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Plats och tid Stora sammantrlldesmmmet, Kommunhuset tisdagen den 1 oktober 2019 kl.
08:30-10:00

Beslutande Rolf Sass (5), vice ordf
Helena Cederberg (V)
Staffan Strid (M)

Övriga deltagare Asko Klemola, sektorchef Barn och utbildning
Christine Larsson, kommunsekreterare

Utses att justera: Staffan Strid (M)

Plats och tid Kommunkontoret tisdagen den 1 oktober kl. 12:00

Underskrifter:

Paragrafer

Sekreterare

§ 42-50

Christine Larsson

Ordförande
Roi ass (5)

Justerande ..

Staff’ trid (M)

Delegationsbeslut:
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§ 42

Sektorchefen informerar

Sektorchefen ger utskottet aktuell information om bland annat utökad timplan för
högstadiet, logistik vid minoritetsspråksundecwisning, allaktivitetshuset Sture samt
personal frågor.

Sektorchefen informerar om sommaraktiviteter vid Sture

5 elever läser finska i grundskolan. Finskundervisningen ligger på måndagar mellan kl.
13:00-13:45. Av eleverna som studerar finska och bor i ytterområde erbjuds skolskjuts i
samband med skoldagens slut.

Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg har påbörjat ett samarbete med Mälardalens
Högskola med praktikplatser vid så kallade övningsförskolor för förskolelärarstudenter.

Utökad timplan för idrott och hälsa och matematik för elever i åk? är påbörjat med plan
för utökning för även åk 8 och 9 år 2021.

En satsning på digitalisering vid sektorn sker under hösten.

1 ärendet yttrar sig Rolf Sass (S), Helena Cederberg (V) och Staffan Strid (M).

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

Barn-och utbildningsutskottet tackar rör informationen och beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

JusterandeN c7 Utdragsbestyrkande
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§ 43

Information till huvudman från Sektor barn och utbildning

Aktuell information ges kring om eventuell kränkande behandling på grundskola,
förskola och fritidshem samt övriga incidenter/ händelser av vikt.

Sektorchefen föredrar ärendet.

Under perioden 2019-08-27—2019-09-30 har följande rapporterats:

1 st fysiskt våld, 1 st tillbud.

Alla incidenter är rapporterade inom förskolan.

Incidentrapporterna släpar och åtgärder är vidtagna.

Tillbud rapporteras till arbetsmiljöverket.

Avtalet med skolläkaren har sagts upp.

1 ärendet yttrar sig Rolf Sass (5) 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 föreslå kommunstyrelsen

att notera informationen till protokollet.

Justerandps2 Utdragsbestyrkande
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§44 KS2018-521-031

Uppsägning av avtal avseende ersättningen till Svenska För
Invandrare (SF1)

Barn- och utbildningsutskottet beslutade 20 19-08-27, § 36 att ge förvaltningen i uppdrag
att komplettera underlaget med fördjupad information kring antal undervisningstimmar,
att ta fram en kostnadsberäkning gällande undervisning helt i egen regi, att presentera
möjligheten till samverkan med grundskolan enligt språkbadsmodell. Förvaltningen har
kompletterat underlaget med förtydligande gällande antal undervisningstimmar samt
språkbad för SFI-elever i samverkan med grundskolan. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-08-29, § 100 föreslå kommunstyrelsen
att omförhandla det gamla avtalet med NVU och indexuppräkna 2013 års ersättningsnivå
till dagens nivå, som för år 2019 beräknas till 50 885 kr om PVK (prisindex för
kommunalverksamhet) följs, samt att utöka samarbetet med Skinnskattebergs
integrations- och arbetsmarknadsenhet så att en lokal flexibel stödundervisning sker i
t.ex. Sturelokalen för Skinnskattebergs eleverna.

Kommunstyrelsen beslutade 20l8-09-L8, § 119
att ärendet återremitteras till förvaltningen med uppdraget att räkna på konsekvenserna av
att använda en extem utförare.

Barn-och utbildningsutskottet beslutade 2019-05-21, § 25 föreslå kommunstyrelsen
att lägga informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsen beslutade 20 19-05-14, § 97
att ärendet äterremitteras till barn- och utbildningsutskottet för ytterligare beredning.

Barn-och utbildningsutskottet beslutade 20 19-08-27, § 36
att ge förvaltningen i uppdrag att komplettera underlaget med fördjupad information
kring antal undervisningstimmar.
att ta fram en kostnadsberäkning gällande undervisning helt i egen regi.
att presentera möjligheten till samverkan med grundskolan enligt språkbadsmodell.

Sektorchefen fördrar ärendet.

Justerande, Utdragsbestyrkande
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§ 44 forts.

1 ärendet yttrar sig Rolf Sass (5), Staffan Strid (M) 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 föreslå kommunstyrelsen

att lägga informationen till handlingarna.
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§ 45 KS 20 19-762-600

Kvalitetsrapporter 2018/2019

Förvaltningen har sammanställt kvalitetsrapporter för förskola och grundskola gällande
läsåret 2018/2019. Kvalitetsrapporten syftar till att beskriva enheternas verksamhet med
faktaunderlag kopplat till resultatutfall, analysunderlag samt förbättringsområden till
nästkommande läsår. Kvalitetsrapporterna ska säkerställa att huvudmannen och bmkare
har kännedom om sektorns kvalitativa nivå för läsåret 2018/2019. En tjänsteskrivelse i
ärendet finns upprättad.

Sektorchefen fördrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Rolf Sass (5), Staffan Strid (M) 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 föreslå kommunstyrelsen

att lägga rapporterna till handlingarna.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§46 KS2OI9-761-600

Verksamhetspian 2019/2020

Förvaltningen vill informera huvudmannen gällande förskolans och grundskolans
verksamhetsplaner för läsåret 20 19/2020. Sektor Barn och utbildnings verksamhetsplaner
20 19/2020 syftar till att tydliggöra förskolans och grundskolans intentioner och
målsättning med riktade insatser för innevarande läsår. Verksamhetsplanen ska
säkerställa att huvudmannen och personal har kännedom om sektorns kvalitativa
ambitionsnivå och målbild för läsåret 20 19/2020. En tjänsteskrivelse i ärendet finns
upprättad.

Sektorchefen fördrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Rolf Sass (5), Staffan Strid (M) 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 utbildningsutskattet föreslå kommunstyrelsen

att Lägga verksamhetsplanerna tiLl handlingarna.

Justerandes Utdragsbestyrkande
,?



Skinnska
iX mun

Sammantradesprotokoll
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsutskottet 20 19-10-01 Sid. 61

§ 47

Förberedelse, genomförande och återkoppling för
sammanträden och beredningar med samrådsorgan

Enligt Arbetsordning för Kommunstyrelsen, antagen av kommunstyrelsen 2012-12-14,
§ 188, reviderad 20 17-04-04, § 69: § 20 Samrådsorgan, är kommunens samrådsorgan
Samrådsgruppen för Finska Förvaltningsområdet och Region Västmanlands
Samverkansgrupper.

Förtroendevalda representanter i dessa organ ska i ärenden där budget,
verksamhetspian, 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, verksamhetspian, 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. Aterrapporteringen ska innefatta
ärendet, eventuellt inhämtad ståndpunkt samt ärendets utgång.

Vid dagens sammanträde lämnas inga rapporter.
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§ 48

Övriga rapporter

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

Vid dagens sammanträde lämnas inga rapporter.

Justerande ‘7 Utdragsbestyrkande
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§ 49

Delgivningar

Region Västmanland
20 19-09-18
Påminnelse
Inbjudan till uppstartsmöte Framtidens Nära Vård, 4 oktober

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 50

Övriga frågor

Rolf Sass (S) ställer en fråga om Allaktivitetshusets öppettider på helgerna.

Sektorchefen svarar.

Justerandes ‘2 Utdragsbestyrkandec


