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Sammanträdesdatum

5 mars 2019
Barn- och utbildningsnämnden
Plats och tid

Ivern, tisdagen den 5 mars 2019 kl 08.30-15.00

Beslutande

Ledamöter

Jannike Hillding, M, ordförande
Astrid Lönn Jern, C, 1:e vice ordförande
Jenny Palin, S, 2:e vice ordförande
Stina Kimselius, M
Peter Johansson, C
Dmitar Savic, MP
Katarina Rosberg, S
Monica Dahlén, S
Carina Grahn Hellberg, S
Carina Fröberg, S
Marcus Danielsson, SD

Övriga närvarande

Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef
Ingrid Zackrisson, C, ej tjg ers
Mamoud Addas, C, ej tjg ers
Göran Eleklint, S, ej tjg ers

Justerare

Carina Grahn Hellberg

Justeringens plats och tid

Kommunhuset i Krokom den 7 mars 2019

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerare

Paragrafer

Anette Lihuvudh
Jannike Hillding

§§ 24-33

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

Nämnd/styrelse

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

5 mars 2019

Datum då anslaget sätts upp

8 mars 2019

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Krokom, barn- och utbildningsförvaltningen

Underskrift

Anette Lihuvudh

Sista dag för överklagan

29 mars 2019
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Sammanträdesdatum

5 mars 2019
Barn- och utbildningsnämnden

Ärendelista
Bun § 24

Dnr 2019-000005

Bun § 25

Dnr 2019-000051

Bun § 26

Dnr 2019-000054

Bun § 27

Dnr 2019-000049

Bun § 28

Dnr 2019-000048

Bun § 29

Dnr 2018-000062

Bun § 30

Dnr 2019-000042

Bun § 31

Dnr 2019-000004

Bun § 32

Dnr 2019-000007

Bun § 33

Dnr 2019-000008

Godkännande/förändringar av BUN:s ärendelista 2019 ...................................... 3
Utbildningspass i kvalitetsarbete ......................................................................... 4
Revisionsrapport - Grundläggande granskning avseende intern
kontroll ................................................................................................................ 5
Tillfällig utökning av förskoleplatser inom Krokoms skolområde,
begäran om tilläggsanslag för två förskolepaviljonger i Krokoms tätort ............... 8
Sammanslagning av förskolan Lammet till förskolan Bjäkerdalen ..................... 11

Ny förskolestruktur i centrala Krokom, begäran om medel för en 8avdelningsförskola samt medel för att utöka befintlig förskola med två
avdelningar ....................................................................................................... 13
Budget 2020, plan 2021-2022 ........................................................................... 15
Informationer 2019 ............................................................................................ 16
Meddelanden 2019 ........................................................................................... 17
Övriga frågor 2019 ............................................................................................ 18

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

5 mars 2019
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 24

Dnr 2019-000005

Godkännande/förändringar av BUN:s ärendelista 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Dagens föredragningslista godkänns med tillägg av en övrig fråga om
sjunkande behörighet för elever till högskolestudier som gått ut
gymnasiet 2018, från Krokoms kommun.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

5 mars 2019
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 25

Dnr 2019-000051

Utbildningspass i kvalitetsarbete
Lena Stener Thörnlund, kvalitetskontroller, utbildar nämnden i
kvalitetsarbete. Materialet mejlas ut till ledamöter och ersättare.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

5 mars 2019
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 26

Dnr 2019-000054

Revisionsrapport - Grundläggande granskning
avseende intern kontroll
Kort sammanfattning
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat rutinerna kring
kommunens interna kontroll. Denna granskning omfattar även en
fördjupning inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde.
Barn- och utbildning lämnar synpunkter på revisorernas bedömning
angående ytterligare kontrollpunkter i internkontrollen.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av revisorernas bedömning
angående ytterligare kontrollpunkter i internkontrollen. Förutom
internkontroll genomför förvaltningen andra kontroller av verksamheten
i form av kvalitetsuppföljningar såsom barn- och utbildningsnämndens
årliga kvalitetsrapport.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
MG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat rutinerna kring
kommunens interna kontroll.
Revisionen lämnar följande rekommendationer som avser nämnderna:
- Att kommunstyrelsen, utifrån sin roll som verksamhetsnämnd, och
samtliga nämnder identifierar sina väsentliga processer för att kunna
identifiera risker och fastställa kontrollaktiviteter

Justerandes sign

-

Att kommunstyrelsen och berörda nämnder säkerställer gemensamma
processer med t ex gemensamma nämnder, kommunalförbund och
kommunala bolag

-

Att kommunstyrelsen och berörda nämnder säkerställer att den interna
kontrollen omfattar kommunal verksamhet som lämnats över till annan.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

5 mars 2019
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 26 (forts)

Dnr 2019-000054

Revisionsrapport - Grundläggande granskning
avseende intern kontroll
I sin bedömning för barn- och utbildningsnämnden efterfrågar revisorerna
ytterligare kontrollpunkter för att säkerställa att barn och elever får det stöd
de behöver för att nå sin fulla potential. En kontrollaktivitet som föreslås är
att alla elever har nödvändig läsförmåga, d.v.s. att det finns rutiner för att
bedöma elevens läsförmåga och ge det stöd som behövs för att eleven ska ha
nödvändig läsförmåga inför nästa årskurs. Kontrollaktiviteten på
förvaltningen kan t ex vara att alla berörda lärare har god utbildning i
vetenskapligt beprövade läsförståelsestrategier.
Förutom internkontroll genomför förvaltningen andra kontroller av
verksamheten i form av kvalitetsuppföljningar såsom barn- och
utbildningsnämndens årliga Kvalitetsrapport. I denna ingår uppföljning av
läs-och skrivutveckling för elever i årskurs 1-3. Rutiner för hur denna
bedömning går tillväga och hur den dokumenteras är implementerat på alla
skolor i kommunen. Materialet i läs- och skrivutveckling utgår från kursplanen
i svenska och svenska som andraspråk med kunskapskrav i årskurs 1och 3.
Materialet relaterar till Skolverkets bedömningsstöd Nya Språket lyfter! Årskurs
1-6.
Svar önskas senast den 15 juni. Av svaret bör det framgå vilka åtgärder som
planeras att vidtas utifrån lämnade rekommendationer och när de beräknas
vara genomförda.
Underlag för beslut
Rapport - Grundläggande granskning avseende intern kontroll, KPMG,
2019-02-19
Skrivelse, revisorerna, 2019-02-19
Rutin för bedömningsstöd i årskurs 1-3 för grundskolan, barn- och
utbildningschef, 2019-02-26
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningschef, 2019-02-26

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

5 mars 2019
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 26 (forts)

Dnr 2019-000054

Revisionsrapport - Grundläggande granskning
avseende intern kontroll
Förslag som läggs på mötet
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef och Lena Stener Thörnlund,
kvalitetssamordnare redovisar ärendet.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår barn- och
utbildningsnämnden meddelar att nämnden har tagit del av revisorernas
bedömning angående ytterligare kontrollpunkter i internkontrollen. Förutom
internkontroll genomför förvaltningen andra kontroller av verksamheten i
form av kvalitetsuppföljningar såsom barn- och utbildningsnämndens årliga
kvalitetsrapport.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.
_____
Kopia till
Ordförande i kommunrevisionen
KPMG
Ulla Eriksson, kommunikation, för att läggas in i Stratsys och för att lägga ut
svaret på hemsidan
Kommunstyrelsen för kännedom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

5 mars 2019
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 27

Dnr 2019-000049

Tillfällig utökning av förskoleplatser inom Krokoms
skolområde, begäran om tilläggsanslag för två
förskolepaviljonger i Krokoms tätort
Kort sammanfattning
Från hösten 2019 saknas det i storleksordningen ca 35 platser för barn i
Krokoms förskolor samt för Rödöns förskolor. Se bilaga 1.
Motsvarande en avdelning med barn (ca 17 barn) från Krokoms skolområde
är placerade i Ås skolområde. Platsbristen är akut.
En utökning av antalet förskoleplatser kommer att ske vid Faxgärdets
förskola i Nälden där ytterligare en avdelning tas i bruk. Totalt ökas då
antalet platser till mellan 50-60 platser.
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja tilläggsanslag för
årshyra och driftskostnader för två förskolepaviljonger i Krokoms tätort.
2

Samhällsbyggnadsnämnden beviljar medel som tas ur
investeringsbudget för förskolelokaler.

3

Paviljongerna etableras i anslutning till Täppans förskola i syfte att
kunna samnyttja Täppans gård. De utökade antalet platser bedöms
behövas till dess att den planerade nya förskolan om 8-10 avdelningar
står klar inom de kommande 3-5 åren.
____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Under våren 2017 antog barn- och utbildningsnämnden en ”Strategi för
Lokalförsörjning inom Barn- och Utbildningsförvaltningen”. I anslutning till
strategin fattade även barn- och utbildningsnämnden beslut om en
åtgärdsplan. I åtgärsplanen pekades följande skolområden ut, där barn- och
utbildningsförvaltningen förutsåg platsbrist inom förskola och skola:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

5 mars 2019
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 27 (forts)

Dnr 2019-000049

Tillfällig utökning av förskoleplatser inom Krokoms
skolområde, begäran om tilläggsanslag för två
förskolepaviljonger i Krokoms tätort
•
•
•
•
•
•

Nälden
Rödön
Dvärsätt
Ås
Skolorna i Krokom
Änge

Underlag för beslut
Tidigare tjänsteutlåtanden med anledning av antalet förskoleplatser inom
Krokoms skolområde.
Kostnadsuppgifter som ligger till grund för äskandet gavs av fastighetschef
Tomas Nilsson via telefon den 173 2019 enligt nedan:
• Årshyra för paviljong kostar 270-280 tkr/ år och avdelning dvs 560
tkr/år för två paviljonger
• Etableringskostnad (mark, vatten, el, avlopp) uppgår till 600-700 tkr
• Avetableringskostnad när behovet upphör uppgår till 300-400 tkr
• Driftskostnader (el, värme och lokalvård) uppgår till ca 100 tkr/år och
avdelning.
• Paviljongerna kan planeras där planen medger detta. Om placering av
t ex en avdelning önskas vid Täppan krävs det en plan-ändring.
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jenny Palin, S, yttrar sig.
_____
Ajournering begärs klockan 10.40-10.45.
_____
Marcus Danielsson, SD, och Jannike Hillding, M, yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

5 mars 2019
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 27 (forts)

Dnr 2019-000049

Tillfällig utökning av förskoleplatser inom Krokoms
skolområde, begäran om tilläggsanslag för två
förskolepaviljonger i Krokoms tätort
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige bevilja tilläggsanslag med 1260 tkr för
etablering och årshyra av två förskole-paviljonger i Krokoms tätort.
Tillkommer gör driftskostnader om 200 tkr/år. Samhällsbyggnadsnämnden
beviljar medel som tas ur investeringsbudget för förskolelokaler.
Paviljongerna etableras i anslutning till Täppans förskola i syfte att kunna
samnyttja Täppans gård. De utökade antalet platser bedöms behövas till dess
att den planerade nya förskolan om 8-10 avdelningar står klar inom de
kommande 3-5 åren.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och
utbildningsnämnden bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunstyrelsens presidium
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

5 mars 2019
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 28

Dnr 2019-000048

Sammanslagning av förskolan Lammet till förskolan
Bjäkerdalen
Kort sammanfattning
Minskade barnvolymer i Föllinge tätort med omnejd gör att vi har en
överkapacitet på förskoleplatser från hösten 2019. Från våren 2019 saknar vi
också legitimerad förskollärare vid Lammets förskola.
En utökning av antalet förskoleplatser skedde 2012 i och med att Lammets
förskola iordningställdes.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att de barn som är placerade vid
Lammets förskola överförs till Bjäkerdalens förskola från hösten 2019.
___________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Inför hösten 2019 ser barnantalet vid Lammets och Bjäkerdalens förskolor ut
enligt nedan:

Förskola

Antal
platser

Antal placerade barn
19-02-26

Barn till Fklass till ht
2019

Barn i kö
per den
31/1 2019

Lammet

20

18

5

0

Bjäkerdalen

34

21

4

1

Summa

54

39

9

1

Anmärkning

Summa barn till ht
2019 = 31 barn totalt

Kommande prognoser visar på ett ganska konstant barnantal de kommande
åren i Föllinge skolområde om inget oförutsett inträffar.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande: Sammanslagning av Lammets förskola med Bjäkerdalens
förskola från höstterminen 2019.
Förslag som läggs på mötet
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola föredrar ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

5 mars 2019
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 28 (forts)

Dnr 2019-000048

Sammanslagning av förskolan Lammet till förskolan
Bjäkerdalen
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och
utbildningsnämnden beslutar att de barn som är placerade vid Lammets
förskola överförs till Bjäkerdalens förskola från hösten 2019.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.
_____
Kopia till
Förskolechef Föllinge förskolor
Rektor Föllinge skolområde

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

5 mars 2019
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 29

Dnr 2018-000062

Ny förskolestruktur i centrala Krokom, begäran om
medel för en 8-avdelningsförskola samt medel för att
utöka befintlig förskola med två avdelningar
Kort sammanfattning
Som framgår i underlag bilaga 1 har barn- och utbildningsnämnden under
2018 inhämtat beslutsunderlag för att etablera en ny, större förskola, i
Krokoms tätort.
I underlag bilaga 2 framgår kostnadsbild och möjlig placering av en förskola
om 8 avdelningar. Då behovet är att etablera minst 10 avdelningar så föreslås
Täppan (2 avd.), med placering på Täppvägen, kvarstå och denna förskola
kan då utökas med ytterligare avdelningar vid behov (kräver dock planändring)
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i kommunens
rambudget 2020 för investeringar, bifalla begäran av medel för en 8
avdelningsförskola, med nybyggnation samt medel att utöka en befintlig
förskola med två avdelningar. Kostnaden beräknas uppgå till ca 6
miljoner/avdelning. Totalt för en 8 avdelnings-förskola är det ca 48-50
miljoner.
_________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Se bilaga 1 och 2
Befintliga förskolor, två-avdelningsförskolor, Kråkguldet, Lyckebo och
Regnbågen, avvecklas när den nya förskolan tas i bruk.
Krokoms tätort är en centralort som kommer kunna erbjuda förskoleplaceringar för övriga närliggande områden.
Underlag för beslut
Bilaga 1:
Ny förskole-struktur i Krokoms centralort
Bilaga 2:
Kostnadsberäkning av investering i ny förskola om 8-10
avdelningar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

5 mars 2019
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 29 (forts)

Dnr 2018-000062

Ny förskolestruktur i centrala Krokom, begäran om
medel för en 8-avdelningsförskola samt medel för att
utöka befintlig förskola med två avdelningar
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola, redovisar för de artiklar i
barnkonventionen som har tagits hänsyn till i ärendet.
Därefter redovisar hon ärendet
Jenny Palin, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att i kommunens rambudget 2020 för
investeringar, bifalla begäran av medel för en 8 avdelningsförskola, med
nybyggnation samt medel att utöka en befintlig förskola med två
avdelningar. Kostnaden beräknas uppgå till ca 6 miljoner/avdelning. Totalt
för en 8 avdelnings-förskola är det ca 48-50 miljoner.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunstyrelsens presidium
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

5 mars 2019
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 30

Dnr 2019-000042

Budget 2020, plan 2021-2022
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
_____________________________________________________
Birgitta Lundgren redovisar för åtgärder i budget som gjorts 2018 och 2019.
Barn- och utbildningsnämnden måste nu fundera på hur man ska klara år
2020 med en minskning på 6,2 mnkr.
_____
Kopia till
Barn- och utbildningsnämnden 9 april 2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

15(18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

5 mars 2019
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 31

Dnr 2019-000004

Informationer 2019
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef, informerar om;
*

Personal

*

AiL Arbetsintegrerad lärarutbildning - Miun

*

Kränkningar

Jannike Hillding, M, ordförande informerar om;
*

Samisk samrådsgrupp där hon är invald

*

Run riksdag = Regionalt utvecklingsnätverk där alla länets kommuner
ingår. Föreläsning – Fjärrundervisning, Föredrag – Killar i skolan

*

Träff Saby – Bun

*

Träff Bun – Soc, blir i maj

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

5 mars 2019
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 32

Dnr 2019-000007

Meddelanden 2019
Boverket
1 Boverket, Beslut enligt förordning (2015:552) om statsbidrag för
upprustning av skollokaler av utemiljöer vid skolor, förskolor och
fritidshem, Näldenskolan
2

Boverket, Beslut enligt förordning (2015:552) om statsbidrag för
upprustning av skollokaler av utemiljöer vid skolor, förskolor och
fritidshem, Ås skola

Barn- och elevombudet
3 Beo, Begäran om yttrande. Anmälan om kränkande behandling vid
Rödöns skola, Krokoms kommun
Skolinspektionen/Skolverket
4 Skolinspektionen, Beslut, Tillsyn av Dvärsätts skola i Krokoms
kommun Dnr 2018:11342
5

Skolinspektionen, Beslut, Uppföljning efter tillsyn grundsärskola i
Krokoms kommun Dnr 43-2017:5710

6

Skolinspektionen, Beslut, Uppföljning efter tillsyn av förskola i
Krokoms kommun Dnr 43-2017:5707

7

Skolinspektionen, Beslut, Uppföljning efter tillsyn av fritidshem i
Krokoms kommun Dnr 43-2017:5706

8

Skolinspektionen, Begäran om komplettering med redovisning om vad
som har hänt Dnr 41-2018:9902

9

Skolinspektionen, Beslut med anledning av anmälan mot förskola i
Krokoms kommun

Socialstyrelsen
10 Återrapportering av 2018 års statsbidrag till avgiftsfri simskola för
elever i förskoleklass
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

5 mars 2019
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 33

Dnr 2019-000008

Övriga frågor 2019
Jenny Palin, S, ställer fråga om sjunkande behörighet för högskolestudier för
elever som gått ut gymnasiet från Krokoms kommun, år 2018.
Frågan tas upp då Lena Stener Thörnlund, kvalitetskontroller, utbildar
nämnden i kvalitetsarbetet. Det är svårt att säga om det är en trend.
Kvalitetsrapporten kommer till nämnden den 9 april.
_____
Kopia till
Barn- och utbildningsnämnden 9 april 2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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