SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
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Plats och tid

Täcklunda förskola, onsdagen den 23 mars 2016, klockan 16.00 - 17.35.

Beslutande

Mikael Peterson (S) ordförande, Gunilla Wolinder (L), Joel Petersson (V), Hans Carlsson
(M), Carina Sjölund (M), Margareta Barkselius (C) och Ari Jaanus (SD).

Tjänstgörande
ersättare

Margareta Johansson (S) och Tonny Fernerud (S).

Ersättare

Barbro Olausson (L), Peter Åkesson (MP), Ronja Lund Wall (M), Annelie Carlsson (C) och
Sussanne Söderström (SD).

Övriga
deltagande

Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, bitr. förvaltningschef Lars-Erik Lindvall,
biträdande förskolechef Annika Gellerstedt § 17 a och kanslichef Eva Kristina Andersson

Utses att justera

Hans Carlsson

Ersättare för
justerare

Carina Sjölund

Justeringens
plats och tid

Sekretariatet barn- och utbildningsförvaltningen 2016-03-29, klockan 15.30

Underskrifter
Sekreterare

....................................................................................
Eva Kristina Andersson

Paragrafer

17-22

Ordförande

....................................................................................
Mikael Peterson
Justerande

.................................................................................................................................................................................................
Hans Carlsson

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-03-23, §§ 17-22

Datum för
anslags
uppsättande

2016-03-30

Förvaringsplats
av protokollet

Sekretariatet för barn- och utbildningsförvaltningen

Underskrift

....................................................................................

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

2016-04-21

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2016-03-23

§ 17
Information
Följande informationer lämnas vid dagens sammanträde:
a) Biträdande förskolechef Annika Gellerstedt informerar om
Täcklunda förskola som firar 40-årsjubileum i år. Förskolan är
Kungsörs äldsta förskola. Annikas uppfattning är att
- det är viktigt att avdelningarna sitter ihop och att man har
en gemensam lekhall
- minst fyra avdelningar ger optimal möjlighet till samordning och är bäst både kvalitetsmässigt och ekonomiskt
- utmaningar för förskolan är att kunna anpassa storlek av
grupperna utifrån behov och modersmålsstödet till nyanlända
- användningen av läsplattor har kommit igång, där olika
applikationer kan användas för bl.a. modersmålsstöd
Informationen avslutas med en rundvandring.
b) Barn- och utbildningschefen Fredrik Bergh informerar om

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

-

aktuellt läge kring nya skolan. Mest troligt blir det några
extra klassrum i en delvis källarvåning. Det ger annan
flexibilitet och möjlighet att ta emot fler elever. Flytten av
fjärrvärmen har påbörjats. Möbler som kan återanvändas
ska återanvändas

-

att förvaltningen förbereder ärende till nästa nämnd; resursbehov kring våra elever på IM-programmet. Arbete
pågår för bl.a. kartläggning av tidigare skolgång och kunskapsnivå, behov av modersmål, tolkar, specialkost, inläsning av läromedel på modersmål, ämneskompetens och
skolhälsovård. Ärendet redovisas nästa nämnd med förslag
om att äska medel hos kommunstyrelsen.
Dnr BUN 2015/145

-

kommunchefen har tagit initiativ till kartläggning av samarbetsvägar mellan olika organisatoriska delar i kommunen
för ett samarbete kring integrationsarbetet i kommunen.
Alla ska känna att man är delaktiga. Integrationsenheten
har ett huvudansvar. Gruppen ska också träna upp kanalerProtokollsutdrag till
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2016-03-23
na inom kommunen

c) Ordföranden Mikael Peterson (S) informerar om att presidiet
-

haft uppföljning med respektive rektor

-

tagit initiativ till kontakt med socialnämndens presidium
kring samverkan mellan nämnderna. Arbetet fortsätter efter
påsken.

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och
lägger den med godkännande till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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§ 18
Kompetensutvecklingsdagar för fritidshemspersonal (BUN 2016/26)
Fritidshemmets uppgift är att ge alla barn en meningsfull fritid
med en god pedagogisk verksamhet som ska komplettera skolan.
Verksamheten ska vara utformad så att varje barns erfarenhet,
behov och intresse kan tas tillvara. Fritidshemmet regleras i skollagen (kapitel 1-6 samt 14).
2015 granskade Skolinspektionen skolbarnomsorgen i Kungsörs
kommun och påpekade då behovet av att utveckla fritidshemmens
arbete så att de i större utsträckning än tidigare bidrar till elevernas
måluppfyllelse inom grundskolan.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att besluta om fem kompetensutvecklingsdagar årligen
för personal på fritidshemmen i Kungsörs kommun.
För att underlätta för föräldrarna och för att kunna få till stånd gemensam planering med såväl grundskolans som förskolans personal bör dagarna förläggas parallellt med tidigare beslutade dagar
för förskolan.
Om någon förälder inte kan ordna tillsyn över sina barn någon av
dessa dagar bör samma villkor gälla som inom förskolan, d.v.s. att
någon fritidshemsavdelning i kommunen måste hållas öppen för
dessa barn.
Underlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kompetensutvecklingsdagar för fritidshemspersonal 2016-0315

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag att tillföra fem årliga kompetensutvecklingsdagar för kommunens fritidshemspersonal. Dagarna ska ligga parallellt med förskolans kompetensutvecklingsdagar. För de föräldrar som inte kan
lösa tillsynen för sina barn under dessa dagar ska en fritidshemsavdelning i kommunen hållas öppen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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§ 19
Svar på revisionsrapport – Granskning av
upphandling och inköp (BUN 2015/153)
Revisorerna i Kungsör har, i samverkan med revisorerna i Arboga,
Köping och Västra Mälardalens Kommunalförbund, granskat inköp och upphandling i de tre kommunerna och förbundet.
Revisorerna framför rekommendationer kring hantering av bl.a.
styrdokument, hantering av direktupphandling, säkerställande av
avtalstrohet och publicering av styrdokument på kommunens
hemsida.
Kungsörs kommuns kommunchef och ekonomichef har skrivit ett
svar på revisionsrapporten, vilket har antagits av kommunsstyrelsen. De rutiner och regler för inköp och upphandling som finns i
Kungsörs kommun och som kommer att revideras gäller för samtliga enheter inom kommunen. Barn- och utbildningsnämnden
föreslås därför att anta kommunstyrelsens svar på granskningsrapporten.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisorernas skrivelse 2015-12-09 jämte Granskningsrapport
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar på
revisionsrapporten 2015-12-15
• Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till svar på
revisionsrapporten 2016-03-14

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag att ställa sig bakom kommunstyrelsens svar på
revisionsrapporten Granskning av inköp och upphandling och
anta svaret som sitt eget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Revisorerna, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 20
Budgetuppföljning
Barn- och utbildningschefen Fredrik Bergh ger en första prognos
för ekonomin. Efter de två första månaderna pekar det på ett
positivt resultat för nämnden på en miljon kronor. Många osäkerhetsfaktorer finns.
Beslut

Justerandes sign

Barn- och utbildningsnämnden lägger rapporten till handlingarna
och ger förvaltningen i uppdrag att fortsatt arbeta för en budget i
balans.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§ 21
Meddelanden delegationsbeslut
Anmälan om kränkande behandling enl. Skollagen 6 kap 10 §
Avslutade ärenden – 20151021/5:1, 20151118/9:1, 20151209/3:1
20151209/4:1, 20151209/11:1, 2016020/37:1, 20160224/10:1,
20160224/11:1, 20160224/12:1, 20160224/16:1,
20160224/17:1, 20160224/18:1, 20160224/25:1, 20160224/26:1,
20160323/3:1, 20160323/4:1, 20160323/23:1, 20160323/21:1
20160323/22:1
Anmälningar - 20160323/1-24
Beslut

Justerandes sign

Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena till
handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande
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§ 22
Övriga frågor/rapporter
Följande tas upp vid dagens sammanträde:
a) Hans Carlsson (M) informerar från besök på fritidsgården i
Valskog
b) Margareta Johansson (S) frågar varför några särskolebarn går
på fritidshem i Köping och inte i Kungsör. Förvaltningen
förklarar att det rör sig om elever som har träningsskola och
som behöver ha samma personal även för fritidshemstiden.
c) Gunilla Wolinder (L)
-

rapporterar om Skottlandsmodellen – modell för samarbete
mellan socialförvaltning och barn- och utbildningsförvaltning för att få färre barn med problem.

-

frågar om det är klart var Västerskolans barn ska äta.
Förvaltningen informerar om att ett beslutsunderlag kommer att tas fram för beslut i nämnden. Utgångspunkten är
att det ska ske på Västerskolan.

-

frågar om ljudnivån i Hagaskolans matsal blivit bättre.
Skolan provar med tyst lunch tisdagar och torsdagar. Det
har fallit väl ut.

-

informerar om att hon fått rapport om att det finns klämrisk
i den kodade hissen vid Västergårdarnas förskola.
Förvaltningen tar med sig frågan.

Frågorna/rapporterna föranleder inga beslut vid dagens
sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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