).

Ordföranden stiller 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

Juste Utdragsbestyrkande
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§ 17 DnrKS2O19-262-101

Svar på motion FÅTT, Från Återbruk Till Träslöjd

En motion med förslag om att }Gockarbergsskolan ska använda spillvirke från Återbruket
i Skinnskatteberg i sin träslöjdsundervisning har inkommit från Ewa Olsson Bergstedt
(SD). Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-10, § 127 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Tidigare behandling i ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-10, § 127
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Sektorchefen föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Sabine Thungren (S), Tobias Jarstorp (L), Staffan Strid (M) och Helena
Cederberg (V).

Sabine Thungren (S) yrkar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Tobias Jarstorp (L) yrkar bifall till Sabine Thungren (S) förslag med tilläggsyrkandet att
motiveringen att behovet av virke till undervisningen redan är uppfyllt genom
återvinning från sågverket.

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

Barn-och utbildningsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige

j avslå motionen med motiveringen att behovet av virke till undervisningen redan är
uppfyllt genom återvinning från sågverket

Justee{UtdrasbestYrkande
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§ 18 DnrKS2OI9-347-101

Initiativ- Utredning gällande öppnande av fritids och eventuellt
lågstadieskola i ytterområdena

Ett initiativ om utredning gällande öppnande av fritids och eventuellt lågstadieskola i
ytterområdena har inkommit från Sabine Thungren (S), Rolf Sass (8) och Lena Lovén
Rolén (8).

1 ärendet yttrar sig Sabine Thungren (5), Tobias Jarstorp (L), Staffan Strid (M), Rolf Sass
(5) och Helena Cederberg (V).

Sabine Thungren (S) yrkar föreslå kommunstyrelsen att undersöka intresse för öppnande
av fritids i de olika ytterområdena, utreda kostnader för öppnande av fritids i de olika
ytterområdena, att undersöka intresse för öppnande av lågstadieskola i de olika
ytteromrädena, att utreda kostnader för öppnade av lågstadieskola i de olika ytterområdena
där varje ort specificeras var för sig.

Rolf Sass (S) yrkar bifall till Sabine Thungrens (5) förslag.

Sammanträdet ajourneras för överläggning.

Sammanträdet återupptas.

Tobias Jarstorp (L) yrkar föreslå kommunstyrelsen att undersöka intresse för öppnande av
fritids i de olika ytterområdena, att undersöka intresse för öppnande av lägstadieskola i de
olika ytterområdena.

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

Ordföranden ställer proposition på Sabine Thungren (5) yrkande att föreslå
kommunstyrelsen att undersöka intresse för öppnande av fritids i de olika ytterområdena,
att utreda kostnader för öppnande av fritids i de olika ytterområdena, att undersöka intresse
för öppnande av lågstadieskola i de olika ytterområdena, utreda kostnader för öppnade
av lågstadieskola i de olika ytterområdena där varje ort specificeras var för sig mot Tobias
Jarstorp (L) yrkande att föreslå kommunstyrelsen att undersöka intresse för öppnande av
fritids i de olika ytterområdena, att undersöka intresse för öppnande av lågstadieskola i de
olika ytterområdena och finner att barn och utbildningsutskottet beslutat enligt Sabine
Thungrens (5) förslag.

Jpsterandes Utdragsbestyrkande
Lt.
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§ l8forts.

Barn-och utbildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen

jj undersöka intresse för öppnande av fritids i de olika ytterområdena

att utreda kostnader för öppnande av fritids i de olika ytterområdena

undersöka intresse för öppnande av lågstadieskola i de olika ytterområdena

att utreda kostnader för öppnade av lågstadieskola i de olika ytterområdena där varje ort
specificeras var för sig

Justerandes Utdragsbestyrkande
si n.
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§ 19

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
Samverkansgrupper.

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
återrapportera vid nästföljande utskottssammanträde. Återrapporteringen ska innefatta
ärendet, eventuellt inhämtad ståndpunkt samt ärendets utgång.

Vid dagens sammanträde lämnades inga rapporter.

fl*terandes Utdragsbestyrkande
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Övriga rapporter

Här lämnas rapporter som inte hänförs till ärenden på dagens föredragningslista.

Vid dagens sammanträde lämnades inga rapporter.
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Delgivningar

Till dagens sammanträde föreligger inga delgivningar.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 22

Övriga frågor

Sabine Thungren (S) ställer en fråga om arbetsintegrerad lärarutbildning.

Staffan Strid (M) ställer en fråga om entreprenörskaps i skolan.

Sektorchefen svarar.

Justerandes UtdragsbestyrkandeH*


