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§ 63

2017-06-14

Läsårstider grundskolan 2018/19

Dnr BOU 2017-241
Ärende
Läsårets längd regleras i Skolförordningen (2011:185) 3 kap. I paragraf 2 och 3
står:
”Läsåret ska ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och
lovdagar får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen.
Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. Dagarna för höst- och vårterminens
början och slut beslutas av huvudmannen.”
Beslutsunderlag
Läsårstider grundskolan läsåret 2018_19.docx
Bilaga läsårstider 2018-2019 grundskolan i Linköpings kommun.pdf
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Utbildningskontorets förslag till läsårstider för grundskolan läsåret 2018/19
godkänns enligt bifogat förslag.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Skolområdeschefer
Enhetschefer
Sektionschef
Rektorer kommunala och fristående grundskolor

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 64

2017-06-14

Revidering internbudget

Dnr BOU 2017-13
Ärende
Barn- och ungdomsnämnden fastställde 2017 års internbudget 2017-02-16.
Därefter har förändringar skett som medför behov av revidering av
internbudgeten.
De centrala löneförhandlingarna är avslutade och revidering föreslås därmed
göras för utökning av barn- och ungdomsnämndens budgetram till följd av
justering utifrån faktiskt utfall gällande lönerevidering samt gällande avlösen
av lärarnas lediga dagar. Även ersättningar till verksamheten föreslås ändras
utifrån lönerevidering samt utifrån avlösning av lärarnas lediga dagar.
I internbudgetförslaget är lönejustering beräknad utifrån hur respektive
fackförbunds löneavtal har fallit ut per verksamhet i förhållande till hur stor
andel av personalen som arbetar i verksamheten:
Grundskola
Grundsärskola
Förskola och annan pedagogisk verksamhet
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
Ungdoms- och fritidsverksamhet

2,84 %
2,41 %
2,89 %
3,13 %
2,25 %

Löneuppräkningen är utfördelad på ersättningarna per verksamhet och betalas
ut retroaktivt från och med 1 april i resursfördelningen till verksamheten.
Uppräkningen av grundbeloppen är baserad på beräknad andel av
verksamheternas kostnader som avser lönekostnader.
Barn- och ungdomsnämndens ram kommer att utökas med 17 098 tkr utifrån
det faktiska resultatet av löneförhandlingarna i beloppet är även kompensation
för avlösen av lärarnas lediga dagar från halvårsskiftet 2017 inräknat om 1 866
tkr. Ramutökningarna är medräknad i revideringsförslaget avseende
internbudgeten enligt nedan.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Nya listor för ersättningar gällande utjämningspeng för fritidshem och
grundskola bifogas, ersättningarna är reviderade utifrån nytt läsår och nya
elevplaceringar.
Avlösning av lärarnas lediga dagar
Sedan höstterminen 2002 har Linköpings kommun och Lärarförbundet samt
lärarnas Riksförbund haft ett kollektivavtal där tillsvidareanställda lärare erhöll
två dagar ledighet per läsår. Under hösten 2015 sa Linköpings kommun upp
kollektivavtalet för att minimera vikariebehov och säkerställa undervisning
med ordinarie legitimerade och behöriga lärare. Sedan uppsägningen har
förhandlingar pågått för att hitta en lösning där alla parter är överens.
Resultatet innebär kortfattat att de lärare som 2015-12-31 hade rätt till de
lediga dagarna erhåller en löneökning om 0,5 % från 2016-07-01 och en
löneökning om 0,6 % från 2017-07-01.
Beslutsunderlag
Revidering av internbudget samt revidering av ersättningsbelopp.docx
Internbudget bilaga ersättningar 2017 rev lön 201704.pdf
Internbudget bilaga ersättningar grundskola och grundsärskola höstterminen
2017.pdf
Utjämningspeng fritidshem ht 2017.pdf
Utjämningspeng grundskola ht 2017.pdf
Ersättning nyanlända grundskola 4 år rev lön 201704.pdf

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden fastställer den reviderade internbudgeten
enligt tabell ovan.
2. Barn- och ungdomsnämnden fastställer löneuppräkning från 2017-04-01
enligt bifogade ersättningslistor.
3. Barn- och ungdomsnämnden fastställer justerade ersättningar för
grundskolan och grundsärskolan utifrån avlösning av lärarnas lediga dagar
från och med 2017-07-01.
4. Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisad fördelning av
utjämningspeng för grundskola och fritidshem från och med 2017-07-01.
__________
Beslutet skickas till:
Skolområdeschefer/Enhetschefer barn och ungdom
Ekonomer barn och ungdom
Huvudmän för fristående skolor och förskolor

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 65

2017-06-14

Uppdrag gällande skolorganisation inför läsåret
2019/20

Dnr BOU 2017-414
Ärende
Utbildningskontoret föreslår att en politisk referensgrupp tillsätts.
Referensgruppen ska tillsammans med en arbetsgrupp från utbildningskontoret
där representanter från skolorna ingår, ta fram förslag gällande riktlinjer för
placering av elever vid förskoleklass och grundskola i Linköpings kommun.
Andra frågor som ska belysas är:
-

Strategiska överväganden gällande profilskolor
Fortsatt inriktning av centralt placerade 7-9 skolor
Åtgärder för ett aktivt skolval där alla elever deltar

Arbetsgruppen från utbildningskontoret och den politiska referensgruppen
behöver arbeta aktivt under hösten 2017 för att nämnden ska kunna fatta
eventuella beslut på sammanträdet i december 2017.
Skolchefen föreslås även ges i uppdrag att göra en översyn av köregler för
placering av barn i förskolan.
Beslutsunderlag
Uppdrag gällande skolorganisation inför läsåret 2019-20.docx
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att tillsätta en politisk referensgrupp
kring riktlinjer för placering av elever vid förskoleklass och grundskola i
Linköpings kommun.
2. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att redovisning av uppdraget och
eventuella förslag till beslut presenteras för nämnden i december 2017.
3. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ge skolchefen i uppdrag att göra
en översyn av kommunens köregler för förskolan och återkomma till
nämnden med eventuellt kompletterande uppdrag.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

8 (25)

Sammanträdesprotokoll
Barn- och ungdomsnämnden

§ 66

2017-06-14

Uppföljning av verksamhet gällande barn och
elever med grav språkstörning

Dnr BOU 2017-400
Ärende
I internbudgeten för 2016 beslutade nämnden att ge barn- och ungdomschefen i
uppdrag att i grunden se över det övergripande stödet till barn och elever med
språkstörning.
På uppdrag av barn- och ungdomschefen har sedan mitten av september 2016
genomförts en översyn och genomlysning av verksamheten riktad till barn och
elever med grav språkstörning. I samband med detta gavs uppdrag att även se
över övriga övergripande särskilda undervisningsgrupper– hörsel,
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och rörelsehinder.
Utifrån rapporter, granskningar, intervjuer och verksamhetsbesök föreslås att
elever med grav språkstörning i högre grad inkluderas på skolorna. Barn- och
ungdomsnämnden föreslås även ge skolchefen i uppdrag att organisera
verksamheten för barn och elever i övriga övergripande särskilda
undervisningsgrupper – hörsel, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och
rörelsehinder - utifrån den inkluderingsinriktning utbildningskontoret föreslår.
Utifrån det resursfördelningssystem som finns idag finns en risk att resurser
inte fördelas likvärdigt när det gäller barns och elevers behov av stöd.
Barn- och ungdomsnämnden föreslås ge skolchefen i uppdrag att se över
ersättningsprinciperna för övergripande särskilda undervisningsgrupper samt
för barn och elever med extraordinärt stödbehov.
Utbildningskontorets förslag till beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att organisera
verksamheten för barn och elever med grav språkstörning utifrån den
inkluderingsinriktning utbildningskontoret föreslår i sitt åtgärdsförslag.
2. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att organisera
verksamheten för barn och elever i övriga övergripande särskilda
undervisningsgrupper – hörsel, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
och rörelsehinder - utifrån den inkluderingsinriktning utbildningskontoret
föreslår i sitt åtgärdsförslag.
3. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att se över
ersättningsprinciperna för övergripande särskilda undervisningsgrupper
samt för barn och elever med extraordinärt stödbehov och återkomma till
nämnden under hösten 2017 med förslag till beslut.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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4. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att årligen i maj
månad rapportera hur arbetet fortlöper med en ökad inkludering.
Beslutsunderlag
Uppföljning av verksamhet gällande barn och elever med grav
språkstörning.docx
Yrkanden
Catharina Rosencrantz (M) yrkar att förslaget till beslut kompletteras med ett
uppdrag till utbildningsdirektören att initiera utvecklingsarbete för samverkan
mellan grundskola och gymnasieskola avseende övergång mellan skolformerna
för elever med extraordinärt stödbehov, samt att hur arbetet med detta fortlöper
ska rapporteras till barn- och ungdomsnämnden i december 2017.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Catharina Rosencrantz (M)
kompletteringsyrkande och finner att barn- och ungdomsnämnden bifallit
densamma.
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att organisera
verksamheten för barn och elever med grav språkstörning utifrån den
inkluderingsinriktning utbildningskontoret föreslår i sitt åtgärdsförslag.
2. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att organisera
verksamheten för barn och elever i övriga övergripande särskilda
undervisningsgrupper – hörsel, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
och rörelsehinder - utifrån den inkluderingsinriktning utbildningskontoret
föreslår i sitt åtgärdsförslag.
3. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att se över
ersättningsprinciperna för övergripande särskilda undervisningsgrupper
samt för barn och elever med extraordinärt stödbehov och återkomma till
nämnden under hösten 2017 med förslag till beslut.
4. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att årligen i maj
månad rapportera hur arbetet fortlöper med en ökad inkludering.
5. Barn- och ungdomsnämnden ger utbildningsdirektören i uppdrag att initiera
utvecklingsarbete för samverkan mellan grundskola och gymnasieskola
avseende övergång mellan skolformerna för elever med extraordinärt
stödbehov. Utbildningsdirektören får i uppdrag att i december 2017
rapportera hur arbetet fortlöper.
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Beslutet skickas till:
Alla skolområdeschefer/enhetschefer
Alla rektorer grundskola/grundsärskola

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

11 (25)

Sammanträdesprotokoll
Barn- och ungdomsnämnden
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2017-06-14

Rätt till tid på fritidshem för barn till arbetssökande
- Motion (V)

Dnr BOU 2016-639
Ärende
Jessica Eek (V), Eva Lindblad (V), Elisabet Strömfelt (V) och Klara von
Eckardstein (V) föreslår i en motion till kommunfullmäktige alla barn till
arbetssökande föräldrar ska erbjudas plats på fritidshem utan krav på särskilda
skäl.
Kommunerna är inte skyldiga att erbjuda fritidshem om föräldrarna är
arbetslösa eller föräldralediga.
I dagsläget är detta ingen prioriterad fråga för barn- och ungdomsnämnden och
inga resurser är avsatta för ändamålet.
I samband med internbudgetarbetet kommer utbildningskontoret att se över
fritidshemmets kompensatoriska uppdrag att bidra till ökad måluppfyllelse
genom att vidare undersöka möjligheterna för en utvidgad sammanhållen
skoldag.
Utbildningskontoret föreslår att motionen avslås.
Beslutsunderlag
Motion (V) – Rätt till tid på fritidshem för barn till arbetssökande.pdf
Rätt till tid på fritidshem för barn till arbetssökande - svar på motion (V).docx
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Utbildningskontorets förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Utbildningskontorets förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås.
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
Kommunstyrelsen

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 68

2017-06-14

Sommaröppna fritidshem - Motion (V)

Dnr BOU 2016-638
Ärende
Jessica Eek (V), Ulla Nilsson (V), Eva Lindblad (V), Elisabet Strömfelt (V)
och Emil Broberg (V) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att alla
kommunens skolenheter ska hålla ett fritidshem öppet under sommaren. De
föreslår även att barnomsorg ska kunna erbjudas med kort varsel under
sommaren.
Då det på flera skolor under vissa sommarveckor är få barn och ibland enstaka
barn på vissa fritidshem anser barn- och ungdomsnämnden att det både ur barnoch personalperspektiv inte är rimligt att hålla öppet alla sommarveckor på alla
skolenheter. Motionärerna hänvisar till Skollagens bestämmelse om att
fritidshem ska erbjudas vid eller så nära som möjligt den skolenhet där eleven
får utbildning. I förarbetena till bestämmelsen framkommer att anledning till
detta är att fritidshemmet ska komplettera och samverka med utbildningen i
skolan. Denna samverkan finns under läsårstid när utbildningen i skolan pågår.
Samverkan och sammanslagning av flera fritidshem behöver i vissa fall ske
mellan närliggande skolenheter för att kunna erbjuda en adekvat verksamhet
för barnen. Genom en sådan samverkan kan personaltätheten optimeras och
kvalitativ verksamhet genomföras under sommarveckorna. Fritidshemmen ges
en särskild ”sommarpeng” för att kunna genomföra aktiviteter och utflykter för
de barn som deltar i verksamheten. Även barn som inte är inskrivna har
möjlighet att delta i sådana planerade aktiviteter.
Om alla skolenheter skulle hålla öppet alla sommarveckor skulle det innebära
att personal skulle arbeta med ett fåtal barn under stor del av dagen eftersom
fritidshemmen är öppna hela dagar under loven. Motionärernas förslag skulle
även riskera att få negativa konsekvenser för personaltätheten under övriga
året.
Enligt skollagen ska utbildning i fritidshem erbjudas så snart det framkommit
att eleven har behov av en sådan plats. Med en rimlig framförhållning från
vårdnadshavarna erbjuds fritidshemsplats även under sommaren. Detta innebär
att det motionärerna föreslår redan gäller i kommunens fritidshem.
Utbildningskontoret föreslår att motionen avslås.
Beslutsunderlag
Motion (V) – Sommaröppna fritidshem.pdf
Sommaröppna fritidshem - svar på motion (V).docx

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Utbildningskontorets förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Utbildningskontorets förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås.
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
Kommunstyrelsen

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 69

2017-06-14

Revidering av delegationsordning

Dnr BOU 2017-418
Ärende
Följande ändringar/tillägg föreslås i barn- och ungdomsnämndens
delegationsordning:
A:6 Tillägg av ersättare samt ändring i notering
A:10 och 12 Ändring pga av lagändring i diskrimineringslagen
A:13, 14, 16 Ändring av skolområdeschef till områdeschef
A: 17 Ändring av skolområdeschef till områdeschef samt att enhetschef tas
bort
A:15 Ändring i notering
B:4 och 5 Ändring av skolområdeschef till områdeschef samt att enhetschef tas
bort
B:9 Byte av delegat
B:10 ny – beslut om grundbelopp i vissa fall
C:7, 12 och 20 Ändring av skolområdeschef till områdeschef
C:14 Förtydligande i notering
D:8 och 15 Ändring av skolområdeschef till områdeschef
D:10, 11, 12, 14, 19, 20, 22 Byte av delegat
Beslutsunderlag
Missiv reviderad delegationsordning bou.docx
Reviderad delegationsordning bou 2017.docx
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden godkänner ändringar/tillägg i
delegationsordningen.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

15 (25)

Sammanträdesprotokoll
Barn- och ungdomsnämnden

§ 70

2017-06-14

Miljö- och riskfaktorer - stöd i fortsatt fysisk
planering

Dnr BOU 2017-399
Ärende
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat med ett tillägg till
Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping: Miljö- och
riskfaktorer i Linköpings kommun. Planförslaget har sänds till barn- och
ungdomsnämnden för yttrande.
Syftet med tillägget till översiktsplanen är att tydliggöra och redovisa
kommunens viljeriktning för olika miljö- och riskfaktorer. Planen ska ligga till
grund för efterföljande översiktsplanering, detaljplanering och
bygglovsprövning för att i ett tidigt skede kunna identifiera var det kan
förekomma skäl att utreda specifika aktuella miljö- och riskfaktorer.
Planförslaget utgör en gemensam referens- och kunskapsram och möjliggör
god framförhållning inom samhällsplaneringen vilket är en förutsättning för att
uppnå en långsiktigt hållbar utveckling av kommunen.
Utbildningskontorets förslag till yttrande innebär att nämnden ställer sig positiv
till planförslaget.
Beslutsunderlag
Yttrande över planförslag- Miljö- och riskfaktorer i Linköpings kommun.docx
Planförslag – Miljö- och riskfaktorer i Linköpings kommun.pdf
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Yttrande avges över samrådshandling gällande miljö- och riskfaktorer i
Linköpings kommun.
__________
Beslutet skickas till:
kommun@linkoping.se

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Yttrande Planprogram Skäggetorp

Dnr BOU 2017-417
Ärende
Barn- och ungdomsnämnden ställer sig positiv till förslaget till planprogram för
Skäggetorp och den dialog process som används vid framtagandet av
programmet.
Nämnden ser i förskola och skola tydliga effekter av den bostadssegregation
som Skäggetorp är ett exempel på och menar i likhet med programförslaget att
en utbyggnad av Skäggetorp måste innebära att en blandning av boende och
upplåtelseformer skapas.
Kommunen behöver i kommande marktilldelning tydligt styra mot att blandade
boendeformer nås. Nämnden ser behovet av att möjlighet ges att nya
verksamheter kan tillkomma i området.
Det är av stor vikt att det fortsatta utvecklingsarbetet av området och
kommande detaljplaner medger förutsättningar för transporter och besök till
allaktivitetshuset och dess verksamhet.
Trygghetsfrågorna är av stor vikt utifrån barn- och ungdomsnämndens
synvinkel. Barn- och ungdomsnämnden vill betona åtgärder kopplat till de ytor
som idag finns vid Skäggetorp centrum.
Planprogrammets vision kan nås genom ett långsiktigt och uthålligt samarbete
mellan kommunens olika förvaltningar och andra intressenter.
Utbildningskontorets förslag till beslut
1. Yttrande avges gällande Planprogram Skäggetorp.
Beslutsunderlag
Yttrande över planprogram för Skäggetorp.docx
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Yttrande avges gällande Planprogram Skäggetorp.
__________
Beslutet skickas till:
Miljö- och samhällsbyggnadskontoret

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Aktuell information

Dnr BOU 2017-3
Ärende
Aktuella statsbidrag
Sofia Lagerberg, ekonom, redogör för erhållna och ansökta statsbidrag.
Utbildningskontoret ansökte om 13 mnkr i statsbidrag för läxhjälp och fick 6,8
mnkr. Gällande statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek ansökte
utbildningskontoret om två tjänster och beviljade bidrag för 60% av en tjänst.
Utbildningskontoret har även ansökt om 89 mnkr i statsbidrag för mindre
barngrupper i förskolan läsåret 2017/18. Beslut väntas komma i juni.
Sofia informerade även om att möjlighet finns ansöka om statsbidrag för
hälsofrämjande skolutveckling mellan den 15 augusti och 15 september 2017.
Ingela Hultin Sabel, sakkunnig, berättar att utbildningskontoret även har
skickat en ansökan för Läslyftet för förskolan. Kontoret sökte pengar för sju
förskolor och har blivit beviljade pengar för samtliga sju. Bidraget innebär
motsvarandevis 10-20% av en handledartjänst på respektive förskola.
Barnomsorgskön
Ewa-Britt Löwendahl, sakkunnig, informerar om att alla som önskat
barnomsorgsplats för första halvåret 2017 har blivit erbjudna en plats. Alla har
dock inte fått sitt förstahandsval.
Goda exempel i arbetet med läxhjälp och samlad skoldag
2016 gjorde nämnden en satsning på förlängd skoldag/läxhjälp. Satsningen
finansierades i huvudsak av erhållet statsbidrag för läxhjälp, ca 13 mnkr.
Kathrin Hansson, sakkunnig, Klas Lind, sakkunnig, och Sofia Lagerberg,
ekonom, har gjort en uppföljning av hur skolorna som fått ta del av bidraget
har valt att använda det.
Åsa Wallén, rektor vid Hagbyskolan, berättar om hur de har arbetat med
läxhjälp och samlad skoldag. De har valt att erbjuda eleverna så kallad
bonustid där de kan få träffa lärare och arbeta vidare med vissa ämnen och
läxor. Man har vid skolan konstaterat att arbetet har haft god effekt. Eleverna
får överlag bättre resultat.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Rapportering arbetet med hedersrelaterat våld
Klas Lind, sakkunnig, berättar om arbetet med hedersrelaterat våld.
Ett förslag till kommunstyrelsebeslut angående hedersrelaterat våld planeras
behandlas på omsorgsnämnden den 14 juni. I förslaget till beslut föreslås bland
annat att ett gemensamt uppdrag ges till omsorgsnämnden, socialnämnden,
barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden att utarbeta en
handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck samt att utarbeta förslag till
ytterligare insatser för att förebygga och ge stöd avseende våld i nära
relationer.
Uppföljning VIP-projektet
Samer Issa, handledare och ledare av VIP-projektet. VIP står för Very
Innovative People och har som syfte att motivera unga, inspirera, främja
integration och få fler ungdomar att förstå vikten av skolan. Projektet startade i
Ryd 2014 och har nu blivit ett permanent verksamhet i kommunen som finns i
hela kommunen. Målgruppen är ungdomar i åldern 13-16 år.
Samer ordnar workshops, studiebesök och föreläsningar. Mycket av arbetet
med att nå ut till ungdomarna sker genom sociala medier. Olika fysiska
aktiviteter är också något han använder sig av.
Kommunstyrelsens beslut om budget 2018 med plan för 2019-2021
Sofia Lagerberg, ekonom, informerar om kommunfullmäktiges beslut gällande
budget 2018 med plan för 2019-2021 och konsekvenserna för barn- och
ungdomsnämnden.
Budgetdag 7 september
Jakob Björneke, ordförande, ger kort information inför barn- och
ungdomsnämndens planerade Budgetdag den 7 september 2017.
Beslutsunderlag
Aktuell information juninämnd.docx
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Insyn fristående skolor

Dnr BOU 2017-157
Ärende
Skolinspektionen har tillsynsansvar för förskolan, fritidshemmen, grundskolan,
gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Inom ramen för den regelbundna
tillsynen granskar myndigheten löpande verksamheten i dessa skol- och
verksamhetsformer i hela landet. Både kommunala och fristående
verksamheter omfattas av tillsynen.
En kommun som ger bidrag till en fristående skola har rätt till insyn i
verksamheten enligt Skollagens 10 kap 41§. Med insyn i verksamheten avses
att kommunen fortlöpande ska kunna hålla sig informerad om hur
verksamheten vid den fristående skolan utvecklas. Rätten innebär dock inte
någon rätt för kommunen att göra påpekanden gentemot den fristående skolan.
Utbildningskontoret har under läsåret 2016-17 genomfört insynsbesök på de 11
fristående grundskolor som finns i Linköpings kommun. Insynsbesök på
fristående skolor genomförs vart tredje år.
Syftet med insynsbesöken är att få en bild av verksamheten i stort vid
respektive skola, med fokus på undervisningens kvalitet och resultat samt att få
del av skolans syn på möjligheter och eventuella hinder för fortsatt utveckling.
Under besöken har det också varit viktigt att få en bild av hur skolan upplever
samverkan med kommunen och hur denna kan utvecklas.
De fristående skolorna i Linköping samverkar i olika grad med kommunen, de
skolor som tillhör en friskolekoncern uttrycker generellt sett ett mindre behov
av samverkan än de övriga. Skolorna beskriver bl.a. att de använder sig av
konsultativa teamet och resursteamet, deltar önskemål om skola och använder
sig av samma lästester som de kommunala skolorna. De beskriver också att de
deltar i vissa kompetensutvecklingsinsatser som t.ex. datalogiskt tänkande.
Sammanfattningsvis kan konstateras att de fristående skolorna i stort sett är
nöjda med samverkan med kommunen, men några utvecklingsområden nämns
av flera skolor. Dessa är bland annat möjlighet att delta vid
kommungemensamma kompetensutvecklingsdagar samt samverkan kring
bedömning och betygssättning. Flera av skolorna efterfrågar också möjligheten
att delta i de kommungemensamma nätverk som finns.
Beslutsunderlag
Insyn fristående skolor läsåret 2016-17.docx

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
__________
Beslutet skickas till:
Rektor på Björkö friskola
Rektor på Dar Al Uloum
Rektor på Internationella Engelska skolan
Rektor på Thea privata grundskola
Rektor på Kunskapsskolan
Rektor på Lillgårdsskolan
Rektor på Nya Munken
Rektor på Pandion Omsorg
Rektor på Småskolan och ERA-skolan
Rektor på Trilobiten
Rektor på Vittra skola, Lambohov

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Kurser och konferenser

Dnr BOU 2017-4
Ärende
1. Spridningskonferens - Underbara ADHD – 13 september, Missionskyrkan,
Linköping
2. Spridningskonferens – Stora kliv mot nytt liv - En konferens om nyanländas
lärande, 25-26 september 2017, Linköpings Konsert och Kongress.
Beslutsunderlag
Kurser och konferenser – juninämnd.docx
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden medger att Mikael Larsson, Åsa Roth, Per
Wackenborg, Gunnar Broman och Nissan Amin deltar i
Spridningskonferens - Underbara ADHD den 13 september 2017 i
Missionskyrkan i Linköping.
2. Barn- och ungdomsnämnden medger att Elisabeth Lindström Karlsson,
Gunnar Broman, Nissan Amin, Magnus Metander och Catharina
Rosencrantz deltar i Spridningskonferens - Stora kliv mot nytt liv - En
konferens om nyanländas lärande den 25-26 september 2017 på Linköpings
Konsert & kongress.
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Delegationsanmälan inkomna till juninämnd

Dnr BOU 2017-35
Ärende
Delegationsbeslut enligt BOU 2017-35 anmäls.
Beslutsunderlag
Delegationsanmälan inkomna till juninämnd.docx
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Inkomna delegationsbeslut noteras.
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Handlingar för kännedom till juninämnd

Dnr BOU 2017-44
Ärende
1. Tillgänglighet Arenaskolan - Synpunkt från Råd för funktionshinder och
delaktighet.pdf
2. Missiv_Delårsrapport april 2017 rev 170522.docx
3. Bou_Delårsrapport april 2017, rev 170522.docx
4. Svar på Linköpingsförslag - Bättre duschutrymmen i Vasahallen för eleverna
på Berzeliusskolan.docx
Beslutsunderlag
Handlingar för kännedom till juninämnd.docx
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden noterar inkomna handlingar.
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Förrättningar 2017

Dnr BOU 2017-2
Ärende
Följande förrättningar anmäls:
Mikael Larsson
2017-05-29 kl 13:00 – 15:30 – Internkontroll
Tanja Mitic
2017-06-07 kl 13:30 – 15:00 – Internkontroll
2017-05-30 kl 13:30 – 15:00 – Internkontroll
Åsa Wennergren
2017-04-24 kl 07:00 – 17:00 – Skolriksdagen
2017-04-25 kl 08:00 – 18:30 – Skolriksdagen
2017-04-6 kl 08:00 – 11:00 – Verksamhetsbesök Brunnbyskolan
2017-05-15 kl 13:30 – 15:00 – Internkontroll Förskolan Ridhusgatan
2017-05-16 kl 13:30 – 16:30 – Föreläsning Fullan
2017-05-29 kl 13:30 – 15:00 – Internkontroll Adjunkten
2017-05-18 kl 08:30 – 11:30 – Seminarium ”Rätten till stöd är vuxnas ansvar!”
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden godkänner anmälda förrättningar.
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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