Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(28)

Sammanträdesdatum

2018-02-27
Barn- och utbildningsnämnden
Plats och tid

Mus-olle, kommunhuset, Krokom tisdagen den 27 februari 2018 kl 08:30

Beslutande

Ledamöter

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

Övriga närvarande

Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller § 13, 24, 26
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola § 27-28
Stefan Konradsson, arkivarie § 30
Henrik Grundström (S), ej tj. ers.

Justerare
Justeringens plats och tid

Kommunhuset i Krokom 2018-02-28

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

§§ 18-37

Kristina Söderlund
Ordförande

Karin Jonsson
Justerare

Jenny Palin, S
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/styrelse

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-02-27

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-28

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen, kommunhuset, Krokoms kommun

Underskrift

Kristina Söderlund

Sista dag för överklagan

2018-03-21

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2(28)

Sammanträdesdatum

2018-02-27
Barn- och utbildningsnämnden

Ärendelista
Bun § 18

Dnr 2018-000005

Godkännande/förändringar av BUN:s ärendelista 2018 ...................................... 3
Bun § 19

Dnr 2018-000006

Barnkonventionen 2018 ...................................................................................... 4
Bun § 20

Dnr 2018-000034

Jämtbus- Revidering av gemensamma riktlinjer i Jämtlands län för
samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd ..................................... 5
Bun § 21

Dnr 2018-000035

Länsövergripande överenskommelse om samarbete vid placering i
boende utanför det egna hemmet ....................................................................... 7
Bun § 22

Dnr 2018-000025

Ny ledamot handikapprådet ................................................................................ 8
Bun § 23

Dnr 2018-000026

Översyn av barn- och utbildningsnämndens attestförteckning 2018 .................... 9
Bun § 24

Dnr 2018-000024

Årsredovisning 2017 ......................................................................................... 10
Bun § 25

Dnr 2017-000196

Budget 2019 ..................................................................................................... 11
Bun § 26

Dnr 2018-000017

Tillgänglighet uppföljning 2017 .......................................................................... 12
Bun § 27

Dnr 2016-000082

Granskning av Täppans förskola med start augusti 2016 .................................. 13
Bun § 28

Dnr 2017-000038

Skolinspektionens kvalitetsgranskning .............................................................. 14
Bun § 29

Dnr 2018-000023

Övergripande arbetsgivarfrågor ........................................................................ 17
Bun § 30

Dnr 2018-000004

Informationer 2018 ............................................................................................ 18
Bun § 31

Dnr 2016-000048

Skolskjutsuppföljning......................................................................................... 20
Bun § 32

Dnr 2018-000031

Gemensamma frågor till Regional utvecklingsförvaltning .................................. 22
Bun § 33

Dnr 2018-000002

Elevärenden 2018 ............................................................................................. 23
Bun § 34

Dnr 2018-000001

Delegationsbeslut 2018..................................................................................... 24
Bun § 35

Dnr 2018-000003

Tillbud/skador 2018 ........................................................................................... 25
Bun § 36

Dnr 2018-000007

Meddelanden 2018 ........................................................................................... 26
Bun § 37

Dnr 2018-000008

Övriga frågor 2018 ............................................................................................ 28

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2018-02-27
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 18

Dnr 2018-000005

Godkännande/förändringar av BUN:s ärendelista 2018
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner ärendelistan.
___________________________________________________________
Reservation
Jörgen Blom, V reserverar sig till förmån för bifall till hans tilläggsförslag
att ta upp ett enskilt skolskjutsärende.
_____
Förslag som läggs på mötet
Jörgen Blom, V yrkar att Barn- och utbildningsnämnden tar upp ett enskilt
skolskjutsärende för beslut med motiveringat ”att bevilja undantag för den
familj i Västerkälen som är i behov av skolskjuts till och från Rödöns skola”.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, att godkänna ärendelistan.
Det finns ett tilläggsförslag, att ta upp ett enskilt skolskjutsärende för beslut.
Ordförande kommer att fråga på om det är nämndens mening att ta upp
tilläggsförslaget.
Ordförande kommer att fråga på grundförslaget.
Beslutgången godkänns.
Efter fråga på tilläggsförslaget, finner ordföranden att barn- och
utbildningsnämnden avslår det.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och
utbildningsnämnden bifaller det.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2018-02-27
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 19

Dnr 2018-000006

Barnkonventionen 2018
Barn- och utbildningsnämnden tar del av Barnkonventionen, artikel 23:
Varje barn med fysiskt och psykiskt handikapp har rätt till ett fullvärdigt och
anständigt liv som säkerställer dess värdighet, främjar självförtroende och
möjliggör dess aktiva deltagande i samhället.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till Jannike Hillding, M
och Jenny Palin, S att till nästa möte fundera kring hur vi ska fortsätta att
utveckla arbetet med barnkonventionen utifrån att vi nu har gått igenom
alla konventioner.
_____________________________________________________________
Kopia till:
Jannike Hillding, M
Jenny Palin, S

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-02-27
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 20

Dnr 2018-000034

Jämtbus- Revidering av gemensamma riktlinjer i
Jämtlands län för samverkan kring barn och unga i
behov av särskilt stöd
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden antar reviderad överenskommelse.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Jämtbus är en övergripande överenskommelse om samverkan kring barn och
unga med behov av särskilt stöd. Som komplement till Jämtbus finns
överenskommelser och riktlinjer som på ett mer detaljerat plan beskriver
samverkan i olika delar.
Överenskommelsen gäller från 1 oktober 2012 och har reviderats i januari
2015 samt i februari 2018. Barnarenan, vilket är en politisk samverkansarena
mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner, ansvarar för
överenskommelsen. Revidering av överenskommelsen har genomförts i det
regionala JämtBusnätverket, vilket är ett samverkansnätverk mellan länets
kommuner och Region Jämtland Härjedalen på tjänstemannanivå.
Barnarenan beslutade 2018-02-02 att rekommendera kommunerna och
Region Jämtland Härjedalen att anta överenskommelsen. Med anledning av
att Jämtlands läns landsting och Regionförbundet i Jämtlands län 1 januari
2015 övergick i Region Jämtland Härjedalen rekommenderade Barnarenan
att den reviderade versionen av JämtBus-överenskommelsen skulle
behandlas politiskt och att den skulle antas i berörda nämnder, såsom
socialnämnd, barn-och utbildningsnämnd och regionstyrelsen.
Kommunerna/regionen avgör själva på vilken nivå överenskommelsen ska
antas/skrivas under.
Underlag för beslut
Rapport JämtBus, Region Jämtland Härjedalen 2018-02-02
Följebrev JämtBus, Region Jämtland Härjedalen 2018-02-02
Underskrift Krokom, Region Jämtland Härjedalen 2018-02-02

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-02-27
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 20 (forts.)

Dnr 2018-000034

Kopia till
Kommunstyrelsen
Elin Ring, Region Jämtland Härjedalen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-02-27
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 21

Dnr 2018-000035

Länsövergripande överenskommelse om samarbete vid
placering i boende utanför det egna hemmet
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden antar den länsöverskridande
överenskommelsen.
____________________________________________________________
Bakgrund
Länsövergripande överenskommelse om samarbete vid placering i boende
utanför det egna hemmet avser barn och unga, 0-20 år, som placeras utom
hemmet med stöd av socialtjänstlagen (sol) eller lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (lvu). Överenskommelsen gäller för
socialtjänst, förskola, skola (inkl. elevhälsa) och hälso- och sjukvård.
Överenskommelsen syftar till att stärka samarbetet mellan verksamheterna
vid placering av barn och unga i familjehem eller hem för vård eller boende
(HVB). Överenskommelsen bygger på aktuell lagstiftning samt på riktlinjer i
Skolverkets och Socialstyrelsens vägledning ”Placerade barns skolgång och
hälsa – ett gemensamt ansvar”. Överenskommelsens form och innehåll följer
till stora delar JÄMTBUS.
Underlag för beslut
Länsöverskridandse överenskommelse placerade barn, Region Jämtland
Härjedalen, 2018-02-02
Riktlinjer, placerade barn, Region Jämtland Härjedalen, 2018-02-02
Följebrev placerade barn, Region Jämtland Härjedalen, 2018-02-02
Beslut Krokom, Region Jämtland Härjedalen, 2018-02-02
Kopia till
Kommunstyrelsen
Elin Ring, Region Jämtland Härjedalen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-02-27
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 22

Dnr 2018-000025

Ny ledamot handikapprådet
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden väljer Karin Jonsson som ny ledamot
till Handikapprådet.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Karin Wallén, C avlutade sitt ordförandeskap i Barn- och
utbildningsnämnden vid nyåret 2017 och därmed också barn- och
utbildningsnämndens representation i handikapprådet. Ny ordförande är
Karin Jonsson, C som nu föreslås bli ny representant i handikappsrådet.
Kopia till
Sofie Een, Handikapprådet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-02-27
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 23

Dnr 2018-000026

Översyn av barn- och utbildningsnämndens
attestförteckning 2018
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden antar reviderad attestförteckning.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdrar till förvaltningen att
tydliggöra uppställningen.
__________________________________________________________
Bakgrund
Attestförteckningen visar vem som har ekonomiskt ansvar för olika
verksamheter, och vilka som sekundärt har rätt att attestera. Attestlistan ska
hållas aktuell och revideras regelbundet vid förändringar.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande, handläggare/utredare, 26 januari 2018
Attestförteckningen, handläggare/utredare, 23 januari 2018
Kopia till
Markus Hagnestål Beljestrand, handläggare/utredare
Fredrik Runfors, ekonom
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2018-02-27
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 24

Dnr 2018-000024

Årsredovisning 2017
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden antar årsredovisning för 2017.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att skickar med till förvaltningen
att komplettera med kostnader för skolskjuts.
_________________________________________________________
Bakgrund
Årsredovisningen ska förutom en ekonomisk uppföljning och analys
innehålla en kvalitetsuppföljning av kommunens övergripande mål, RI-mål
samt nämndens egna mål. Dessutom ska viktiga händelser som skett under
året och kort om framtiden redovisas.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande, kvalitetscontroller 2018-02-21
Barn- och utbildningsnämndens årsredovisning 2017, kvalitetscontroller
2018-02-21
Kopia till
Birgitta Lundgren, förvaltningschef
Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller
Pernilla Oscarsson, verksamhetschef elevhälsa
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola
Eva Fresk, verksamhetschef bibliotek
Stefan Konradsson, verksamhetschef kulturskola
Fredrik Runfors, ekonom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-02-27
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 25

Dnr 2017-000196

Budget 2019
Barn- och utbildningsnämnden tar de av informationen kring budgetarbetet
för 2019. Inga nyheter sedan förra nämndsmötet.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-02-27
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 26

Dnr 2018-000017

Tillgänglighet uppföljning 2017
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden antar uppföljning 2017 Tillgänglighetprogram.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Krokoms kommun har framtagit ett Tillgänglighetsprogram där varje nämnd
i samråd med handikappsorganisationerna skall utforma en åtgärdsplan.
Uppföljning skall redovisas på kommunfullmäktige april 2018.
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt resultat på de åtgärder
som har gjorts under 2017 utifrån barn- och utbildningsnämndens
åtgärdsplan 2017 – Tillgänglighetsprogram.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande, kvalitetscontroller, 2018-02-21
Uppföljning 2017 – Tillgänglighetprogram, kvalitetscontroller, 2018-02-21
Kopia till
Annika Berkö, chef språk och integration
Birgitta Lundgren, förvaltningschef
Eva Fresk, verksamhetschef bibliotek
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola
Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller
Pernilla Oskarsson, verksamhetschef elevhälsa
Stefan Konradsson, verksamhetschef kulturskola

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2018-02-27
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 27

Dnr 2016-000082

Granskning av Täppans förskola med start augusti
2016
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen kring
skolinspektionens kvalitetsgranskning av Täppans förskola.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-02-27
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 28

Dnr 2017-000038

Skolinspektionens kvalitetsgranskning
Barn och utbildningsnämnden tar del av informationen kring
skolinspektionens övergripande kvalitetsgranskning.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn och utbildningsnämnden avser att utveckla målstyrningen i enlighet
med skolinspektionens granskning.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Skolinspektionen bedömer att barn- och utbildningsnämnden i Krokoms
kommun har tydliggjort mål för förskolan som delvis har en koppling till
läroplanen. Barn- och utbildningsnämndens mål formuleras i samarbete med
förvaltningen med utgångspunkt från kommunens övergripande mål för
samtliga verksamheter i kommunen. Nämnden har inte formulerat några mål
för jämställdhet. Vidare visar granskningen att förvaltningen formulerar
verksamhetsgemensamma mål för förskolan utifrån förskolornas
kvalitetsrapporter och behov i verksamheten. Därefter formulerar
förskolecheferna egna mål för sina respektive förskolor som redovisas i två
delrapporter under året, en med fokus på demokrati- och fostransuppdraget
och en med fokus på kunskapsuppdraget. Delårsrapporterna sammanställs i
en avslutande rapport för varje förskola.
Barn- och utbildningsnämnden följer upp förskolans måluppfyllelse genom
studiebesök på förskolor, genom workshops samt genom en kvalitetsrapport
som innehåller en sammanställning av måluppfyllelsen för samtliga
verksamheter inom förvaltningen. Kvalitetsrapporten innehåller dock ingen
samlad nu-lägesbild av förskolornas måluppfyllelse i relation till de
nationella målen. Den innehåller heller ingen sammanställning av
förskolornas egna analyser eller förslag på förbättringsåtgärder. Vidare
bedömer Skolinspektionen att barn- och utbildningsnämnden genomför vissa
förbättringsåtgärder men att de inte alltid har en utgångspunkt i någon analys
av förskolans måluppfyllelse. Det saknas en analys av likvärdigheten i
undervisningen för de verksamheter som saknar förskollärare. Slutligen visar
granskningen att barn- och utbildningsnämnden inte gör någon

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2018-02-27
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 28 (forts.)

Dnr 2017-000038

resursfördelning utifrån socioekonomiska faktorer, personalens utbildning
och kompetens eller barngruppernas sammansättning och storlek.
I syfte att höja verksamhetens kvalitet bedömer Skolinspektionen att ett
utvecklingsarbete i första hand behöver inledas inom följande områden:
• Huvudmannen behöver utveckla arbetet med att följa upp och sammanställa förskolans måluppfyllelse utifrån styrdokumenten för att säkerställa
likvärdighet i undervisningen.
• Huvudmannen behöver utveckla arbetet med att analysera förskolans
måluppfyllelse för att kunna planera och genomföra förbättringsåtgärder som
tar sin utgångspunkt i förskolans verksamhet.
• Huvudmannen behöver fördela resurser till förskolorna utifrån barnens
olika förutsättningar och behov samt följa upp effekten av
resursfördelningen. Detta för att säkerställa att alla förskolor får likvärdiga
förutsättningar för måluppfyllelse.
Elisabeth Englund, verksamhetschef säger att ett arbete är påbörjat gällande:
-

Språk- alla barns språk- och identitetsutveckling

-

Lärmiljöer- inom- och utomhus

-

Övergångar – från förskola till grundskola

-

Barnperspektivet – barns perspektiv

-

Arbete med och kring planerna för diskriminering och kränkande
behandling

-

Arbete med och kring barnhälsoteam (BHT- teamen) ute på områdenasamverkan med BVC.

Nedanstående punkter kommer att finnas med i svaret till skolinspektionen:
1. En longitudinell analys av förskolans kvalitet och hur den påverkar
elevernas resultat inom grundskolan.
2. Fånga pedagogernas uppfattning om dess egen undervisnings
kvalitet.
3. Omfördelning av specialpedagog i syfte att förbättre likvärdigheten.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2018-02-27
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 28 (forts.)

Dnr 2017-000038

4. Särskild resurs har avsatts till rekrytering av specialpedagog för att
möjliggöra för förskolechefernas pedagogiska ledarskap räcker till.
5. Rekrytera 6 st pedagogiska utvecklare i förskolan.
Underlag för beslut
Beslut, skolinspektionen, 2017-09-01
Information avseende beslut, Elisabeth Englund, 2018-02-05
Förslag som läggs på mötet
Karin Jonsson, C föreslår följande: Barn och utbildningsnämnden tar del av
informationen och avser att utveckla målstyrningen i enlighet med
skolinspektionens granskning.
Jörgen Blom, V föreslår att Barn- och utbildningsnämnden lämna i uppdrag
till verksamheten att ta in de olika arbetssätten för att sammanställa till ett
arbetsätt.
Beslutsgång
Det finns förslag till punkt ett, att barn och utbildningsnämnden tar del av
informationen och avser att utveckla målstyrningen i enlighet med
skolinspektionens granskning.
Det finns ett förslag till punkt två, lämna i uppdrag till verksamheten att ta in
de olika arbetssätten för att sammanställa till ett arbetsätt.
Ordförande kommer att fråga på förlag ett.
Ordförande kommer att fråga på förslag två.
Beslutgången godkänns.
Efter fråga på förslag ett, finner ordförande att bifalla förslaget.
Efter fråga på punkt två, finner ordförande att avslå det.
Kopia till
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 29

Dnr 2018-000023

Övergripande arbetsgivarfrågor
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen kring arbetet med
arbetsgivarfrågor.
Karin Jonsson, ordförande har initierat ärendet för att öka fokus på
förvaltningens anställda, vilken är den största och viktigaste resursen. Barnoch utbildningsnämnden ska bland annat följa upp sjuktal, bemanningsläge
och aktuella arbetsmiljöfrågor.
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef har tagit fram en mall som man
kan arbeta kontinuerligt med gällande detta. Där finns rubrikerna som enhet,
sjuktal, tjänster enligt budget, hur många är behöriga av dessa,
arbetsmiljöärenden och kommentarer kopplade till dessa.
En diskussion hålls kring om enhetsnivån blir svår att hålla, utifrån att man
kan identifiera personer på mindre enheter. Redovisningen av blanketten
sker på mötet och går inte med i handlingarna för att kunna hålla sekretess.
Intresset för att se om de enskilda enheterna är mandominerad eller
kvinnodominerad lyfts också.
Kopia till
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-02-27
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 30

Dnr 2018-000004

Informationer 2018
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef
-

Skolinspektionen kommer under senare delen av våren för den
regelbundna tillsynen på huvudmannanivå och skolnivå. Underlag
förbereds och skall lämnas in under mars. Cederbergsskola är utvald
för att granskas på skolnivå.

-

Nyrekrytering av rektorer till Kvarnback och Hissmoskolan samt
Dvärsätt skola är klart.

-

Rekrytering av rektor till Ås skola ligger ute och tjänsten som
Verksamhetschef skola är på väg ut.

-

Ytterligare vattenskador har upptäckts. En stor läcka på
Träningskolan påverkar hela lokalen och verksamheten har fått nya
tillfälliga lokaler i Smedjan. Även Nyhedens skola har fått en
vattenskada i taket på grund av isbildning.

_____
Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller
-

KKiK- kommuners kvalitet i korthet, redovisning av 2017 års
servicemätning i Krokoms kommun.

_____
Stefan Konradsson, Arkivarie
-

Barn- och utbildningsnämnden får en halvtimmes utbildning i nya
dataskyddsförordningen.

_____
Karin Jonsson, ordförande
-

Justerandes sign

Det har framkommit att förskollärarprogrammet som börjat i
Östersund bara blir en ettårig satsning. Det finns inga planer på ett
grundskollärarprogram på MIUN. Frågan kommer att lyftas i BUZ

Utdragsbestyrkande
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-

Föräldramöten framöver, gällande lösningar för hösten. Presidiet åker
med någon representant.

-

Handlingsplan samiskt förvaltningsområde, kommer på remiss nästa
nämnd.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Skolskjutsuppföljning
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Krokoms kommun går
vidare och får förvaltningsrättens dom, mål nr. 3893-17, prövad i
högre instans.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att de barn som omfattas av
förvaltningsrättens dom eller fortfarande är under prövning, erbjuds
skolskjuts under överprövningstiden.
Bakgrund
En ansökan om skolskjuts med växelvis boende har blivit avslagen. Ärendet
överklagades och förvaltningsrätten gav klagande rätt. Barn- och
utbildningsnämnden beslutar att gå vidare för att få domen prövad i högre
instans.
Förslag som läggs på mötet
Mia Bixo Svedberg, C föreslår nummer ett, att barn- och
utbildningsnämnden beslutar att Krokoms kommun går vidare och får
förvaltningens dom, mål nr. 3893-17, prövad i högre instans.
Samt nummer två, att barn- och utbildningsnämnden beslutar att de barn som
omfattas av förvaltningsrättens dom eller fortfarande är under prövning,
erbjuds skolskjuts under överprövningstiden.
Jörgen blom, V yrkar avslag på punkt ett.
Beslutsgång
Det finns förslag till punkt ett, att gå vidare och prova domen i en högre
instans.
Det finns ett förslag till avslag.

Justerandes sign
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Det finns ett förslag till punkt två, att erbjuda skolskjuts under
överprövningstiden.
Ordförande kommer att ställa förslag ett mot avslagsförslaget mot varandra.
Ordförande kommer att fråga på punkt två.
Beslutgången godkänns.
Efter att ha ställt förslag ett mot avslagsförslaget, finner ordförande att
bifalla förslaget att gå vidare med domen i högre instans.
Efter fråga på punkt två, att erbjuda skolskjuts under överprövningstiden,
finner ordförande att bifalla det.
Kopia till
Malin Nilsdotter Nyström, trafikhandläggare
Förvaltningsrätten

Justerandes sign
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Gemensamma frågor till Regional
utvecklingsförvaltning
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att göra följande medskick till
den regionala utvecklingsförvaltningens arbete med ”Överenskommelse
om samverkan mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner
om regional samverkan”:
-

Kompetensförsörjning kopplat till MIUN, driva på frågan kring att
behålla förskollärarutbildningen vid i Östersund samt att
lärarutbildningen förläggs i Östersund.

-

Språklärare för nationella minoritetsspråk och ursprungsspråk,
samarbete regionalt.

-

Samverka över kommungränserna gällande fjärrundervisning.

____________________________________________________________
Bakgrund
Regionala utvecklingsförvaltningen inom Region Jämtland Härjedalen
önskar få in förslag på gemensamma frågor som de skall arbeta med under
2018. Barn- och utbildningsförvaltningen Krokoms kommun har tagit fram
förslag på frågor som de anser är viktiga att de lyft regionalt.
Kopia till
Regional utvecklingsförvaltning, Region Jämtland Härjedalen

Justerandes sign
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Elevärenden 2018
Barn- och utbildningsnämnden tar del av elevärenden som inkommit sedan
föregående möte.
Det har inkommit 6 anmälningar om kränkande behandling samt 1
uppföljande blankett med kommunikationer och åtgärder.
_____

Justerandes sign
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Delegationsbeslut 2018
Delegat
1. Delegationslista Barn- och
utbildningschef 2018-02-26
Uppsägning av plats inom den
kommunala barnomsorgen

Buc (Birgitta Lundgren)

Återtagande av uppsägning av plats
inom den kommunala
barnomsorgen

Buc (Birgitta Lundgren)

2. Delegationslista rektorer och
förskolechefer 2018-02-26
Beslut om skolbarns placering
Beslut om fritidshems placering
Förkortad uppsägningstid
Beslut om skolbarnsplacering

R (Lotta Bergstrand)
R (Annika Lööf- Sjölund)
R (Per-Olof Mars)
R (Per- Olof Mars)

3. Delegationslista
Skolskjutssamordnare 2018-0226
Beviljad
Delvis beviljad
Avslagen

Skolskjtss. (Malin Nilsdotter
Nyström)
Skolskjtss. (Malin Nilsdotter
Nyström)
Skolskjtss. (Malin Nilsdotter
Nyström)

_____

Justerandes sign
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Tillbud/skador 2018
Barn- och utbildningsnämnden tar del av senaste månadens inkomna tillbud
och skador.
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsförvaltningen uppmanar verksamheterna att
reflektera kring vikten av normkritiskt arbete och rapportering vid
avvikelser.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Sammanfattning av senaste månadens inkomna tillbud och skador:
- Inom förskolan har 3 tillbudsanmälningar, 6 skadeanmälningar och 3
åtgärder/handlingsplaner upprättats.
- Inom enskild driven förskola har 2 stycken tillbudanmälningar inkommit.
- Inom skolan har 14 tillbudsanmälningar, 5 skadeanmälningar samt 3
åtgärder/handlingsplaner upprättats.
Barn- och utbildningsnämnden håller en diskussion kring det mörkertal som
finns bland ej inrapporterade tillbud och skador inom förskola och skola.
Kopia till:
Verksamhetschef skola
Verksamhetschef förskola
_____

Justerandes sign
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Meddelanden 2018
Förvaltningsrätten/kammarrätten
1. Förvaltningsrätten, Beslut mål nr 3526-17E. (Dnr. BUN 2017/111)
2. Förvaltningsrätten, Föreläggande mål nr 16-18 (Dnr. BUN 2017/031)
3. Förvaltningsrätten, Dom mål nr 3893-17 (Dnr. BUN 2017/148)

Skolverket
4. Beslutsmeddelande gällande maxtaxa för 2018, Dnr 2017:712.

Riksdagens ombudsmän
5. Remiss, Dnr 8603-2017 (Dnr BUN 2018/028)

Nämnder/styrelser/presidier i kommunen
6. SABY, Protokoll, Styrgruppsmöte allaktivitetshall Änge
7. Ks § 3, Beslut, Budgetförutsättningar 2018-2020
8. Ks § 12, Beslut, Medborgarförslag- inrätta ska öppen
fritidsverksamhet/fritidsklubb på Ås ridskola

Övrigt
9. Krokoms kommun, Verksamhetschef förskola, Kompletterande svar
angående ansökan 3434/2017.
10. Krokoms kommun, Verksamhetschef förskola, Kompletterande svar
angående ansökan 3435/2017.
11. Krokoms kommun, Verksamhetschef förskola, Kompletterande svar
angående ansökan 3436/2017.

Justerandes sign
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12. Krokoms kommun, Verksamhetschef förskola, Kompletterande svar
angående ansökan 3437/2017.
13. Krokoms kommun, Verksamhetschef förskola, Kompletterande svar
angående ansökan 3438/2017.
14. Krokoms kommun, Barn- och utbildningschef, Handlingsplan för
åtgärder kopplat till skolskjutsutredningen (Dnr. BUN 2016/048)
15. Krokoms kommun, BUSAM, protokoll för kännedom från 14 och 22
februari 2018.
16. Krokoms kommun, trafikhandläggare, yttrande, mål nr 16-18, (Dnr
BUN 2017/31)
_____

Justerandes sign
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Övriga frågor 2018
Jenny Palin, S:
-

Föräldramöte Nälden i årskurs fem, inför eventuell flytt till Änge i
årskurs sex. Ska någon från politiken vara med?
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef svarar att torsdag den
28 februari är det föräldramöte i Nälden, de politiker som vill vara
med är välkomna. Karin Jonsson, ordförande vill ha återkoppling till
nästa presidie.

-

Nya tomter i området Kvarna, Krokom kommer att släppas. Finns det
en plan från barn- och utbildning gällande platser på förskola och
skola? Birgitta Lundgren, barn- och utbildningsnämnden svarar att
hon också nyligen fått informationen och att det därav inte finns en
plan ännu.
Jörgen Blom, V beskriver att det tidigare fanns statistik kring hur
många barn som fanns inom respektive område. Viktigt att barn- och
utbildningsnämnden får vetskap tidigare när ett område utvecklas och
får konsekvenser för barn- och utbildnings verksamheter. Karin
Jonsson, ordförande ger Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef
i uppdrag att ta fram statistik på antalet barn och elever samt vad som
väntas tillkomma när nya familjer väntas flytta in på de nya tomterna.

_____
Kopia till
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef

Justerandes sign
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