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Sammanträdesdatum

2017-12-05
Barn- och utbildningsnämnden
Plats och tid

Ivern, kommunhuset, Krokom tisdagen den 5 december 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)
Stina Kimselius (M)
Mia Bixo Svedberg (C)
Kjell Sundholm (KD)
Karin Jonsson (C) ej tj. ers.

Övriga närvarande

Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef
Kristina Söderlund, sekreterare
Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller § 124-125
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola § 125, 132-133
Sanna Palomaa, verksamhetschef skola § 125, 134
Stefan Konradsson, arkivarie § 127

Justerare

Carina Grahn Hellberg

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

2017-12-05

Datum då anslaget sätts upp

2017-12-14

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen, kommunhuset, Krokom

Underskrift

Kristina Söderlund

Sista dag för överklagan

2018-01-04
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Sammanträdesdatum

2017-12-05
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 122

Dnr 2017-000001

Godkännande/förändringar av barn- och
utbildningsnämndens ärendelista 2017
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna ärendelistan efter att
ärendet Resurstillägg förskola Dnr BUN 2017/189 lyfts ur.
_____________________________________________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-12-05
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 123

Dnr 2017-000002

Barnkonventionen 2017
Barn- och utbildningsnämnden tar del av artikel 28-29: Barn har rätt till
gratis grundskoleutbildning. Undervisningen bör förbereda barnet för livet,
utveckla respekt för mänskliga rättigheter och fostra i en miljö av förståelse,
tolerans, fred och vänskap mellan folken.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-12-05
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 124

Dnr 2017-000178

Internkontrollplan 2018
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden antar internkontrollplan 2018.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Syfte med internkontrollen är att säkerställa att de av fullmäktige fastställda
målen uppfylls och att viktiga processer kvalitetssäkras.
Detta innefattar:
-

Efterlevnad av fattade beslut, tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer,
mm

-

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

-

Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

-

Upprätthållande av förtroende för politiker och tjänstemän

Underlag för beslut
Internkontrollplan 2018, kvalitetscontroller, 2017-11-21
Tjänsteutlåtande, kvalitetskontroller, 2017-11-13
Kopia till
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef
Eva Fresk, verksamhetschef bibliotek
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola
Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller
Pernilla Oscarsson, verksamhetschef elevhälsa
Sanna Palomaa, verksamhetschef skola
Stefan Konradsson, verksamhetschef kulturskola

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-12-05
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 125

Dnr 2017-000003

Informationer 2017
Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller
- Sammanställning workshopdag. Politiker, fackliga och tjänstemän
träffades den 16 oktober med temat systematiskt kvaltetsarbete. Det
presenterades ett stort resultat kring till exempel resursmått förskola,
meritvärde årskurs nio, bedömningsstöd och mycket mera.
Kristina Söderlund, nämndsekreterare skickar ut sammanställning
från workshopdagen 16 oktober till ledamöterna i barn- och
utbildningsnämnden. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag
på prioriterade åtgärder till nämnden i januari.
Fredrik Runfors, ekonom
- Effekter nyckeltal- efter beslut av BUN i juni 2017 att sänka
nyckeltalen ser effekterna ut som följer:
Förskola- besparing på 1,22 tjänst
Fritidshem -besparing på 1,8 tjänst
Grundskola -besparing 0,07 tjänst per 100 elever
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola
- Regnbågens förskola har problem med inomhusluften sedan en
gammal fuktskada. Ett företag har besiktat krypgrunden och
konstaterat att avfuktningen har varit bristfällig och det finns en del
fuktskador. Men befintlig luftfuktare har gjort att det inte varit så
höga värden som befarats. Man har ändå tagit beslut på att flytta
barnen till Sånghusvallen. Vissa barn kommer att få vara kvar i
Krokom på olika förskolor utifrån att vårdnadshavare inte har körkort
eller obekväma arbetstider. Det handlar om 33 barn totalt, varav17
barn flyttas till Sånghusvallen.
-

-

Justerandes sign

Inomhusmiljö Ås skola. D-huset har evakuerats på grund av fukt i
grunden. Golven skall bytas. Barnen placeras ut på skolan i olika
salar.
Inomhusmiljö Sånghusvallens förskola då ventilationen fortfarande
inte fungerar tillfredställande. En 6 6a har lämnats in.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-12-05
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 125 (forts.)

Dnr 2017-000003

Sanna Palomaa, verksamhetschef skola
- Rapport från Finlandresa inför utbytesprojekt. Per-Olof Mars, rektor
Ulrika Persson, rektor, Tåve Leithe, förskolechef samt Sanna
Palomaa åkte för att diskutera ett gemensamt EU-projekt (Erasmus)
kring strategiskt partnerskap. 21 mars skall ansökan lämnas in.
Projekttid augusti 2018- juni 2020. Under våren 2019 är tanken att
söka för ett mobilitetsprojekt där även elever får vara med i utbyten.
-

Information om avstängd elev på Cederbergsskolan. Under våren
kommer rektorgruppen och elevhälsan arbeta med detta som ett case
för att lära av.

Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef
- Avhopp i skolledargruppen från Erika Dahlqvist som skulle påbörja
sin rektortjänst på Hissmoskolan och Kvarnbackskolan från och med
1 november, men har valt att byta arbete. Tillförordnad rektor blir
Annika Lööf Sjölund fram till nyår, rekrytering pågår.
-

Skolskjutsutredningen är ännu inte klar, förhoppningen är att den är
klar till nämnden i januari 2018.

Karin Wallén
- Besökte programdagarna på Wargentinskolan. En av frågorna som
diskuterades är att Krokom behöver ta till sig att Studie- och
yrkesvägledarna borde ha mer kontakt med gymnasieskolorna i länet.
Kopia till
Kristina Söderlund, nämndsekretare
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-12-05
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 126

Dnr 2017-000177

Medborgarförslag - Inrätta en öppen
fritidsverksamhet/fritidsklubb på Ås ridskola
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå
medborgarförslaget med följande motivering: Fritidsklubbar är en
frivillig verksamhet och barn- och utbildningsnämnden ser inte att vi i
nuläget har ekonomiska resurser att bedriva detta.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Kristina och Thea Björk har inkommit med ett medborgarförslag att inrätta
en öppen fritidsverksamhet/fritidsklubb på Ås ridskola.
Krokoms kommun bedriver idag enligt lag fritidshem både på
Sånghusvallens skola och på Ås skola.
Underlag för beslut
Medborgarförslag från Kristina och Thea Björk, 2017-09-25
Tjänsteutlåtande, kvalitetscontroller, 2017-10-24
Kopia till
Kommunstyrelsen
Förslagställare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-12-05
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 127

Dnr 2017-000019

Information Personuppgiftslagen, PUL 2017
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen kring
dataskyddförordningen och registerförteckningar.
Kristina Söderlund, nämndsekreterare berättar att barn- och
utbildningsförvaltningen i nuläget har sju registreringar som finns hos Draftit
gällande system och förteckningar med personuppgifter.
Stefan Konradsson, arkivarie berättar om den nya dataskyddsförordningen
som träder i kraft i maj 2018. En handlingsplan, rutiner och tekniska system
håller på att tas fram. Utbildningar kommer att genomföras i nämnder och
med personal under våren.
_____

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2017-12-05
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 128

Dnr 2017-000179

Revidering barnomsorgsregler
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta reviderade
barnomsorgsregler med följande ändring på sid 9, fjärde stycket: Ta
bort första meningen och skriv istället: ”Om förskoleplatsen står
outnyttjad i mer än två månader säger kommunen upp den med
omedelbar verkan”.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Barn- och Utbildningsförvaltningen har reviderat foldern för regler för
barnomsorg avseende maxtaxa, sid.7-8 samt nya regler gällande uppsägning
av outnyttjad plats på förskola, sid 9.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2017-11-10, administratör barnomsorg
Regler för kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass och annan
pedagogisk verksamhet. 2017-11-28, administratör barnomsorg
Kopia till
Verksamhetschef förskola och fritidshem
Administratör förskola och fritidshem
Skoladministratörer
Handläggare Bou

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-12-05
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 129

Dnr 2017-000050

Budgetuppföljning 2017
Barn- och utbildningsnämndens tar del av budgetuppföljning fram till sista
november 2017.
Utfall/Uppföljning BUN 2017

Verksamhet
46-69
Totalt
46

Bibliotek

60

Adm/styrelse

615xx

Övergripande BUN

62

Barnomsorg

64

Skolskjuts

64

Grundskola

647XX

Grundsär

69

Kulturskola

15

Syv

75

Integration

Budget
Bokförda
Prognos
intäkter
intäkter
Intäkter
-46 009,0
-40 580,4
3 967,6

Budget
Bokförda
Prognos
Kostnader Kostnader
Kostnader
342 598,7
309 336,0
-4 817,6

Prognos
jan-nov
-850,0

Prognos Prognos
jan-okt
jan-sep
-165,0
-180,0

Prognos
jan-juni
0,0

Prognos
jan-april
-2 000,0

Prognos
jan-mars
-1 400,0

-407,0

-509,2

72,6

5 901,8

5 386,3

-2,6

70,0

120,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-33,8

35,0

6 395,0

5 956,2

-195,0

-160,0

-165,0

-120,0

20,0

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

2 764,1

781,0

900,0

900,0

900,0

900,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

-23 878,2

-24 202,4

1 970,0

119 525,6

107 980,2

100,0

2 070,0

2 250,0

1 920,0

-910,0

-1 200,0

-1 000,0

0,0

0,0

0,0

25 900,0

22 076,7

-1 200,0

-1 200,0

-500,0

-500,0

-500,0

-1 000,0

-1 000,0

-13 347,2

-11 322,9

1 400,0

159 673,6

145 580,7

-1 200,0

200,0

-100,0

-350,0

1 040,0

190,0

290,0

-42,5

-21,3

0,0

7 099,3

5 143,1

-1 100,0

-1 100,0

-1 100,0

-1 350,0

250,0

-100,0

200,0

-1 107,1

-1 535,9

190,0

4 740,8

4 664,5

-260,0

-70,0

-70,0

-150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 388,0

832,1

440,0

440,0

400,0

400,0

100,0

100,0

100,0

-7 227,0

-2 954,9

300,0

9 210,5

10 935,2

-2 300,0

-2 000,0

-1 900,0

-1 000,0

-1 000,0

-1 000,0

-1 000,0

Barn- och utbildnings verksamheter visar på ett minusresultat efter elva
månader. De orosmoln förvaltningen framförallt vill flagga för är följande:
Om statliga medel förändras under året, så kan det leda till en kraftig
påverkan på barn- och utbildningsförvaltningens ekonomi. Vidare flaggar vi
för skolskjuts, integration samt de ökade interkommunala ersättningarna för
särskolan.
_____

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2017-12-05
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 130

Dnr 2017-000096

Detaljbudget 2018
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att förvaltningen i samverkan
med nämnden tar fram möjliga besparingar till detaljbudget 2019
samt åtgärder för att klara 2018 års budget i balans.
__________________________________________________________
Reservation
Jörgen Blom, V, Jenny Palin, S, Monica Dahlén, S, Carina Grahn Hellberg,
S, Katarina Rosberg, S reserverar sig till förmån för inlämnad budgetram i
fullmäktige.
Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden har sedan tidigare beslutat att anta
detaljbudget för 2018 (Bun § 105). I beslutet önskade barn- och
utbildningsnämnden utökad ram för att få 2018 års budget att gå ihop.
Kommunfullmäktige beslutade att utöka ramarna till BUN med 3,8 mnkr.
Budgeten är justerad utifrån nya ramar i ärendets underlag.
Underlag för beslut
Nya värden Detaljbudget 2018, plan 19-20, ekonom, 2017-11-13
Förslag som läggs på mötet
Karin Wallén, C, Jannike Hillding, M, Mia Bixo Svedberg, C, Stina
Kimselius, M, Dmitar Savic, MP och Kjell Sundholm, KD föreslår att
förvaltningen i samverkan med barn- och utbildningsnämnden tar fram
möjliga besparingar till detaljbudget 2019 samt åtgärder för att klara 2018
års budget i balans.
Jörgen Blom, V föreslår ramförslaget på 298,3 mkr, som socialdemokraterna
och vänsterparitet lämnat i kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Det har kommit två förslag.
Ordföranden kommer att ställa de två nya förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2017-12-05
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 130 (forts.)

Dnr 2017-000096

Ordförande frågade först på majoritetens förslaget och sedan på Jörgen
Bloms förslag och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller
majoritetens förslag.
Kopia till
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef
Lena Stener Thörnlund, Kvalitetcontroller
Fredrik Runfors, ekonom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-12-05
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 131

Dnr 2017-000183

Resursfördelning integration
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden vill till nästa nämnd ha ett
beslutsunderlag/tjänsteutlåtande från förvaltningen gällande
resursfördelning integration.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Förvaltningen började titta på en resursfördelning gällande integration, för
ett år sedan. Bland annat har förvaltningen tittat på hur andra kommuner gör,
ekonomen har gått en utbildning. De flesta kommuner arbetar med en påse
pengar där rektor antigen gör en förberedelseklass eller direktintegrering
med stöd, i ordinarie klasser. Utifrån de samlade erfarenheterna har ett
förslag tagits fram till resursfördelning för nyanlända.
Vi får ungefär 900 000kr från socialförvaltningen under etableringsperioden,
de två första åren. I övrigt ser budget ut att hamna på minus, tillsammans
med modersmål, 4-5 miljoner differens.
Vi behöver tydligare riktlinjer i politiken, ekonom, förvaltningschef,
verksamhetschef, rektorer, alla skulle ha tydligar spelregler än idag då det är
väldigt luddigt. Denna resursfördelning är något att utgå ifrån vilket gör det
lättare att budgetera och följa upp.
Underlag för beslut
Tabell resursfördelning integration, ekonom, 2017-12-07
Kopia till
Fredrik Runfors, ekonom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-12-05
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 132

Dnr 2016-000063

Elev- och lokalöversyn
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden tar del av översynen och uppmanar
förvaltningen och bilägga underlaget till den stora lokalöversynen.
__________________________________________________________
Bakgrund
På föregående nämndsmöte efterfrågade Jörgen Blom, V en översiktbild av
barn- och utbildning lokaler och de åtgärder som är aktuella.
Underlag för beslut
Lokalfrågor, Verksamhetschef förskola, 2017-11-06
Kopia till
Elisabeth Englund, verksamhetchef förskola

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2017-12-05
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 133

Dnr 2017-000190

Verksamhetsanpassning förskoleexpedition
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag
om tilläggsanslag om 470 tkr.
2. Barn- och utbildningsnämnden uppmanar förvaltningen att i elev- och
lokalöversynen lägga in en utredning för att lösa behovet av arbetsplatser
för skoladministratörer och förskolechefer.
_____________________________________________________________
Bakgrund
I samband med utökningen av skolledare och omorganisation av
ledningsorganisationen inom Barn- och utbildningsförvaltningen tillfördes
fyra skolledartjänster (2015 och 2016). Skolledartjänsterna renodlades till
förskolechef och rektor.
För att nå största möjliga effekt och ge de relativt oerfarna (alla går
rektorsprogrammet utom en som börjar ht 2018) förskolecheferna goda
möjligheter att leda förskolornas utveckling är de samplacerade på Nyhedens
skola. Skoladministratörer och specialpedagoger är också samplacerade på
detta ställe. Vinsterna blir:
-

Verksamheterna kan i ökad utsträckning samplaneras, kortare
beslutsvägar och högre grad av samarbete. Ledning och utveckling av
verksamheterna blir mer effektiv.

-

Hög uthållighet genom att det blir enkelt att backa upp varandra vid
sjukdom.

-

Ökad möjlighet till administrativ avlastning för förskolecheferna om
de sitter nära sina administratörer.

-

Ökad möjlighet att driva effektiv skolutveckling på samtliga
förskolor genom att förskolechefer och specialpedagoger har nära till
samverkan. På så vis kan likvärdigheten värnas och bristen på
förskollärare i någon mån motverkas.

Underlag för beslut
Kostnadsberäkning Förskole-expeditionen, verksamhetschef förskola, 201711-22

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2017-12-05
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 133 (forts.)

Dnr 2017-000190

Skiss över ny planlösning för förskoleexpedition, verksamhetschef förskola,
2017-11-22
Kopia till
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17(25)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-05
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 134

Dnr 2016-000200

Motion: Rastfaddrar i Krokoms kommuns skolor.
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara
motionen med att det inte finns några hinder enligt lag att inrätta
rastfaddrar på skolor. Barn- och utbildningsnämnden ser nyttan av
motionens syfte och ställer sig positiva till att de skolor som önskar
inrättar rastfaddrar om man säkerställer organisation, ansvarfrågor och
inom egen budget.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Kommunfullmäktige fattade beslut (2016-09-28, dnr 2016-000052) om att
remittera den inkomna motionen om rastfaddrar till Barn- och
utbildningsnämnden för återrapportering i Kommunfullmäktige senast i juni
2017.
Ärendet togs upp vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den
2017-03-21 och återremitterades till förvaltningen för ytterligare utredning.
Efter mailkontakt med en av ledamöterna för ett förtydligande har fokus
lagts på hur andra kommuner har löst motsvarande farhågor som Krokoms
rektorer lyft fram.
Det krävs någon form av organisering för att få till en fungerande
verksamhet. I de kommuner som förvaltningen har inhämtat underlag ifrån
har verksamheten i en kommun byggt på SPFs egen organisering i form av
ett projekt, i en annan kommun har verksamheten legat under en
trygghetssamordnare centralt i kommunen och i den tredje kommunen
byggde verksamheten på rektorns kännedom om de enskilda seniorerna som
var aktiva i verksamheten.
Sammantaget blir bedömningen att Krokoms skolverksamheter i dagsläget
inte mäktar med, varken organisatoriskt eller ekonomiskt, att själva initiera
och prioritera en start av en ny verksamhet med pensionerade rastfaddrar.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår nämnden ett avslag på motionen.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande, verksamhetschef skola, 2017-11-16

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000200

Motion Rastfaddrar, Kommunfullmäktige 2016-09-28 dnr 2016-000052
Tjänsteutlåtande Rastfaddrar, Barn och Utbildningsnämnden 2017-03-21
Rapport SPF Lomma, ”Seniorer i skolan”
Rastfaddrar Myråsskolan, Borås, folder
Förslag som läggs på mötet
Majoriteten har ett förslag. Att besvara motionen med följande motivering:
Det finns inga hinder enligt lag att inrätta rastfaddrar på skolor. Barn- och
utbildningsnämnden ser nyttan av motionens syfte och ställer sig positiva till
att de skolor som önskar inrättar rastfaddrar om man säkerställer
organisation, ansvarfrågor och inom egen budget.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, att avslå motionen.
Till det har det kommit ett nytt förslag från majoriteten.
Ordförande kommer att ställa förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns.
Ordförande frågade först på grundförslaget och sedan på majoritetens förslag
och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller majoritetens förslag.
Kopia till
Kommunstyrelsen
Sanna Palomaa, verksamhetschef skola
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Utdragsbestyrkande

19(25)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-05
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr 2017-000004

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

Inom förskolan har 10 stycken tillbudsanmälningar och 10 stycken
skadeanmälningar inlämnats. Av dessa har 5 stycken handlingsplaner
upprättats.

-

Inom enskilt driven verksamhet har 2 stycken skadeanmälningar
inlämnats.

-

Inom skolan har 17 stycken tillbudsanmälningar och 12 stycken
skadeanmälningar inlämnats. Av dessa har 4 stycken handlingsplaner
upprättats.

-

Totalt har 27 stycken tillbudsanmälningar och 24 stycken
skadeanmälningar inlämnats. Av dessa har 9 stycken handlingsplaner
upprättats.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000006

Elevärenden 2017
Barn- och utbildningsnämnden tar del av 15 stycken anmälan om kränkande
behandling samt tre påföljande utredningar och dokumentationer.
_____
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Dnr 2017-000005

Delegationsbeslut 2017
Sammanställning av delegationsbeslut 5 december 2017
Delegat

1. Delegationslista Barn- och
utbildningschef 2017-10-09
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 2017-08-28
Beslut om skolbarns placering
Beslut om skolbarns placering
Beslut om skolbarns placering
Beslut om förskoleplacering
3. Delegationslista
skolskjutssamordnare 2017-0828

R (Tomas Hallberg)
R (Jenny Olofsson)
R (Per-Olof Mars)
Fskc (Ingrid Jonasson)

Skolskjtss. (Malin Nilsdotter
Nyström)

Beviljad
Delvis beviljad
_____

Justerandes sign

Skolskjtss. (Malin Nilsdotter
Nyström)

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000007

Meddelanden 2017
Arbetsmiljöverket
1. Inspektionsmeddelande nr 2017/057983 (Dnr. BUN 2017/187)

Förvaltningsrätten/kammarrätten
2. Förvaltningsrätten, Underrättelse mål nr 3893-17. (Dnr. BUN
2017/148)
3. Förvaltningsrätten, Beslut mål nr 3939-17 E (Dnr. BUN 2017/066)

Nämnder/styrelser/presidier i kommunen
4. Kf § 74, Beslut, Medborgarförslag- mer rörelse/idrott på Krokoms
kommuns skolenheter (Dnr. BUN 2017/077)
5. Kf § 79 Beslut, Delårsrapport per juni 2017
6. Kf § 99, Beslut, Valärende
7. Ks Pres § 357, Information, Medborgarförslag- Bygg en kickbana i
Krokom
8. Ks § 166, Beslut, Kommunstyrelsens verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning samt RI- mål 2018.
9. Ks § 186, Beslut, Ingångsättningstillstånd, energieffektivisering,
EPIR-åtgärder, Änge skola
10. Ks § 187, Beslut, Ingångsättningstillstånd, energieffektivisering,
EPIR-åtgärder, Dvärsätt skola
11. Ks § 188, Beslut, ingångsättningstillstånd avseende brandlarm Änge
skola.
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Dnr 2017-000007

Skolinspektionen
12. Uppföljning av beslut angående skolsituation för en grundskolelev
vid Cederbergskolan i Krokoms kommun, Dnr 411-2017:8155 (Dnr.
BUN 2017/013)
Övrigt
13. Krokoms kommun, barn- och utbildningschef, Ansökan att bedriva
övningsförskola och övningsskola i Krokoms kommun
14. Krokoms kommun, trafikhandläggare, Yttrande i ärendet Hedvig
Åslund, angående skolskjuts (Dnr BUN 2017/135)
15. Krokoms kommun, Huvudskyddsombud, Begäran om
arbetsmiljöåtgärd till arbetsgivaren,6 6a.
16. Privatperson, medborgaförslag – Utöka elevhälsans kompetens (Dnr.
BUN 2017/184)
17. Privatperson, medborgaförslag – Säkra Kaxås skola (Dnr. BUN
2017/185)
18. Privatperson, medborgaförslag – Skolbarnomsorg för barn 6-9 år
med föräldrar som är föräldralediga med Säkra Kaxås skola (Dnr.
BUN 2017/186)
_____
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Dnr 2017-000008

Övriga frågor 2017
Inga övriga frågor anmäldes.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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