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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

9 april 2019
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 34

Dnr 2019-000005

Godkännande/förändringar av nämndens ärendelista
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagens ärendelista.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

9 april 2019
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 35

Dnr 2019-000047

Resurstillägg förskolan Vikebo
Kort sammanfattning
Vid Vikebo förskola är det från ht 2019, fem placerade barn i förskola och
sex placerade elever i fritidshem (kan bli fyra elever beroende på om
eleverna väljer att fortsätta att vara placerade vid fritidshemmet även i åk 4).
Resurserna räcker inte till för, att upprätthålla öppettider från kl. 0600-1800.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Vikebo förskola och fritidshem överförs till Valsjöbyns skola samt
verksamhetsanpassningar genomförs för att kunna ta emot förskolans
barn på ett tryggt och säker sätt.
2

En dialog med vårdnadshavare och pedagoger i Hotagen ska hållas kring
hur en likvärdig och tillgänglig skola i Hotagsbygden kan se ut i
framtiden.

__________________________________________________________
Avstår från att delta i beslutet
Astrid Lönn Jern avstår från att delta i beslutet.
Protokollsanteckning
Astrid Lönn Jern, C, framför i protokollsanteckning att hon avstår från att
delta i beslutet med anledning av att dialog med berörda borde ha skett innan
beslut tas.
Reservation
Jenny Palin, S, Katarina Rosberg, S, Monica Dahlén, S, Carina Grahn
Hellberg, S, Carina Fröberg, S anmäler reservation till förmån för eget
förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

9 april 2019
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 35 (forts)

Dnr 2019-000047

Resurstillägg förskolan Vikebo
Beskrivning av ärendet
Vid en förflyttning av verksamheten till Valsjöbyns skola skulle flera
kvalitetsmässiga fördelar vinnas:
• Fler vuxna ansvarar tillsammans för barn och elever i förskola, fritidshem
och skola. Detta minskar andelen ensamarbete, möjligheter att få ut
planeringstid och raster samt att samplanering av undervisning kan ske i
större utsträckning.
• Personal delar idag tjänster mellan Vikebo och Valsjöbyn och skulle på
detta sätt kunna nyttjas mer effektivt, framförallt avseende
studiehandledning och modersmåls-undervisning/grundskola och
språkstöd/förskola. Förutsättningarna för en likvärdig undervisning
förbättras.
• Eleverna i fritidshemmet får en ”helare dag” genom att de har fritidshem
och grundskola på samma ställe.
Verksamhetsanpassningar vid Valsjöbyns skola behöver genomföras i form
av att bygga ett våtrum med skötbord för förskolebarnen samt att sätta staket
kring en del av gården. Kostnader för dessa anpassningar uppgår till: 750800 tkr. Se bilaga 1.
I dagsläget utgår extern hyreskostnad för Vikebo förskola liksom
personalkostnader för kök- och städpersonal. Skolskjutsar går mellan Vikebo
och Valsjöbyn på morgonen och eftermiddagen.
Inventarier vid Vikebo förskola/fritidshem överförs till Valsjöbyns skola.
Lekutrustning för lärmiljöerna/utomhus kan omfördelas från Lammets
förskola i Föllinge. Då Lammet mest sannolikt kan föras samman med
Bjäkerdalens förskola i Föllinge från ht 2019.
Om förflyttning av förskolan inte sker kommer barn och
utbildningsförvaltningen att ha ökade kostander i form av tillförsel av resurs
på ca 500 tkr utöver nyckeltalen för att öka grundresursen. Detta i syfte att
klara öppettiderna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

9 april 2019
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 35 (forts)

Dnr 2019-000047

Resurstillägg förskolan Vikebo
Underlag för beslut
Kostnadsberäkningar för anpassningar av skolverksamheten.
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jannike Hillding, M, föreslår att en dialog med vårdnadshavare och
pedagoger i Hotagen ska hållas kring hur en likvärdig och tillgänglig skola i
Hotagsbygden kan se ut i framtiden.
Jennie Palin föreslår avslag till grundförslaget.
Astrid Lönn Jern, C, avstår från att delta i beslutet.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Vikebo förskola och
fritidshem överförs till Valsjöbyns skola samt att verksamhetsanpassningar
genomförs för att kunna ta emot förskolans barn på ett tryggt och säker sätt.
Till det har kommit avslag till grundförslaget.
Det har även kommit ett förslag med tillägg om att en dialog med
vårdnadshavare och pedagoger i Hotagen ska hållas kring hur en likvärdig
och tillgänglig skola i Hotagsbygden kan se ut i framtiden.
Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget, bifall mot avslag och
sedan frågar hon på tilläggsförslaget
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på grundförslaget, bifall mot avslag finner ordförande att barnoch utbildningsnämnden bifaller grundförslaget.
Omröstning begärs.
De som bifaller grundförslaget röstar Ja och de som avslår grundförslaget
röstar Nej.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

9 april 2019
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 35 (forts)

Dnr 2019-000047

Resurstillägg förskolan Vikebo
Omröstningsresultat

Ja

Jannike Hillding, M, ordf
Astrid Lönn Jern, C, 1:e vice ordf
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

X
X
X
X

X

Nej

X

Avstår
X

X
X
X
X

_________________________
5 Ja

5 Nej

Med 5 Ja, 5 Nej och 1 som Avstår finner ordförande att barn- och
utbildningsnämnden bifaller grundförslaget då ordförandes röst är
utslagsröst.
Ordförande frågar på tilläggsförslaget och finner att barn- och
utbildningsnämnden bifaller det.
_____
Kopia till
Barn- och utbildningschef
Verksamhetschef grundskola
Förskolechef Vikebo förskola/fritidshem
Rektor Valsjöbyns skola

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1 Avstår
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

9 april 2019
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 36

Dnr 2017-000189

Resurstillägg förskolan Pärlan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 De barn som är placerade vid Pärlans förskola erbjuds platser vid andra
förskolor inom Krokoms kommun i syfte att garantera varje barn en
likvärdig undervisning och ett effektivt nyttjande av resurserna. Därtill
säkerställer beslutet en god arbetsmiljö och en trygg och säker
barnomsorg.
_______________________________________________________
Reservation
Jenny Palin, S, Katarina Rosberg, S, Monica Dahlén, S, Carina Grahn
Hellberg, S, Carina Fröberg, S anmäler reservation till förmån för eget
förslag.
_____
Beskrivning av ärendet
Under hösten 2018 har det genomförts ett projekt med reducerade öppettider
vid Pärlans förskola i Västbygden. Skälet är att antalet barn har varit för lågt
för att utlagda resurser helt och hållet ska täcka förskolans öppettider, från
kl. 0600-1800.
Barn- och utbildningsnämnden fattade i december 2018 följande beslut:
Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om att förlänga projektet med
reducerade öppettider fram till Barn- och utbildningsnämndens möte i april.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen skall till mötet i
mars presentera en utförlig utvärdering av höstens reducerade öppettider.
Av bilaga 1 framgår resultatet av den utvärdering som genomförts i samband
med projektets ordinarie sluttid 2018-12-31.
Pärlans förskola har under mycket lång tid saknat legitimerad förskollärare,
ett faktum som Skolinspektionen påpekade var i strid med Skollagen vid
senaste inspektionen 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

9 april 2019
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 36 (forts)

Dnr 2017-000189

Resurstillägg förskolan Pärlan
Förskolechefens möjlighet att pedagogisk leda förskolans personal och
samtidigt garantera en god arbetsmiljö och förutsättningar för att ta ansvar
för barnens säkerhet och omsorg är begränsade under nuvarande
förutsättningar.
Underlag för beslut
Se tidigare dokumentation i ärendet samt enligt,
Bilaga 1: Utvärdering efter projekt med reducerade öppettider vid Pärlans
förskola
Bilaga 2: Resultat av webbenkät till vårdnadshavare vid Pärlans förskola,
december 2018.
Förslag som läggs på mötet
Jenny Palin, S, föreslår avslag till grundförslaget.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att de barn som är
placerade vid Pärlans förskola erbjuds platser vid andra förskolor inom
Krokoms kommun i syfte att garantera varje barn en likvärdig undervisning
och ett effektivt nyttjande av resurserna. Därtill säkerställer beslutet en god
arbetsmiljö och en trygg och säker barnomsorg.
Till det har kommit avslag till grundförslaget.
Ordförande kommer att fråga på grundförslaget, bifall mot avslag.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på grundförslaget, bifall mot avslag finner ordförande att barnoch utbildningsnämnden bifaller det.
Omröstning begärs
De som bifaller grundförslaget röstar Ja och de som avslår grundförslaget
röstar Nej.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

9 april 2019
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 36 (forts)

Dnr 2017-000189

Resurstillägg förskolan Pärlan
Omröstningsresultat

Ja

Jannike Hillding, M, ordf
Astrid Lönn Jern, C, 1:e vice ordf
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

X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X

X
X
X
X

X

_________________________
5 Ja

5 Nej

Med 5 Ja, 5 Nej och 1 som Avstår finner ordförande att barn- och
utbildningsnämnden bifaller grundförslaget då ordförandes röst är
utslagsröst.
_____
Kopia till
Barn- och Utbildningschef
Förskolechef Pärlans förskola
Förskolechef Kaxås Förskola

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1 Avstår
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

9 april 2019
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 37

Dnr 2019-000061

Revidering av timplan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1

Barn- och utbildningsnämnden antar reviderad timplan att gälla från och
med höstterminen 2019.

_____
Sammanfattning
Skolverket har tidigare under 2019 meddelat att timplanens innehåll kommer
att ändras från och med augusti 2019. Mängden undervisning kommer på
totalen att fortsättningsvis vara densamma men en justering har gjorts inom
ämnena idrott och hälsa, matematik och elevens val. Undervisning i
matematik och idrott och hälsa kommer att öka och undervisning i elevens
val kommer att minska. Mängden undervisning per ämne och årskurs styrs i
dessa ämnen av nationella direktiv, med undantag av undervisning i elevens
val där huvudmannen ansvarar för att fördela undervisningen under
grundskoleåren 1-9. Utifrån nationella riktlinjer och i samspel med
rektorsgruppen revideras nuvarande timplan, se excelark.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande reviderad timplan 8 april 2019
Exceldokument
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och
utbildningsnämnden antar reviderad timplan att gälla från och med
höstterminen 2019.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och
utbildningsnämnden bifaller det.
_____
Kopia till
Angelica Faktus
Verksamhetschef skola

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

9 april 2019
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 38

Dnr 2019-000043

Betyg från fristående huvudmän
Kort sammanfattning
I Skollag 2010:800 framgår att det är obligatoriskt för fristående huvudmän
att överlämna slutbetyg från gymnasiet för de elever som studerat där, till
den kommun eleven är folkbokförd. Enligt rekommendationer från
Skolinspektionen, ska så också ske med betyg för dessa elever i grundskolan.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Förvaltningen får i uppdrag att begära in betyg från fristående
huvudmän. Det gäller slutbetyg, alternativt det betyg som är det eleven
har fått när hen slutar den externa skolan.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
I Skollag 2010:800 framgår att det är obligatoriskt för fristående huvudmän
att överlämna slutbetyg från gymnasiet för de elever som studerat där, till
den kommun eleven är folkbokförd. Enligt rekommendationer från
Skolinspektionen, ska så också ske med betyg för dessa elever i grundskolan.
För att medborgare ska enkelt kunna få ta ut sina betyg, då de behöver få en
kopia, behöver betygsdokument sparas i kommunens arkiv. När det gäller
betyg från skolor där Krokoms kommun är huvudman, sker så i dagsläget.
Det gäller dock inte betyg för elever som går hos annan huvudman, vilket
skapar en olikhet i dessa elevers möjlighet att få betygskopior senare i livet.
Underlag för beslut
Skollag 2010:800 29 kap 18§
Tjänsteutlåtande, Handläggare/utredare, Krokoms kommun, 2019-03-25
SKL, Cirkulär för betyg
Karlstads kommun, Riktlinjer för överlämnande av betygsdokumentation
från friskolor i Karlstads kommun 2014-08-07
Nacka kommun, Rutin för överlämnande av betygshandlingar till Nacka
kommunarkiv 2018-02-20

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

9 april 2019
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 38 (forts)

Dnr 2019-000043

Betyg från fristående huvudmän
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att förvaltningen får i
uppdrag att begära in betyg från fristående huvudmän. Det gäller slutbetyg,
alternativt det betyg som är det eleven har fått när hen slutar den externa
skolan.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och
utbildningsnämnden bifaller det.
_____
Kopia till
Angelica Faktus, verksamhetschef grundskola
Rektorer i Krokoms kommun
Fristående skolors rektorer
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

9 april 2019
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 39

Dnr 2018-000197

Revisionsrapport - Uppföljande granskning av
kompetensförsörjning
Kort sammanfattning
Revisionens granskning av kompetensförsörjning besvarades 20181204 och
förslaget är att besvara denna med samma svar som tidigare.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Besvara KPMG enligt nedanstående.
________________________________
Beskrivning av ärendet
Två frågor riktas till nämnderna.
-

Har åtgärder vidtagits i enlighet med ansvarig nämnds beslut?

Nämnden har inte beaktat sjuktalen i strategi för kompetensförsörjning.
Däremot gör nämnden uppföljning av förvaltningens sjuktal en ggr/termin.
-

Har nämnden följt upp att vidtagna åtgärder efterlevs och fått avsedd
effekt?

I Strategi för kompetensförsörjning som barn- och utbildningsnämnden
antog i mars 2017 beskrivs vilka indikatorer nämnden ska följa upp årligen.
-Antal barn/elever per pedagog
-Andel behörig personal fördelat på de olika verksamhetsformerna
-Andel behöriga sökande per utannonserad tjänst
-Andel medel som avsätts för kompetensutveckling, fortbildning och utbildning
av den totala lönekostnaden inom barn- och utbildningsförvaltningen per år
-Andel skolledare per barn/elev med genomförd rektorsutbildning
-Andel specialfunktioner per barn/elev som stöd för likvärdig kvalitet
Dessa faktorer kommer att följas upp nu 2018 för första gången på årsbasis.

Underlag för beslut
Protokollsutdrag 2018-12-04 § 146
Protokollsutdrag 2018-11-22 § 109
Strategi för kompetensförsörjning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

9 april 2019
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 39 (forts)

Dnr 2018-000197

Revisionsrapport - Uppföljande granskning av
kompetensförsörjning
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och
utbildningsnämnden svarar KPMG enligt förslag.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och
utbildningsnämnden bifaller det.
_____
Kopia till
Britt Carlsson, ordförande i kommunrevisionen
Sakkunnigt biträde, KPMG
Kommunikation för att läggas ut på webben samt för att läggas in i Stratsys
Kommunstyrelsen för kännedom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

9 april 2019
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 40

Dnr 2018-000128

Revisionsrapport - Uppföljning av revisorernas
granskningar år 2014-2015
Kort sammanfattning
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljning
av revisionsrapporter från år 2014-2015. En av granskningarna gällde
kommunens rutiner för att minska sjukfrånvaron. I granskningen framkom
att den befintliga rutinen upplevdes komplicerad. Revisionen önskar svar på
om rutinen har förenklats mot bakgrund av detta. Kommunstyrelsen har
genom HR chef Anne Vågström svarat revisionen enligt nedan.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn och utbildningsnämnden svarar revisionen med samma svar som
kommunstyrelsen har gett.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljning
av revisionsrapporter från år 2014-2015. En av granskningarna gällde
kommunens rutiner för att minska sjukfrånvaron. I granskningen framkom
att den befintliga rutinen upplevdes komplicerad. Revisionen önskar svar på
om rutinen har förenklats mot bakgrund av detta.
Barn och utbildningsnämndens svar
Enligt de intervjuer som genomfördes i samband med uppföljningen av den
tidigare granskningen av kommunens rutiner för att minska sjukfrånvaron
fanns synpunkter från chefer att rutinen var komplicerad. Chefer önskade
ytterligare stöd i processen för att hantera sjukfrånvaro.
Syftet med den rutin som beskrivs är att ha en tidig och kontinuerlig kontakt
med den medarbetare som blivit sjukskriven. Forskning visar att kontakten
med arbetsplatsen tidigt i sjukskrivningsprocessen är avgörande för
möjligheterna till återgång i arbete. Under hela sjukskrivningsperioden är det
viktigt att kontakten upprätthålls och att insatser görs för att skapa
förutsättningar för medarbetaren att återgå i arbete. Krokoms kommun har
höga sjuktal, och insatser för att sänka sjukfrånvaron måste göras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

9 april 2019
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 40 (forts)

Dnr 2018-000128

Revisionsrapport - Uppföljning av revisorernas
granskningar år 2014-2015
Bedömningen är därför att det skulle ha en negativ effekt på sjuktalen om
rutinen i samband med sjukfrånvaro förenklades då detta skulle innebära att
chefer hade mindre kontakt med sjukskrivna medarbetare. För att förenkla
för chefer att hantera rutinen har fokus istället legat på att ge stöd till chefen i
rehabiliteringsprocessen. HR-avdelningen har fått ökade resurser vilket har
möjliggjort ett mer verksamhetsnära HR-stöd. En tjänst på HR-avdelningen
arbetar idag enbart med arbetsmiljö och rehabilitering i syfte att ge chefer
bättre stöd i hela rehabiliteringsprocessen, och framför allt i svåra
rehabiliteringsärenden som kan leda till omplaceringar eller avslut av
anställning.
Underlag för beslut
Skrivelse, 2018-12-03
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och
utbildningsnämnden svarar revisionen med samma svar som
kommunstyrelsen har gett.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och
utbildningsnämnden bifaller det.
_____
Kopia till
Britt Carlsson, ordförande i kommunrevisionen
Sakkunnigt biträde, KPMG
Kommunikation för att läggas ut på webben samt för att läggas in i Stratsys
Kommunstyrelsen för kännedom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

9 april 2019
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 41

Dnr 2019-000010

Budgetuppföljning 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden tar del av budgetuppföljning till
och med mars 2019.
___________________________________________________________
Fredrik Runfors, ekonom, redovisar budgetuppföljning till och med mars
2019.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

9 april 2019
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 42

Dnr 2019-000042

Budget 2020, plan 2021-2022
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden återkommer i ärendet.
_____________________________________________________
Bakgrund
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef och Fredrik Runfors, ekonom
informerar om budget 2020, plan 2021-2022.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

9 april 2019
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 43

Dnr 2019-000064

Motion - Fjärrundervisning i moderna språk
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Motionen överlämnas till barn- och utbildningsförvaltningen för att
svaras på.
__________________________________________________________
En motion har lämnats om fjärrundervisning i moderna språk. Den
överlämnas till barn- och utbildningsförvaltningen för att svaras på.
_____
Kopia till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsnämndens presidium
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

9 april 2019
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 44

Dnr 2019-000065

Medborgarförslag - Kostnadsfri frukt på förmiddagen i
samtliga skolor i Krokoms kommun
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Medborgarförslaget överlämnas till barn- och utbildningsförvaltningen
för att svaras på.
__________________________________________________________
Ett medborgarförslag har lämnats om kostnadsfri frukt på förmiddagen i
samtliga skolor i Krokoms kommun. Förslaget överlämnas till barn- och
utbildningsförvaltningen för att svaras på.
_____
Kopia till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsnämndens presidium
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

9 april 2019
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 45

Dnr 2019-000080

Medborgarförslag - Lokal, gamla matan, på skolgården
i Föllinge
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Medborgarförslaget överlämnas till barn- och utbildningsförvaltningen
för att svaras på.
__________________________________________________________
Ett medborgarförslag har lämnats in om lokalen, gamla matan, på skolgården
i Föllinge. Förslaget överlämnas till barn- och utbildningsförvaltningen för
att svaras på.
_____
Kopia till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsnämndens presidium
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

9 april 2019
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 46

Dnr 2018-000218

Detaljplan för Rödögården 1:6, Rödön, Krokoms
kommun
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Nedanstående synpunkter överlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen.
___________________________________________________
Från barn- och utbildning vill vi lyfta följande synpunkter;
Att bostäderna kommer att vända sig till barnfamiljer eller presumtiva
barnfamiljer bedömer vi som mycket troligt. En nybyggnation med 9 stycken
enbostadshus kommer att medföra ca. 9-13 barn till i förskoleåldern
beroende på inflyttningstakt. Nuvarande verksamhet för Rödöns förskolor
medger inte den utökningen.
När det gäller skolan har vi idag en prognos som utvecklas från nuvarande
75 elever till ca. 105 elever år 2021. Nuvarande verksamhet skola med
tillhörande fritidshem rymmer inte den prognosen.
När det gäller lokalgatan som blir förbindelse för elever till och från skolan
vill vi att den planeras för att bli en trygg och säker skolväg.
Beslutsgång
Det finns ett förslag.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden
bifaller det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

9 april 2019
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 47

Dnr 2019-000053

Avgifter fjärrlån
Kort sammanfattning
Höjning av beställnings- och förseningsavgift på fjärrlån.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Beställningsavgift på fjärrlån höjs från 20kr till 30kr.
2

Förseningsavgiften på fjärrlån höjs från 10kr/vecka till 10kr/dag.

____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Många studerande lånar sin kurslitteratur på biblioteken. Har biblioteket inte
den efterfrågade boken finns möjlighet att låna den från annat bibliotek så
kallade fjärrlån. Avgift för låntagaren för fjärrlånad bok har under ca 10 år
varit 10kr och förseningsavgiften 10kr /v.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 20190301
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att beställningsavgift på
fjärrlån höjs från 20kr till 30kr och att förseningsavgiften på fjärrlån höjs
från 10kr/vecka till 10kr/dag.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och
utbildningsnämnden bifaller det.
_____
Kopia till
Eva Fresk, bibliotekschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

9 april 2019
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 48

Dnr 2019-000012

Kvalitetsrapport 2018
Kort sammanfattning
Kvalitetsrapporten ska spegla det systematiska kvalitetsarbete som bedrivits i
skolverksamheterna under läsåret 2017/18 samt det mål- och
utvecklingsarbete som skett kommunövergripande under kalenderåret 2018.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden antar Kvalitetsrapport 2018.
______________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Kvalitetsrapporten ska ge en bild över systematiskt kvalitetsarbete i skolan;
dvs. förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola och
grundsärskola som bedrivs i Krokoms kommun.
Kvalitetsrapporten ska spegla det systematiska kvalitetsarbete som bedrivits i
skolverksamheterna under läsåret 2017/18 samt det mål- och
utvecklingsarbete som skett kommunövergripande under kalenderåret.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande, kvalitetscontroller, 2018-03-29
Sammanställning, Kvalitetsrapport 2018, kvalitetscontroller, 2018-03-29
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och
utbildningsnämnden antar Kvalitetsrapport 2018.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och
utbildningsnämnden antar det.
Kopia till
Angelika Faktus, verksamhetschef skola
Birgitta Lundgren, förvaltningschef/skolchef
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola
Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller
Pernilla Oskarsson, verksamhetschef elevhälsa

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

9 april 2019
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 49

Dnr 2018-000181

Utredning om en kvalitativ och likvärdig skola och
förskola i Krokoms kommun, Ensolution
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Barn- och utbildningsnämnden tar del av utredningen om en kvalitativ
och likvärdig skola och förskola i Krokoms kommun. Nämnden kommer
att fortsätta diskussionerna.
_____________________________________________________________
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef och Fredrik Runfors, ekonom
redovisar utredningen om en kvalitativ och likvärdig skola och förskola i
Krokoms kommun.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

9 april 2019
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 50

Dnr 2019-000004

Informationer 2019
Jannike Hillding, M, informerar om;
*

Möte med BUZ

*

Möte med Samiska samrådsgruppen

*

Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef informerar om att tre
skolledartjänster är utannonserade.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

9 april 2019
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 51

Dnr 2019-000007

Meddelanden 2019
Meddelanden
Barn- och Utbildningsförvaltningen/Nämnden
1. Barn- och utbildningschef, Rekvirering av bidrag Samverkan för
bästa skola.
Boverket
2. Beslut enligt förordning (2015:552) om statsbidrag för upprustning
av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem
Elever
3. Klagomål snöhög.
Skolinspektionen/Skolverket
4. Skolinspektionen, beslut att överlämna anmälan mot
Cederbergskolan F-9 till Krokoms kommun
Barn- och elevombudet
5. Anmälan om kränkande behandling vid Cederbergskolan F-9,
Krokoms kommun
6. Anmälan om kränkande behandling vid Rödöns skola, Krokoms
kommun
Förvaltningsrätten i Härnösand
7. Dom laglighetsprövning enligt kommunallagen, skolskjuts.
Medborgare Dnr 19/081
8 Inspel kring skolutredningen
9

Verksamheten vid Kaxås skola

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

9 april 2019
Barn- och utbildningsnämnden

Bun § 52

Dnr 2019-000008

Övriga frågor 2019
Jannike Hillding, M, redovisar ett brev som har inkommit till barn- och
utbildningsnämnden om Kaxås skola. Det blir en träff tisdagen den 16 april
klockan 17.30 i Ivern.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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