
Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(9) 

Sammanträdesdatum 
2017-09-19 

Plats och tid Ivern, kommunhuset, Krokom, tisdagen den 19 september 2017 kl 13:00 
Beslutande Ledamöter 

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

Övriga närvarande Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
Kristina Söderlund, sekreterare 
Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller § 105 
Fredrik Runfors, ekonom §105 

Justerare Carina Grahn Hellberg, S

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Krokom 2017-09-19, kl 16.00, direktjustering 

Underskrifter 
Sekreterare Paragrafer §§ 103-106 

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 2017-09-19 

Datum då anslaget sätts upp 2017-09-19 Sista dag för överklagan 2017-10-10 

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen, kommunhuset 

Underskrift 
Kristina Söderlund 
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Bun § 103 Dnr 2017-000001  

Godkännande/förändringar av barn- och 
utbildningsnämndens ärendelista 2017 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna ärendelistan. 
 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
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Bun § 104 Dnr 2017-000107  

Utredning om Kulturskolan skall lämna Gula 
paviljongen 
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att 

göra en kostnadsberäkning för att flytta Kulturskolan från Gula 
paviljongen till fd. Hägraskolan. 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 

_____ 

Bakgrund 
Kulturskolans lokaler (Gula paviljongen) håller idag en bristfällig 
arbetsmiljö utifrån följande nu-läge: 

Tillgänglighetsanpassning saknas helt för Kulturskolans elever och personal. 

Byggnaden kräver omfattande renovering för att ha en godtagbar standard 
(fuktskador, problem med skadedjur, köksrenovering). 

Personalens arbetsplatser uppfyller inte en god arbetsmiljö. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, verksamhetschef förskola, 2017-09-19 

Kopia till 
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola 
Stefan Konradsson, kulturskolechef 
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Bun § 105 Dnr 2017-000096  

Detaljbudget 2018 
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta 

om en utökning av ram för 2018 med 3 775 000 kr. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden antar målen i detaljbudget, med justering 

gällande att stryka nämndens mål nummer ett. Samt att byta ut ordet 
målen till kunskapskraven i mål nummer tre och fyra. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta förvaltningens förslag 
gällande: 

- Nyckeltal förskola 450 000 kr 

- Nyckeltal fritidshem 600 000 kr 

- Nyckeltal skola 275 000kr 

3. Barn- och utbildningsnämnden fastställer tidigare beslutade åtgärder 
2017-05-09 samt 2017-06-13: 

- Bemanningspoolen   500 000kr 

- Fritidshemmens öppettider        0 kr 

- Hörselpedagog    200 000 kr 

- Språkstöd i förskolan   300 000 kr 

- Skolskjuts    500 000 kr 

- Kulturskolan pensionsavgång   200 000 kr 

- Kulturskolan effektivisering   100 000 kr 

Summa besparing på    3 125 000 kr 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 
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Bun § 105 (forts.) Dnr 2017-000096  
 
Reservationer 
Jörgen Blom, V, Jenny Palin, S, Viveca Asproth, S, Katarina Rosberg, S och 
Carina Grahn Hellberg, S reserverar sig mot beslut nummer 2 och 3. 

Bakgrund 
Detaljbudget innehåller förutom ekonomisk redovisning även nämndens RI-
mål och nämndmål utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål och 
resultatindikatorer. 

Barn- och utbildningsnämnden och förvaltningen har målmedvetet arbetat 
för att finna optimal och mest resurseffektiv organisation för nämndens 
verksamheter. Särskilt fokus läggs såväl idag som i framtiden på barn och 
ungas tillvaro och utveckling. 

Kvalitet i barnomsorg och skola ger våra barn goda förutsättningar för 
framtiden. Behöriga lärare, goda pedagoger och förebilder är 
framgångsfaktorer. Kommunens övergripande mål är att elever ska vara 
behöriga till gymnasieskolan när de lämnar grundskolan. 

För att barn och unga ska utvecklas är tidiga insatser för dem med särskilda 
behov viktigt. För att ytterligare bidra till bra skolresultat är det viktigt att 
alla barn får bra skolmat, förutsättningar till daglig fysisk rörelse och 
utvecklas i kulturskolans verksamheter. Kommunens fritidsgårdar är en 
viktig verksamhet där våra ungdomar får träffas och umgås. Våra 
biblioteksfilialer tillsammans med bokbussen fyller en viktig funktion för 
folkbibliotek och skolbibliotek. 

Under de kommande åren är kompetensförsörjningen en stor utmaning. Stora 
pensionsavgångar och ökande behov gör att kommunen behöver rekrytera 
många nya medarbetare. 

Förvaltningen har lämnat förslag till möjliga besparingar. För att upprätthålla 
en god kvalité och uppfylla nämndens mål ser vi ingen möjlighet till 
ytterligare besparingar enligt förslag. 

Barnkonventionen och tillgänglighetsprogrammet är naturliga delar i det 
dagliga arbetet. 
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Bun § 105 (forts.) Dnr 2017-000096  
 
Underlag för beslut 
Detaljbudget 2018, plan 2019-2020, 2017-09-11 

Bilaga 1, Underlag till beslut 2017-09-11 

Bun 2016-12-06 § 112 

Bun 2017-01-31 § 7 

Bun 2017-03-21 § 35 

Bun 2017-05-09 § 55 

Bun 2017-06-13 § 72 

Bun 2017-08-29 § 97 

Förslag som läggs på mötet 
Det finns fyra förslag från majoriteten.  
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta målen i detaljbudget 2018.  
2. Att anta förvaltningens förslag gällande Nyckeltal förskola, Nyckeltal 
fritidshem, Nyckeltal skola.  
3. Fastställer tidigare beslutade åtgärder 2017-05-09 samt 2017-06-13: 
Bemanningspoolen, Fritidshemmens öppettider, Hörselpedagog, Språkstöd i 
förskolan, Skolskjuts, Kulturskolan pensionsavgång, Kulturskolan 
effektivisering.  
4. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta 
om en utökning av ram för 2018 med 3 775 000 kr. 

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna föreslår avslag på punkt 2 och 3.  

Beslutsgång 
Efter fråga på majoritetens förslag 1, att anta detaljbudget finner ordföranden 
att barn- och utbildningsnämnden antar det.  

Ordförande ställer majoritetens punkt 2 mot motförslaget. Ordförande finner 
att barn- och utbildningsnämnden antar majoritetens förslag, omröstning 
begärs. Med 6 röster för majoritetens förslag och 5 röster för vänsterpartiet 
och socialdemokraternas förslag finner ordförande att bifalla majoritetens 
förslag. 
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Bun § 105 (forts.) Dnr 2017-000096  
 

Ordförande ställer majoritetens punkt 3 mot motförslaget. Ordförande finner 
att barn- och utbildningsnämnden antar majoritetens förslag, omröstning 
begärs. Med 6 röster för majoritetens förslag och 5 röster för vänsterpartiet 
och socialdemokraternas förslag finner ordförande att bifalla majoritetens 
förslag. 

Efter fråga på majoritetens förslag punkt 4 finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden antar det. 

Kopia till 
Kommunstyrelsen 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller 
Fredrik Runfors, ekonom 
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Bun § 106 Dnr 2017-000008  

Övriga frågor 2017 
Jörgen Blom, V:  

- Växelvisboende, angående avslag på skolskjuts från Östbacken till 
Ås skola. Är kostnaden mellan Östbacken och Alsen så stor när det 
går en ordinarie skjuts? Nämnden vill att Malin Nilsdotter Nyström, 
trafikhandläggare bjuds in till nämnden 10 oktober för att förtydliga 
beslutet. 

- För dem som har lång resväg, har nämnden tidigare bestämt att 
eleverna skall få smörgås och mjölk vid ankomst. Gäller inte beslutet 
grundsär i Lugnvik? Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
svarar att vi köper skolgång av Östersunds kommun. Nämnden ber 
förvaltningen att titta på en lösning kring detta. 

_____ 

Paragrafen justeras omedelbart. 

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