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Sammanträdesdatum

2017-05-09
Barn- och utbildningsnämnden
Plats och tid

Laxsjö bygdegård, Laxsjö, tisdagen den 9 maj 2017 kl 08:30

Beslutande

Ledamöter

Karin Wallén (C), Ordförande
Jannike Hillding (M), 1:e vice ordförande
Jenny Palin (S), 2:e vice ordförande
Katarina Rosberg (S)
Monica Dahlén (S)
Dmitar Savic´ (MP)
Carina Grahn Hellberg (S)
Jörgen Blom (V) § 53-68
Stina Kimselius (M)
Mia Bixo Svedberg (C)
Karl Enarsson (M) tj. er. för Stina Kimselius, M
Karin Jonsson, (C) tj. ers. för Kjell Sundholm, KD

Övriga närvarande

Fredrik Runfors, ekonom § 55-57
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef
Kristina Söderlund, sekreterare

Justerare
Justeringens plats och tid

Kommunhuset i Krokom

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

Kristina Söderlund
Ordförande

Karin Wallén
Justerare

Carina Grahn Hellberg
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/styrelse

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-05-09

Datum då anslaget sätts upp

2017-05-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Krokom

Underskrift

Kristina Söderlund

Sista dag för överklagan

2017-06-07
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-05-09
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 51

Dnr 2017-000001

Godkännande/förändringar av barn- och
utbildningsnämndens ärendelista 2017
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn-och utbildningsnämnden godkänner ärendelistan.
_____________________________________________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-05-09
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 52

Dnr 2017-000002

Barnkonventionen 2017
Barn- och utbildningsnämnden tar del av Barnkonventionen, artikel 26:
Varje barn har rätt till social trygghet, och hjälp om föräldrarna till exempel
har lite pengar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-05-09
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 53

Dnr 2017-000054

Valärende
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att välja andre vice ordförande
Jenny Palin, S, till representant till kommunfullmäktiges
barnkonventionsgrupp.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Niklas Rohdin, S har avslutat sitt uppdrag i Barn- och utbildningsnämnden
och därmed även sitt uppdrag att representera barn- och utbildning i
kommunfullmäktiges barnkonventionsgrupp.
Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande, nämndsekreterare, 2017-05-12
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-05-09
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 54

Dnr 2017-000034

Medborgarförslag - WiFi i skolan till mobilerna
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget med
nedanstående motivering.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Enligt medborgarförslaget är det är en elev på Ås skola som vill ha WiFi på
mobilen för att snabbare kunna söka information till skolarbete.
Krokoms kommuns skolor har i dag tillgång till trådlös internetåtkomst via
WiFi för administration och utbildning med kommunens IT-utrustning
(Chromebooks, PC-datorer, surfplattor och mobiltelefoner).
För privat IT-utrustning som egna mobiltelefoner har vi idag inte möjlighet
att erbjuda WiFi. Detta beror på att det trådlösa nätverket med WiFi inte är
tillräckligt utbyggt och har kapacitet för att räcka till för både kommunens
IT-utrustning och privat utrustning. Tidigare har det förekommit att WiFi av
misstag och okunskap inom skolan har delats ut och installerats på privat
utrustning. I samband med att det trådlösa WiFi-nätverket uppgraderats på
flera skolor har vissa WiFi-nätverk bytts ut till ett säkrare WiFi-nätverk,
vilket också innebär att privat utrustning inte ansluts till det nya säkrare
WiFi-nätverket. Man kan då uppleva att man blivit av med WiFi och det är
givetvis tråkigt.
Det trådlösa WiFi-nätverket byggs ut successivt och innan vi har tillräcklig
kapacitet måste vi prioritera att kommunens IT-utrustning för utbildning har
tillgång till WiFi. Vi arbetar för att på sikt kunna erbjuda WiFi i större
utsträckning
Underlag för beslut
Medborgarförslag- WiFi i skolan till mobilerna 21 januari 2017
IT-chefens tjänsteutlåtande den 4 april 2017
Kopia till
Klara Roos, Förslagsställaren
Birgitta Lundgren, Barn- och utbildningschef
Jan Söderman, IT-chef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-05-09
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 55

Dnr 2016-000202

Budget 2018
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. Avveckla heltidstjänsten integrationspedagog från och med hösten
2017 med en besparing på 500.000kr.
2. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till skrivelse ställd
till kommunstyrelsen gällande att söka medel för ett pilotprojekt med
mål att ta över vikariepoolen i barn- och utbildningsförvaltningens
verksamhet. Förvaltningen skall återkomma till presidiet den 30 maj.
3. Ge förvaltningen i uppdrag att titta på möjligheten att barn- och
utbildningsförvaltningens del i bemanningspoolen skall ligga kvar i
vikariepoolen men att antalet ”poolare” sänks till ursprungliga fem
anställda. Förvaltningen skall återkomma till presidiet den 30 maj.
4. Ge förvaltningen i uppdrag att titta på ett maxtak till skolskjuts
angående delad vårdnad, växelvis boende och ta fram två till tre olika
förslag. Samt att titta på likvärdighetsprincipen gällande skolskjuts.
Redovisas till presidiet 30 maj (2-2,5 miljon i besparing).
5. Ge förvaltningen i uppdrag att göra ytterligare en översyn på möjliga
besparingar för att komma upp i totalt 6,9 miljoner. Nämnden vill
inte att förvaltningen ger förslag på skolnedläggningar och nyckeltal.
Förvaltningen skall återkomma till presidiet den 30 maj.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden gav vid sammanträdet 2017-03-21 i uppdrag
till förvaltningen att ta fram en risk- och konsekvensanalys kring besparingar
på sex olika områden för att spara 4,5 miljoner kronor, utifrån sparbeting.
Under april månad har siffran ökat till 6,9 miljoner.
Utifrån risk- och konsekvensanalysen har nämnden valt att gå vidare med
ovanstående beslutspunkter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-05-09
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 55 (forts.)

Dnr 2016-000202

Underlag för beslut
Risk- och konsekvensanalys på budget 2018, 2017-04-28, barn- och
utbildningschef
Förslag som läggs på mötet
Jörgen Blom, V yrkar på ett tilläggsförslag att förvaltningen också tittar på
att vår del i bemanningspoolen ligger kvar men att antalet ”poolare” sänks
till ursprungliga fem anställda.
Karin Wallén, C, Karin Jonsson, C, Mia Bixo Svedberg C, Jannike Hilding,
M och Karl Enarsson, M, Dmitar Savic, MP, yrkar på följande
tilläggsförslag:
1. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till skrivelse ställd till
kommunstyrelsen gällande att söka medel för ett pilotprojekt med mål att
ta över vikariepoolen i barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet.
Förvaltningen skall återkomma till presidiet den 30 maj.
2. Ge förvaltningen i uppdrag att titta på ett maxtak till skolskjuts angående
delad vårdnad, växelvis boende och ta fram två till tre olika förslag. Samt
att titta på likvärdighetsprincipen gällande skolskjuts. Redovisas till
presidiet 30 maj (2-2,5 miljoner besparing).
3. Ge förvaltningen i uppdrag att göra ytterligare en översyn på möjliga
besparingar för att komma upp i totalt 6,9 miljoner. Nämnden vill inte att
förvaltningen ger förslag på skolnedläggningar och nyckeltal.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, att avveckla tjänsten integrationspedagog, från risk- och
konsekvensanalys den 28 april 2017. Till det har det kommit fyra
tilläggsförslag, se ovan.
Ordföranden frågar först på tilläggsförlagen och sist på grundförlaget och
finner att grundförslaget och samtliga tilläggsförslag bifalles.
Kopia till
Irene Toft, verksamhetschef bemanningspoolen
Sanna Palomaa, verksamhetschef skola
Annika Berkö, verksamhetschef modersmål

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-05-09
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 55 (forts.)

Dnr 2016-000202

Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef
Malin Nilsdotter Nyström, trafikhandläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-05-09
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 56

Dnr 2017-000050

Budgetuppföljning 2017
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Att återremittera besparingsförslagen till förvaltningen att ta fram
ytterligare förslag till besparingar på 2017 års budget.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Utfall/Uppföljning BUN 2017

Verksamhet
46-69
Totalt
46

Bibliotek

60
615xx
62

Barnomsorg

64

Skolskjuts

64

Grundskola

647XX

Grundsär

69

Kulturskola

Bokförda
Prognos
Budget
intäkter
intäkter
Intäkter
-46 009,0
-14 066,9
360,0

Budget
Bokförda
Prognos
Kostnader Kostnader
Kostnader
336 629,0
109 867,9
-2 360,0

Prognos
jan-mars
-1 400,0

0,0

0,0

-407,0

-352,3

0,0

5 818,4

2 025,5

Adm/styrelse

0,0

-9,9

10,0

6 253,7

2 040,2

0,0

10,0

10,0

Övergripande BUN

0,0

0,0

0,0

2 764,1

178,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

-23 878,2

-8 865,4

300,0

117 742,9

39 833,4

-1 500,0

-1 200,0

-1 000,0

15

Syv

75

Integration

0,0

Prognos
jan-april
-2 000,0

0,0

0,0

0,0

25 900,0

7 508,2

-1 000,0

-1 000,0

-1 000,0

-13 347,2

-3 997,5

150,0

156 083,7

51 184,6

40,0

190,0

290,0

-42,5

0,0

0,0

7 015,4

1 308,4

-100,0

-100,0

200,0

-1 107,1

-910,2

0,0

4 687,9

1 616,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 365,0

361,7

100,0

100,0

100,0

-7 227,0

68,4

-100,0

8 997,8

3 811,0

-900,0

-1 000,0

-1 000,0

BUN:s verksamheter visar på ett underskott efter fyra månader. Det är
framförallt skolskjuts, integration samt personalkostnader inom förskolan
som gör att förvaltningen ser ut att hamna på ett underskott för året.
Beroende på vilka statliga medel som kommer förvaltningen till gagn under
året kan prognosen kraftigt komma att ändras.
De orosmoln förvaltningen framförallt vill flagga för är att om det statliga
medel förändras under året så kan det komma att kraftigt påverka barn och
utbildning. Samtidigt flaggar förvaltningen för skolskjutsen, integration samt
de stigande personalkostnaderna inom framförallt förskolan.
Fredrik Runfors, ekonom rekommenderar försiktighet vid inköp, generell
återhållsamhet, att stänga förskolor sommartid, att inte ta in vikarier under
sommaren, stor försiktighet generellt med vikarier.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-05-09
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 56 (forts.)

Dnr 2017-000050

Underlag för beslut
Uppföljning januari-april, ekonom, 2017, 2017-05-05
Kommentar nämnd tom april 2017, ekonom, 2017-05-05
Förslag som läggs på mötet
Karin Wallén, C, Karin Jonsson, C, Mia Bixo Svedberg C, Jannike Hilding,
M och Dmitar Savic, MP, yrkar på att återremittera ärendet till förvaltningen
för att ta fram ytterligare förslag till besparingar på 2017 års budget.
Beslutsgång
Det finns ett grundförslag att omfördela medel från fortbildning samt att
flytta elever från Laxsjö skola till Cederbergskolan. Till det har det kommit
ett förslag om att återremittera ärendet till förvaltningen för att ta fram
ytterligare förslag till besparing på 2017 års budget.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och
utbildningsnämnden bifaller Karin Wallén, C, Karin Jonsson, C, Mia Bixo
Svedberg C, Jannike Hilding, M och Dmitar Savic, MP förslag.
Kopia till
Fredrik Runfors, ekonom
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-05-09
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 57

Dnr 2017-000047

Barnomsorg på obekväm arbetstid
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Att finansiera försöksverksamheten genom att omfördela pengar från
fortbildning höstterminen 2017, 285 000kr.
2. Att begära medel från kommunfullmäktige för vårterminen 2018,
inför budgetbeslut hösten 2017.
_____________________________________________________________
Reservationer
Centerpartiet och Dmitar Savic´, MP, Karin Jonsson, C, Mia Bixo Svedberg,
C och Karin Wallén, C reserverar sig till besluten till förmån för eget förslag.
Bakgrund
Enligt beslut i kommunfullmäktige i februari 2016 planerades en
försöksverksamhet om upp till 5 barn att starta i augusti 2017 till en kostnad
av 700 000kr. Medel för försöksverksamheten skulle ske genom
prioriteringar i 2016 års budgetberedning, inför budget 2017, vilket inte
gjordes.
Enligt önskemål från presidet i april 2017 skulle förvaltningen ta fram
förslag till omfördelning av medel till försöksverksamheten.
Den totala budgeten för lokal fortbildning inom skola, förskola och
fritidshem för drygt 500 anställda är 570 tkr/år. Tar vi bort halva årets budget
det vill säga för hösten är det 285 tkr.
En överflytt av elever från Laxsjö skola till Cederbergs skola innebär en
kostnadsminskning inom grundskolan tjänster på 0,45 tj samt på
fritidshemmets tjänster 0,6 tj. Totalt cirka 410 tkr/ år
Inga ökade skolskjutskostnader uppstår. Inom Samhällsbyggnad blir det
besparing på 650 tkr – 800 tkr/ år. Eventuellt blir det en ökad kostnad på
interkommunal ersättning med cirka 200 tkr/år
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningschef, 2017-04-28
Protokollsutdrag KF § 9, 2016-02-24
Protokollsutdrag BUN § 6, 2016-01-26
Motion- Nattomsorg genom barnskötare i hemmet, Jannike Hilding, M,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-05-09
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 57 (forts.)

Dnr 2017-000047

2015-09-26
Motion- Barnomsorg på obekväm arbetstid, Katarina Rosberg, S 2015-01-29
Förslag som läggs på mötet
Katarina Rosberg, S yrkar på att verkställa försöksverksamhet för
barnomsorg på obekväm arbetstid hösterminen 2017, finansiering
omfördelning fortbildning. Äska medel för vårterminen 2018 inför
budgetbeslut hösten 2017.
Beslutsgång
Det finns ett grundförslag, att omfördela medel från fortbildning samt att
flytta elever från Laxsjö skola till Cederbergskolan. Till det har det kommit
ett förslag om att bifalla förslaget om att omfördela medel från fortbildning
för höstterminen 2017 samt att ansöka om mer medel från
kommunfullmäktige för vårterminen 2018.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och
utbildningsnämnden bifaller Rosbergs förslag.
Kopia till
Kommunfullmäktige
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-05-09
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 58

Dnr 2016-000044

Motion - Förskola med inriktning djur och natur
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att för närvarande inte gå vidare
med intentionerna kring att starta en djur- och naturförskola.
___________________________________________________________
Bakgrund
Barn- och utbildningsförvaltningen har haft i uppdrag att utreda möjligheter
för en förskola med inriktning djur- och natur enligt tidigare inkommen
motion i ärendet.
I Dvärsätt har en pedagogisk omsorg i kommunal regi, om 5 platser startats
med profil för Djur- och Natur-inriktning. Där får barnen umgås med hund,
katt, får och häst på ett naturligt sätt.
Underlag för beslut
Tjänstutlåtande, verksamhetschef förskola, 2017-05-02
Motion – Förskola med inriktning djur- och natur, Karin Wallén, C och
Håkan Schüberg, C, 2016-02-03
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-05-09
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 59

Dnr 2017-000027

Mediepolicy för Krokoms kommuns bibliotek
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden antar mediepolicy för Krokoms kommuns
bibliotek.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Krokoms kommuns bibliotek har idag ingen mediepolicy för inköp och
fjärrlån av medier. En mediepolicy ger riktlinjer och ett stöd i arbetet med
medier på biblioteket samt information till kommuninnevånare om
bibliotekets policy vad gäller tillhandshållande av olika medier.
På senare år har det förekommit att bibliotek har blivit anmälda till JO för att
de inte har tillhandahållit medier som låntagare efterfrågat t.ex. med
rasistiska eller diskriminerande åsikter. Dessa bibliotek har dock klarat sig
från fällande dom, då de har haft en mediepolicy att hänvisa till.
Den regionala biblioteksverksamheten i Jämtland/Härjedalen har
tillsammans med en mediegrupp tagit fram en gemensam mediepolicy för
regionen, som Krokoms bibliotek har omarbetat något, för att bättre passa
kommunen.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande, verksamhetschef Bibliotek, 2017-02-13
Förslag till mediepolicy för Krokoms kommuns bibliotek, 2017-02-13
Kopia till
Eva Fresk, bibliotekschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2017-05-09
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 60

Dnr 2017-000015

Medborgarförslag- modernt föräldraskap
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn – och utbildningsnämnden beslutar att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit kring modernt föräldraskap där
kommunen uppmanas att arbeta för ett mer målinriktat jämställt uttag av
föräldradagar och att arbeta för att skapa ett mer modernt föräldraskap i Jämtlands
län.

Det barn- och utbildningsnämnden kan påverka är arbetet med barn och
elever som främjar jämställdhet mellan könen inte möjligheten att påverka
föräldrar i deras uttag av föräldradagar då dessa inte finns i vår verksamhet
ännu.
För Barn och utbildning är uppdraget tydligt. I läroplan för förskola,
grundskola, fritidshem och förskoleklass tydliggörs att verksamheten ska
arbeta med grundläggande värden. Bland annat åläggs det våra verksamheter
att arbeta för jämställdhet mellan könen.
Underlag för beslut
Medborgarförslag modernt föräldraskap, 2017-01-12
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningschef, 2017-04-11
Förslag som läggs på mötet
Jörgen Blom, V yrkar att barn- och utbildningsnämnden föreslår
kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget.
Beslutsgång
Det finns ett grundförslag, att avslå medborgarförslaget. Till det har det
kommit ett förslag om att föreslå kommunfullmäktige att bifalla
medborgarförslaget.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och
utbildningsnämnden bifaller Bloms förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2016-000222

Medborgarförslag - Ansökan om att delta i
försöksverksamhet med fjärrundervisning i andra
ämnen än de redan tillåtna
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden bifaller medborgarförslaget med att
ansöka om fjärrundervisning för de ämnen som idag inte är tillåtna
inför vårterminen 2018.
_____________________________________________________________
Bakgrund
I dag är det tillåtet att bedriva fjärrundervisning i moderna språk, modersmål,
samiska samt teckenspråk. För att bedriva fjärrundervisning för övriga
ämnen kan huvudmannen söka tillstånd. Undervisningen ska ske i skolans
lokaler tillsammans med en handledare. Läraren som undervisar-fjärrlärarenbefinner sig samtidigt någon annanstans. Fjärrundervisningen får bara vara
en mindre del av elevens utbildning och får genomföras endast om
•
•

det inte finns någon lärare med rätt kompetens tillgänglig på skolan
(2 kap. 13 § skollagen)
elevunderlaget är otillräckligt, vilket i normalfallet innebär mindre än
fem elever

Kommunen måste också säkerställa att den teknik och utrustning som krävs
finns inför ett genomförande.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningschef, 2017-04-12
https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/forsoksverksamhet-medfjarrundervisning-1.239956, 2017-04-12
Kopia till
Sanna Palomaa verksamhetschef skola
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef
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Dnr 2017-000051

Övningsskola övningsförskola
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Ås och Sånghusvallens skolor
och förskolor blir övningsförskolor och övningsskolor.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Det samarbete kommunen bedrivit med Mittuniversitetet kring
verksamhetsförlagd utbildning övergår till övningsskolor/övningsförskolor.
Anledningen är att stärka kvalitén i de praktikperioder som ingår i
utbildningarna. Mittuniversitetets tidsplan för alla kommuners övergångar
sträcker sig från Vt. 2015 till Vt. 2018 och Krokoms kommun har valt att gå
med från Vt. 2018.
Förändringen kommer innebära större krav än tidigare på att hela
personalgruppen ska genomföra de utbildningar som krävs för
handledarskapet och att en begränsad del av kommunen ska ta emot alla
lärarkandidater.
Anledningen till valet på Ås och Sånghusvallen är att vi har störst behörighet
där för att klara vårt uppdrag på handledarskapet.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningschef, 2017-04-12
Folder - Övningsskola, MIUN, 2017-04-13
Kopia till
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola
Sanna Palomaa, verksamhetschef skola fritidshem
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Dnr 2017-000053

Fördjupad översiktsplan över Åsbygden
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att göra ett medskick om vikten
av säkra skolvägar, då det saknas gång- och cykelvägar på många av de
mindre vägarna i Åsområdet.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Ett förslag till fördjupad översiktsplan över Åsbygden har upprättats.
Möjligheten att lämna synpunkter kan göras fram till den 22 juni 2017,
skriftligt till stadsarkitekten.
Underlag för beslut
Kungörelse – Fördjupad översiktsplan över Åsbygden, stadsarkitekt, 201604-18
Förslag som läggs på mötet
Jörgen Blom, V föreslår att göra ett medskick om vikten av säkra skolvägar,
då det saknas gång- och cykelvägar på många av de mindre vägarna i
Åsområdet.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, att göra ett medskicka om vikten av säkra skolvägar, då
det saknas gång- och cykelvägar på många av de mindre vägarna i
Åsområdet.
Ordförande frågar på förslaget och finner att barn- och utbildningsnämnden
bifaller förslaget.
Kopia till
Anne Dahlgren, stadsarkitekt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20(26)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-05-09
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 64

Dnr 2017-000003

Informationer 2017
Karin Wallén, C, ordförande
-

Det har kommit in tre anökningar till skolsamfonden. Enligt
ekonomiavdelningen finns det inga pengar att betala ut ur fonden.
Nämnden ger på delegation till ordförande att besluta om att ändå ge
bidrag om 10.000kr kr till den klass som skall delta på schackfyran, för
uppmuntran. Medel skall tas från förfogandeanslaget.

-

Informerar om ett allvarligt bråk mellan ett gäng tjejer i förskoleklass på
en skola i kommunen.

Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef

Justerandes sign

-

Informerar om att ersättare för verksamhetschef Elevhälsa, Eva Bromeé
är klar. Av åtta sökande och fem intervjuer valdes Pernilla Oskarsson ut.
Hon är idag rektor i kommunen.

-

Personal från SABY har varit i på skolan i Dvärsätt och ätit lunch. Några
elever hade gått på personalen från SABY gällande hur äcklig maten var.
Väldigt tråkig stämning kring maten. Birgitta Lundgren, barn- och
utbildningschef går vidare med frågan.

-

Föräldramöten som presidiet bör delta på framöver. Kaxås på torsdag
den 11 maj och Nälden måndag den 15 maj.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000006

Elevärenden 2017
Barn- och utbildningsnämnden tar del av 28 st anmälningar om kränkande
behandling och 12 st genomförda kommunikationer och åtgärder i samband
med diskriminering och annan kränkande behandling.
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Dnr 2017-000004

Tillbud 2017
Barn- och utbildningsnämnden tar del av de tillbud och skador som
inrapporterats de senaste månaderna.

Justerandes sign

-

Inom förskolan har 11 stycken tillbudsanmälningar och 3 stycken
skadeanmälningar inlämnats. Av dessa har 5 stycken handlingsplaner
upprättats.

-

Inom enskilt drivna förskolor har 2 stycken tillbudsanmälningar 2
stycken skadeanmälningar inlämnats.

-

Inom skolan har 17 stycken tillbudsanmälningar 10 stycken
skadeanmälningar inlämnats. Av dessa har 3 stycken handlingsplaner
upprättats.

-

Totalt har 30 stycken tillbudsanmälningar och 15 stycken
skadeanmälningar inlämnats. Av dessa har 8 stycken handlingsplaner
upprättats.
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Meddelanden 2017
Skolverket/Skolinspektionen
1. Skolinspektionen- Beslut gällande anmälan om skolsituation för en
grundskoleelev vid Nyhedens skola i Krokoms kommun Dnr 412016:9985 (Dnr BUN 2016/223)
Nämnder/styrelser/presidier i egna kommunen
2. BoM § 28 Protokollsutdrag – Detaljplan för del av Byn 1:4
”Sånghusvallen etapp 5”, Ås, Krokoms kommun
Övrigt
3. Barn- och utbildningsförvaltningen- Yttrande klagomål – beslut om
åtgärdsprogram för elev, Kvarnbackskolan (Dnr BUN 2016/216)
4. Privatperson, brev med frågor om offentlighet kring elevers närvaro
(Dr BUN 2017/052)
5. Barn- och utbildningsförvaltningen – svar på brev med frågor om
offentlighet kring elevers närvaro (Dr BUN 2017/052)
6. Privatperson – Klagomål kring Ås till ett skolområde (Dnr Bun
2017/039)
7. Privatperson – Klagomål kring Ås till ett skolområde (Dnr Bun
2017/042)
8. Barn- och utbildningsnämndens presidie - brev till föräldrar gällande
gemensamt upptagningsområde för Sånghusvallen och Ås
skolområde (Dnr BUN 2016/173)
9. Privatperson, brev med frågor om rykten kring Kaxås skola (Dr BUN
2017/049)
10. Ordförande barn- och utbildningsnämnden, svar på brev med frågor
om rykten kring Kaxås skola (Dnr BUN 2017/049)
11. Barn- och utbildningsförvaltningen- Avtal om förlikning, mål nr FT
366-16 (Dnr BUN 2016/043)
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12. Barn- och elevombudet – Beslut, Uppföljning av beslut gällande
skyldighet att motverka kränkande behandling vid Näldenskolan Dnr
451-2017:3095 (Dnr BUN 2016/190)
13. Förvaltningsrätten- Beslut, Mål nr 1029-17 E (Dnr BUN 2017/013
och 2017/032)
14. Privatperson- brev angående Kaxås skola, 2017-05-05

Justerandes sign
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Övriga frågor 2017
Jenny Palin, S
Frågar generellt om information vid förändringar, t.ex. vid Näldenskolans
flytt av klasser.
Karin Wallén, ordförande informerar om att många beslut är organisatoriska
och tas inte på förvaltningsnivå utan av skolområdet själva. Och ibland
tillsammans med andra förvaltningar som SABY när det gäller lokaler.
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef beklagar att inte
kommunikationen gällande beslut som tas mellan förvaltningarna kommer
nämnden till handa.
Karin Wallén, ordförande tar med sig frågan för att undersöka möjligheterna
till en gemensam styrgrupp/presidium mellan BUN, SABY och BoM.
Monica Dahlén, S
Rykte säger att barnen i Laxsjö inte fått bada på två år. Stämmer det?
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef tar med frågan för att utreda
vidare, information till nästa nämnd.
Kopia till
Karin Wallén, ordförande
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef
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