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Sammanträdesdatum

2017-03-21
Barn- och utbildningsnämnden
Plats och tid

Mus-Olle, Kommunhuset, Krokom, tisdagen den 21 mars 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) § 31-39
Stina Kimselius (M) § 40-48
Mia Bixo Svedberg (C)
Viveca Asproth (S) tj. ers. för Stina Kimselius §31-39 och Jörgen Blom §40-48

Övriga närvarande

Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef
Björn Torbjörnsson, ekonomichef § 35
Jonas Törngren, kommundirektör § 35
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola § 36-37, 48
Sanna Palomaa, verksamhetschef skola fritidshem, § 36-37
Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller, § 40

Justerare

Carina Grahn Hellberg

Justeringens plats och tid

Kommunhuset i Krokom 2017-03-28, § 44-45 Omedelbar justering

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

§§ 31-50

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

2017-03-21

Datum då anslaget sätts upp

2017-03-21
2017-03-28

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen, kommunhuset, Krokom

Underskrift

Kristina Söderlund

Sista dag för överklagan

§44-45, 5 april 2017
och resterande 18 april 2017
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Sammanträdesdatum

2017-03-21
Barn- och utbildningsnämnden

Ärendelista
Bun § 31

Dnr 2017-000001

Godkännande/förändringar av barn- och utbildningsnämndens
ärendelista 2017 ................................................................................................. 4
Bun § 32

Dnr 2017-000002

Barnkonventionen 2017 ...................................................................................... 5
Bun § 33

Dnr 2016-000173

Ås till ett skolområde ........................................................................................... 6
Bun § 34

Dnr 2016-000205

Verksamhetsplan folkhälsa 2017-2018 ............................................................... 7
Bun § 34 (forts.)
Dnr 2016-000205
Bun § 35
Dnr 2016-000202
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Bun § 35 (forts.)
Dnr 2016-000202
Bun § 36
Dnr 2016-000063

Elev- och lokalöversyn ...................................................................................... 11
Bun § 37

Dnr 2016-000172
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Bun § 38

Dnr 2017-000028
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Bun § 39

Dnr 2017-000003
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Bun § 40

Dnr 2017-000030

Tillgänglighetsprogram 2016 -2017 ................................................................... 15
Bun § 41

Dnr 2017-000034

Medborgarförslag - Wifi i skolan till mobilerna ................................................... 16
Bun § 42

Dnr 2016-000200

Motion: Rastfaddrar i Krokoms kommuns skolor. .............................................. 17
Bun § 42 (forts.)
Dnr 2016-000200
Bun § 43
Dnr 2016-000221

Medborgarförslag - Uppföljning konsekvenser av skolnedläggning i
Ytterån .............................................................................................................. 19
Bun § 43 (forts.)
Dnr 2016-000221
Bun § 44
Dnr 2017-000036

Detaljplan Täng 2:42 Samråd............................................................................ 21
Bun § 45

Dnr 2017-000035

Detaljplan Hissmoböle 2:81 Samråd ................................................................. 22
Bun § 46

Dnr 2017-000007

Meddelanden 2017 ........................................................................................... 23
Bun § 47

Dnr 2017-000004

Tillbud 2017 ...................................................................................................... 24
Bun § 48

Dnr 2017-000008

Övriga frågor 2017 ............................................................................................ 25
Bun § 49

Dnr 2017-000040

Reviderad timplan ............................................................................................. 26

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-03-21
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 50

Dnr 2017-000041

Ny ledamot till handikapprådet .......................................................................... 27

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-03-21
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 31

Dnr 2017-000001

Godkännande/förändringar av barn- och
utbildningsnämndens ärendelista 2017
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner ärendelistan med följande tillägg:
•

Ärende Motion- Förskola med inriktning djur och natur Dnr BUN
2016/044 lyfts ur.

•

Ärende Reviderad timplan Dnr BUN 2017/040 läggs till.

•

Ärende Ny ledamot handikapprådet Dnr BUN 2017/041 läggs till.

____________________________________________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-03-21
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 32

Dnr 2017-000002

Barnkonventionen 2017
Barn- och utbildningsnämnden tar del av barnkonventionen artikel 12:
Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna
åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid
barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och
mognad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-03-21
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 33

Dnr 2016-000173

Ås till ett skolområde
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar om att slå samman
Sånghusvallens och Ås skolas upptagningsområden till ett
upptagningsområde.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag utreda möjligheten att göra ett
upptagningsområde för de två skolorna, Sånghusvallen och Ås. Anledningen
är att elevgrupperna i respektive skolas årskull varierar emellan åren och det
blir svårigheter att på bästa sätt lägga en effektiv organisation för respektive
skola.
Det som behöver beaktas är skolskjutsar så att det inte blir merkostnader.
Uppstarten av ett gemensamt upptagningsområde sker för förskoleklass
läsåret 2017/2018. Prognos för kommande förskoleklassgrupper totalt i
området fram till 2023/2024 ligger mellan 53-68 elever inklusive Freja och
Sjövillan.
Underlag för beslut
Barn och elevprognoser för Sånghusvallen och Ås området sammanslaget.
Kopia till
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef
Sanna Palomaa, verksamhetschef skola fritidshem
Per-Olof Mars, rektor
Björn Persson, rektor
Kristina Björn, rektor
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola
Malin Nilsdotter Nyström, trafikhandläggare
Fredrik Runfors, ekonom
Eva Bromeé, verksamhetschef Elevhälsa

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-03-21
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 34

Dnr 2016-000205

Verksamhetsplan folkhälsa 2017-2018
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att anta
förändringar i skrivningar angående aktiviteterna 1, 2, 3, 8, 19, och 20.
____________________________________________________________
Bakgrund
Kommunens folkhälsoplan har sin grund i länets folkhälsopolicy ”Vår hälsa
– Länets möjlighet 2016 – 2019” och lokalt ansvarar varje kommun för
framtagandet av den egna planen utifrån lokala förutsättningar. Viktiga
samverkansparter i länets folkhälsoarbete är de ideella organisationerna,
näringslivet samt regionala och statliga organ.
I det löpande uppföljningsarbetet ingår att respektive nämnd redovisar hur
egna aktiviteter tagit hänsyn till perspektivet ”ett inkluderande samhälle” i
det långsiktigt främjande folkhälsoarbetet.
Utvecklingsområde 1, Trygga uppväxtvillkor
•

Aktivitet 1: Programutbud bör erbjudas även ungdomar 13-17 år.
Socialnämnden bör stå som huvudansvarig.

•

Aktivitet 2: Ordet stödja bör ersättas med att barn- och
utbildningsnämnden ger Elevhälsan i uppdrag att
Det förbyggande arbetet i normkritisk förhållningssätt bör även ske i
förskolans verksamhet.

•

Aktivitet 3: I första meningen sätta punkt efter parentesen och ta bort
orden ”och pensionärer”. I sista meningen bör vuxna kompletteras med
”utomstående vuxna”. Idag är det vuxna som är rastvärdar på skolorna

Utvecklingsområde 3, Hälsofrämjande miljö - fysisk och psykisk miljö

Justerandes sign

•

Aktivitet 8: En osäkerhet finns om enkäten LUPP ska genomföras i
kommunen.

•

Aktivitet 19: Periodisiteten bör tas bort ur aktiviteten.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-03-21
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 34 (forts.)
•

Dnr 2016-000205

Aktivitet 20: Hela aktiviteten ska tas bort eftersom nämnden inte kan
styra undervisningen.

Underlag för beslut
Krokoms kommuns Folkhälsplan 2017 – 2018.
Tjänsteutlåtande, kvalitetscontroller, 2017-03-07
Kopia till
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef
Rolf Persson, folkhälsosamordnare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-03-21
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 35

Dnr 2016-000202

Budget 2018
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att gå vidare med majoritetens
sparförslag och man beräknar med det spara 4,5 miljoner i budget för
2018.
2. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att redovisa
nedanstående förslag med konsekvenser, riskanalys och möjlig besparing
till nämnden 9 maj.
___________________________________________________________
Reservation
Monica Dahlén, S, Jenny Palin, S, Viveca Asproth, S, Katarina Rosberg, S
och Carina Grahn Hellberg, S reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
budgetförslag.
_____
Majoritetens sparförslag på budget 2018
1. Skolskjutsar, effektivisering 3 miljoner kronor (eller om möjligt 3,5
miljoner)
a. Omförhandling av avtal
b. Delad vårdnad, dubbel kostnad
c. Nyttja Länstrafiken i högre grad
d. Start- och sluttider i skolan
2. Avveckla integrationspedagog, besparing 550.000 kronor.
3. Nyckeltal, besparing 1 miljon kronor
Främst åk 4-9 i skolan
4. Effektivisera kulturskolan
a. Undersöka samarbete med studieförbund, föreningar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-03-21
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 35 (forts.)

Dnr 2016-000202

b. Samarbete med befintliga aktörer, tex Östersunds musikskola, andra
kommuner
c. Utvärdering av verksamhet (rätt instrument?)
d. Konkurrensutsätta
e. Sparkrav
f. Kulturskola utanför skoltid/helt integrerad
5. Elever från Änge till Kaxås för att nyttja lokaler fullt ut. Hur påverkas i
det fallet behov av 2 basutrymmen på Änge skola?
6. Vikariepoolen besparing
Total besparing, ca 4,5 miljoner kronor.
Underlag för beslut
Förslag besparingar BoU inför 2018 från förvaltningen
Majoritetens sparförslag på budget 2018, grundförslaget
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, där majoriteten föreslår besparingar på 4,5
miljoner kronor.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och
utbildningsnämnden bifaller det.
Kopia till
Kommunstyrelsen
Ulrika Persson, rektor
Vikariepoolen
Stefan Konradsson, Verksamhetschef kulturskola
Sanna Palomaa, verksamhetschef skola fritidshem
Annika Berkö, verksamhetschef modersmål
Malin Nilsdotter Nyström, trafikhandläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-03-21
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 36

Dnr 2016-000063

Elev- och lokalöversyn
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Strategi avseende
lokalförsörjning för Barn- och Utbildningsförvaltningen.
_________________________________________________________
Bakgrund
Under våren 2016 uppdrogs åt Barn- och Utbildningsförvaltningen att ta
fram en förenklad beskrivning av de lokalbestånd som nyttjas för förskola,
fritidshem och skolor i Krokoms kommun. Syftet var att ge Barn- och
Utbildningsnämnden en sammanfattande översikt över behovet av lokaler de
kommande åren.
Uppdraget förändrades i januari 2017 till att delas upp i två delar:
•

en strategi avseende lokalförsörjning

•

åtgärdsplan för lokalförsörjning

Strategin är väl sammanlänkad med dokumentet ”Strategi för
kompetensförsörjning BoU” som nämnden ska fatta beslut om under våren
2017.
Underlag för beslut
Strategi avseende lokalförsörjning för barn- och utbildningsförvaltningens
lokaler - förskola, skola och fritidshem i Krokoms kommun, 2017-03-07
Tjänsteutlåtande, verksamhetschef förskolan, 2017-01-30
Kopia till
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-03-21
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 37

Dnr 2016-000172

Kompetensförsörjningsstrategi
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden antar Strategi för kompetensförsörjning Barn
och utbildningsförvaltningen Krokoms kommun.

2. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt verksamhetschef skola och
verksamhetschef förskola efter beredning i presidiet att till nämndens
sammanträde den 13 juni presentera ett färdigt förslag på åtgärdsplan till
Strategi för kompetensförsörjning.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Barn och Utbildningsnämnden gav under våren 2016, Barn- och
Utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en rekryteringsplan för
verksamheterna inom förvaltningen. Bakgrunden till detta uppdrag var att
verksamhetschef för förskola och fritidshem presenterade ett underlag som
synliggjorde bristen på tillgång till behöriga pedagoger inom förskola och
fritidshem vid ett antal enheter i kommunen.
En viktig del i arbetet med strategin för kompetensförsörjning har varit att
analysera orsaker till resurs- och kompetensbrister samt utmaningar av olika
slag. Nästa steg blir att ta fram en åtgärdsplan som tar hänsyn till kvalitet,
effektivitet och ekonomiska förutsättningar både på kort och på lång sikt.
Underlag för beslut
Reviderad Strategi för kompetensförsörjning Barn och utbildningsförvaltningen
Krokoms kommun, 2017-03-21
Tjänsteutlåtande, verksamhetschef skola, 170225

Kopia till
Sanna Palomaa, verksamhetschef skola fritidshem
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

12(27)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-03-21
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 38

Dnr 2017-000028

Rutin Elevärenden
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden antar nya rutiner för elevärenden vilket
innebär att en sammanställning redovisas till nämnden varje
nämndsmöte.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Antalet anmälningar om kränkande behandlingar har ökat på skolorna och
fritidshemen inom Krokoms kommun. Enligt barn- och utbildningsnämndens
årshjul skall dessa anmälningar redovisas tre gånger per år. Barn- och
utbildningsnämnden vill ändra denna rutin till redovisning på varje
nämndsmöte för att vara väl förtrogen med läget i verksamheterna och kunna
följa upp eventuella åtgärder.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande, nämndsekreterare, 2017-02-24
Kopia till
Kristina Söderlund, nämndsekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-03-21
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 39

Dnr 2017-000003

Informationer 2017
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef informerar:

Justerandes sign

•

Det har varit en lång juridisk process gällande ett personalärende i Ås,
sedan en händelse för ett år sedan. Kommunen blev stämda för förtal och
arbetsjuridiskt fel. Krokoms kommun valde att gå vidare med processen
kring stämningen eftersom man inte ansåg sig gjort något fel. Förtalmålet
drogs tillbaka. Krokoms kommun valde att göra en förlikning med
motpart i målet om arbetsjuridiskt fel.

•

Eva Bromée, verksamhetschef elevhälsa går i pension i sommar.
Rekryteringsprocessen har påbörjats, åtta ansökningar har kommit in och
förvaltningen gör fem intervjuer under nästa vecka.

•

Monica Andersson, It-pedagog, är sedan nyår tjänstledig under ett år.
Efterträdaren Daniel Olsson börjar i april 50% som It –pedagog och
50% som SO-lärare i Nälden.

•

Angående kommunala mål i Stratsys. Förvaltningen bygger en modell
för skolans systematiska kvalitetsarbete i Stratys, vilket gör att det blir
lättare att kommunicera i de kommunala målen. Det kommer att vara i
tre delar, demokrati, kunskapsuppdraget och tredje delen blir hela
rapporten. Skarpt läge från årsskiftet.

•

Skolverket har kommit med en ny tolkning av behörighet kopplat till
betygsättning. Krokoms kommun är bäst i länet med högst behörighet
bland anställda inom förskola och skola.

•

Ryktesspridning påstår att Kaxås skola fått höra från SABY att åk 4-6
ska flytta till Änge skola. Det finns inga beslut från barn- och
utbildningsnämnden om flytt av årskullar. Birgitta tar kontakt med Ulrika
Persson, rektor för att klargöra missuppfattningen.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-03-21
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 40

Dnr 2017-000030

Tillgänglighetsprogram 2016 -2017
1. Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av Uppföljning 2016
Tillgänglighetsprogram.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden antar Åtgärdplan 2017
Tillgänglighetsprogram.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Krokoms kommun har framtagit ett Tillgänglighetsprogram där varje nämnd i
samråd med handikappsorganisationerna skall utforma en åtgärdsplan.
Uppföljning skall redovisas på kommunfullmäktige april 2017.
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt resultat på de åtgärder som
har gjorts under 2016 utifrån barn- och utbildningsnämndens åtgärdsplan 2016 Tillgänglighetsprogram samt utformat en åtgärdsplan för 2017.

Underlag för beslut
Uppföljning 2016 - Tillgänglighetprogram
Åtgärdsplan 2017 – Tillgänglighetsprogram
Tjänsteutlåtande, kvalitetscontroller, 2017-02-27
Kopia till
Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-03-21
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 41

Dnr 2017-000034

Medborgarförslag - Wifi i skolan till mobilerna
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att svara på
medborgarförslaget och återkomma till nämnden 9 maj.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit till barn- och utbildningsförvaltningen
gällande wifi i skolan till mobilerna. Det är en elev på Ås skola som vill ha
wifi på mobilen för att snabbare kunna söka information till skolarbete.
Underlag för beslut
Medborgarförslag – wifi i skolan till mobilerna
Kopia till
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-03-21
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 42

Dnr 2016-000200

Motion: Rastfaddrar i Krokoms kommuns skolor.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden återremitterar motion till förvaltningen
för ytterligare utredning.
_____________________________________________________________
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. Verksamhetschef skola anser att tanken med motionen i grunden är
god och föreslog därför att eventuellt bjuda in till ett första förutsättningslöst
möte med pensionärsorganisationer efter att ha diskuterat motionen i
rektorsgruppen.
Vid mötet med rektorerna uppskattades även där tanken bakom Rastfaddrar.
Rektorsmötet kom ändå sammanfattningsvis fram till att organisationen
saknar förutsättningar att fullfölja förslagen i motionen. Nedanstående
faktorer ligger till grund för förslag till beslut;

Justerandes sign

•

För att kunna genomföra motionsförslagen krävs personella resurser som
skolorna och förvaltningen i dagsläget inte har. Det som skulle krävas är
en organisation för att formalisera samarbetet mellan
pensionärsorganisationer och skolorna. T.ex. krävs utdrag ur
belastningsregistret av alla som arbetar inom skolverksamheterna.
Pensionärerna skulle behöva ha ett aktuellt schema som är synkroniserat
med eventuella förändringar i elevernas scheman. Pensionärerna skulle
behöva en grundläggande kunskap om skolans pedagogiska,
arbetsrättsliga och värdegrundsmässiga grunder. Detta behöver någon
ansvara för.

•

Då rastverksamheten mycket riktigt är ett moment i skolornas vardag där
det lätt uppstår konflikter krävs ofta en förförståelse kring de enskilda
elevernas förutsättningar, behov och relationer. Detta är viktigt för att de
vuxna som är ute på rasterna skall kunna hantera situationer som uppstår
på bästa möjliga sätt.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-03-21
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 42 (forts.)

Dnr 2016-000200

•

Om det skulle uppstå en konflikt kring olika situationer mellan vuxna
eller mellan vuxna och barn där pensionärer är inblandade så är det svårt
att hantera när vi inte har ett formellt arbetsgivaransvar. Detta behöver i
sådana fall tydligt förberedas och avtalas om.

•

Varken förvaltning eller skolor har tillgång till den extra personella
resurs som skulle krävas för att initiera och upprätthålla en rättssäker
rastfadder-organisation med hög kvalitet.

Underlag för beslut
Motion- Rastfaddrar i Krokoms kommuns skolor
Tjänsteutlåtande, verksamhetschef skola fritidshem, 2017-03-21

Kopia till
Sanna Palomaa, verksamhetschef skola fritidshem

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-03-21
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 43

Dnr 2016-000221

Medborgarförslag - Uppföljning konsekvenser av
skolnedläggning i Ytterån
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens svar på
medborgarförslaget.
__________________________________________________________
Bakgrund
Skolsammanslagningen för Ytterån hade sitt ursprung i en lokal och
verksamhetsöversyn som gjordes 2008/2009 samt förändrade budgetramar
för barn och utbildningsnämnden. Slutförslaget var att slå samman Ytteråns
skola med Näldens skola med tanke på vårdnadshavarnas pendlingsväg.
Initiativgruppen för Ytteråns skola och dess framtid lyfte i stället fram ett
förslag på ett utvecklat samarbete med Trångsvikens skola för att kunna göra
kostnadsbesparingar samt förbättra den sociala miljön.
Beslutet blev en sammanslagning med Trångsvikens skola.
Idag finns det 32 elever i Ytteråns gamla upptagningsområde. Av dessa går
elva elever på Trångsvikens skola som är nuvarande upptagningsområde, tio
har sökt till Näldenskolan, fem till Dvärsätts skola, fem till Rödön samt en
till Prolympia i Östersund. Det innebär att alla elever i F-åk 6 i Ytterån inte
har den dagliga kontakten på skolan som det skulle vara om alla gått på
samma skola. Möjligtvis finns kontakten på fritiden. Valet av skola beror
säkert på flera faktorer där vårdnadshavarnas arbetsplats är en faktor. Vad
den ekonomiska och tidsmässiga situationen för vårdnadshavarna innebär
kan vi idag inte redovisa.
Underlag för beslut
Initiativgruppen för Ytteråns skola och dess framtid, 2009-05-08
Lokal och verksamhetsöversyn inom barnomsorg och skola i
Nälden/Alsenbygden, 2009-04-30
Sammanträdesprotokoll Bun, 2009-11-17
Uppföljning av konsekvenser av fullmäktiges beslut, PWC

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-03-21
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 43 (forts.)

Dnr 2016-000221

Kopia till
Johnny Karlsson
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-03-21
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 44

Dnr 2017-000036

Detaljplan Täng 2:42 Samråd
Barn och utbildningsnämnden yttrande:
Då inga trottoarer finns är det viktigt att det är fri sikt efter hela Tängvägen
samt samtliga korsningar, Röstavägen/Tängvägen, Hagvägen/Tängvägen för
att skolbarn skall kunna röra sig efter vägen utan risk för olyckor.
Paragrafen justeras omedelbart.
_____
Bakgrund
Underrättelse om samråd
Detaljplan för Täng 2:42 del av ”Högstalägden Täng m fl”, Ås, Krokoms
kommun. Planområdet som avses ligger i korsningen Prästvägen Tängvägen
och är i dag bebyggt med enbostadhus samt garagebyggnad. Planområdet
omfattar ca 10 000m². Syftet med planen är att justera antalet tillåtna
våningar från dagens en våning med en byggnadshöjd på 4 meter till två
våningar med en byggnadshöjd av 6,5 meter inom fastigheten Täng 2:42.
Syftet är att kunna uppföra 4 st enbostadshus i två våningar längs Hagvägen
samt att uppföra ytterligare ett enbostadshus vid korsningen Prästvägen/
Tängvägen. Även byggrätten justeras.
Eventuella synpunkter på förslaget får framföras skriftligen senast den 27
mars 2017.
Underlag för beslut
Samrådsbrev Täng 2:42
Plankarta Täng 2:42
Planbeskrivning Täng 2:42
Fastighetsförteckning Täng 2:42
Detaljplan Täng 2:42
Kopia till
SABY

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bun § 45

Dnr 2017-000035

Detaljplan Hissmoböle 2:81 Samråd
Barn och utbildningsnämnden yttrande:
Barn- och utbildningsnämnden har inget att yttra.
Paragrafen justeras omedelbart.
_____
Bakgrund
Underrättelse om samråd
Planområdet som avses ligger väster om Kyrkan i Krokoms samhälle
fastigheten Hissmoböle 2:81. Fastigheten är bebyggd med flerfamiljshus
(bostadsrätter) samt äldre förrådsbyggnad.
Syftet med detaljplanen är att frigöra byggrätt för att uppföra carport/
garagebyggnad på fastighetens norra sida.
Eventuella synpunkter på förslaget får framföras skriftligen senast den 27
mars 2017.
Underlag för beslut
Samrådsbrev Hissmoböle 2:81
Plankarta Hissmoböle 2:81
Fastighetsförteckning
Detaljplan Hissmoböle 2:81
Kopia till
SABY

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bun § 46

Dnr 2017-000007

Meddelanden 2017
Skolverket/Skolinspektionen
1. Skolverket - Statsbidrag för Lågstadiesatsningen 2015/2016
2. Skolinspektionen – Anmälan om skolsituation för en grundskoleelev
i krokoms kommun Dnr 41-2017:1344 (Dnr BUN 2017/013)
Nämnder/styrelser/presidier i egna kommunen
3. KS § 18 Valärenden
4. KS § 23 Budgetförutsättningar 2017 och 2018, reservation av medel
ur statbidrag från 2016 och 2017.
5. KF § 12 Maxtaxa 2017, för förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg (dnr BUN 2016/203)
Förvaltningsrätten
6. Dom mål 3863-16 (Dnr BUN 2016/151)
Övrigt
7. Föllinge BoU – Beslut om tillfällig omplacering
8. Föllinge BoU – Beslut om avstängning
9. Privatperson - Överklagan till skolväsendets överklagande nämnd
(Dnr BUN 2017/032)
10. Uppsala kommun – överenskommelse angående elev i omfattande
behov av särskilt stöd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

23(27)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-03-21
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 47

Dnr 2017-000004

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

Justerandes sign

-

Inom förskolan har 13 stycken tillbudanmälningar och 3 stycken
skadeanmälningar inlämnats, av dessa har 7 stycken handlingsplaner
upprättats.

-

Inom skolan har 8 stycken tillbudsanmälningar samt 13 stycken
skadeanmälningar inlämnats, av dess har 2 stycken handlingsplaner
upprättats.

-

Totalt inom förskola och skola har 21 stycken tillbudsanmälningar
och 16 stycken skadeanmälningar inlämnats, av dess har 9 stycken
handlingsplaner upprättats.

Utdragsbestyrkande

24(27)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-03-21
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 48

Dnr 2017-000008

Övriga frågor 2017
Dimitar Savic`, (MP)
•

Justerandes sign

Kösystem i barnomsorgen
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola föredrar hur kösystemet
fungerar i den gemensamma barnomsorgskön i Krokoms kommun.

Utdragsbestyrkande
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Bun § 49

Dnr 2017-000040

Reviderad timplan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden antar reviderad timplan.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Den nu gällande timplanen reviderades senast 2013 och under år 2016
reviderade staten den nationella timplanen avseende extra matematiktimmar
för åk 4-6. Detta är huvudskälet till denna revidering.
Dessutom finns ett förtydligande om hur en korrigering av mängden
slöjdtimmarna skall genomföras kommande tre läsår efter beslut i
rektorsgruppen.
Underlag för beslut
Reviderad timplan

Kopia till
Sanna Palomaa, verksamhetschef skola fritidshem

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bun § 50

Dnr 2017-000041

Ny ledamot till handikapprådet
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ersätta Niklas Rhodin, S med
Carina Grahn Hellberg, S i handikapprådet.
____________________________________________________________
Bakgrund
Niklas Rhodin, S slutar i barn- och utbildningsnämnden som 2:e vice
ordförande och avslutar därmed sitt uppdrag i handikapprådet.
Kopia till
Handikapprådet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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