
Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(25) 

Sammanträdesdatum 
2017-06-13 

Plats och tid Ås skola, Krokoms kommun, tisdagen den 13 juni 2017 kl 08:00 
Beslutande Ledamöter 

Karin Wallén (C), Ordförande 
Jannike Hillding (M), 1:e vice ordförande 
Viveca Asproth (S) tj. ers. för Jenny Palin (S), 2:e vice ordförande 
Katarina Rosberg (S) 
Monica Dahlén (S) 
Dmitar Savic´ (MP) 
Carina Grahn Hellberg (S) 
Jörgen Blom (V) 
Karl Enarsson (M) tj. ers. för Stina Kimselius (M) §69-74, 78 
Stina Kimselius (M) § 75-77, 79-87 
Karin Jonsson (C) tj. ers. för Mia Bixo Svedberg (C) 
Kjell Sundholm (KD)  

Övriga närvarande Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
Kristina Söderlund, nämndsekreterare 
Carola Eriksson, integrationspedagog § 79 
Fredrik Runfors, ekonom § 71-72 
Sanna Palomaa, verksamhetschef skola fritidshem § 73-74, 79 
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola § 71-72, 75-76 
Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller § 78 
Eva Bromée, verksamhetschef elevhälsa § 77 

Justerare 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Krokom 

Underskrifter 
Sekreterare Paragrafer §§ 69-87 

Kristina Söderlund

Ordförande 
Karin Wallén

Justerare 
Viveca Asproth

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

Nämnd/styrelse Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-06-13 

Datum då anslaget sätts upp 2017-06-19 Sista dag för överklagan 2017-07-10 

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen, kommunhuset Krokom 

Underskrift 
Kristina Söderlund 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(25) 

Sammanträdesdatum 
2017-06-13 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Ärendelista 
Bun § 69 Dnr 2017-000001 

Godkännande/förändringar av barn- och utbildningsnämndens 
ärendelista 2017 ................................................................................................. 3 

Bun § 70 Dnr 2017-000002 
Barnkonventionen 2017 ...................................................................................... 4 

Bun § 71 Dnr 2017-000050 
Budgetuppföljning 2017 ...................................................................................... 5 

Bun § 72 Dnr 2016-000202 
Budget 2018 ....................................................................................................... 7 

Bun § 73 Dnr 2017-000040 
Reviderad timplan ............................................................................................... 8 

Bun § 74 Dnr 2016-000172 
Kompetensförsörjningsstrategi ............................................................................ 9 

Bun § 75 Dnr 2017-000088 
Lokalförsörjningsstrategi ................................................................................... 11 

Bun § 76 Dnr 2017-000075 
Familjecentral ................................................................................................... 13 

Bun § 77 Dnr 2017-000074 
Reviderad elevhälsoplan ................................................................................... 15 

Bun § 78 Dnr 2017-000062 
Kvalitetsrapport 2016 ........................................................................................ 16 

Bun § 79 Dnr 2017-000003 
Informationer 2017 ............................................................................................ 17 

Bun § 80 Dnr 2017-000079 
Mobiler på lektionstid ........................................................................................ 18 

Bun § 81 Dnr 2017-000077 
Medborgarförslag - Mer rörelse/idrott på Krokoms kommuns 
skolenheter ....................................................................................................... 19 

Bun § 82 Dnr 2017-000076 
Medborgarförslag - Bjud in Emerich Roth till en föreläsning om 
rasism, i någon skola i kommunen .................................................................... 20 

Bun § 83 Dnr 2017-000006 
Elevärenden 2017 ............................................................................................. 21 

Bun § 84 Dnr 2017-000004 
Tillbud 2017 ...................................................................................................... 22 

Bun § 85 Dnr 2017-000005 
Delegationsbeslut 2017 ..................................................................................... 23 

Bun § 86 Dnr 2017-000007 
Meddelanden 2017 ........................................................................................... 24 

Bun § 87 Dnr 2017-000008 
Övriga frågor 2017 ............................................................................................ 25 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(25) 

Sammanträdesdatum 
2017-06-13 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Bun § 69 Dnr 2017-000001  

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

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna ärendelistan. 

____________________________________________________________ 
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Bun § 70 Dnr 2017-000002  

Barnkonventionen 2017 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av artikel 29: Konventionsstaterna är 
överens om att barnets utbildning skall syfta till att utveckla barnets fulla 
möjligheter i fråga om personlighet, anlag, fysisk- och psykisk förmåga. 
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Bun § 71 Dnr 2017-000050  

Budgetuppföljning 2017 
1. Barn- och utbildningsnämnden tar del av budgetuppföljning.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att verkställa de beslut, som går att 

tidigarelägga till hösten 2017, gällande besparingar på 2018 års budget. 
2. Barn- och utbildningsnämndens beslutar att de besparingar som tidigare 

beslutats att göra på 2017 års budget skall finnas med i kommande 
budgetuppföljningar. 

 
 

Bakgrund 

 
Barn- och utbildningsförvaltningens budgetprognos för de fem första 
månaderna av 2017 visar på ett underskott på ca 2 miljoner kronor. Det är 
framförallt skolskjuts, integration samt personalkostnader inom förskolan 
som gör att förvaltningen ser ut att hamna på ett underskott för året. 
Beroende på vilka statliga medel som kommer förvaltningen till gagn under 
året kan prognosen kraftig komma att ändras. 
 
För 2018 har förvaltningen fått en minskad ram på 6,9 miljoner kronor.  
Delar av de beslut man avser att fatta gällande 2018 års budget kan 
verkställas redan till hösten och därmed ge en besparing även på 2017 års 
budget. Se § 72 för besparingar på 2018 års budget. 

Utfall/Uppföljning BUN 2017

Budget Bokförda Prognos Budget Bokförda Prognos Prognos Prognos Prognos
Verksamhet intäkter intäkter Intäkter Kostnader Kostnader Kostnader jan-maj jan-april jan-mars
46-69 Totalt -46 009,0 -16 880,6 460,0 336 629,0 140 723,3 -2 360,0 -1 900,0 -2 000,0 -1 400,0 

46 Bibliotek -407,0 -363,6 0,0 5 818,4 2 486,2 0,0 0,0 0,0 0,0

60 Adm/styrelse 0,0 -12,5 10,0 6 253,7 2 606,3 0,0 10,0 10,0 10,0

615xx Övergripande BUN 0,0 0,0 0,0 2 764,1 222,3 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

62 Barnomsorg -23 878,2 -10 518,7 300,0 117 742,9 49 498,2 -1 500,0 -1 200,0 -1 200,0 -1 000,0 

64 Skolskjuts 0,0 0,0 0,0 25 900,0 12 052,8 -1 000,0 -1 000,0 -1 000,0 -1 000,0 

64 Grundskola -13 347,2 -4 824,0 150,0 156 083,7 64 482,6 40,0 190,0 190,0 290,0

647XX Grundsär -42,5 0,0 0,0 7 015,4 1 712,4 0,0 0,0 -100,0 200,0

69 Kulturskola -1 107,1 -1 230,2 0,0 4 687,9 2 001,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 Syv 0,0 0,0 0,0 1 365,0 475,6 100,0 100,0 100,0 100,0

75 Integration -7 227,0 68,4 0,0 8 997,8 5 185,7 -1 000,0 -1 000,0 -1 000,0 -1 000,0 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(25) 

Sammanträdesdatum 
2017-06-13 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Underlag för beslut 
Uppföljningskommentar, ekonom, 2017-06-12 
Budgetuppföljning BUN 2017, ekonom, 2017-06-12 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningschef, 2017-06-09 

Förslag som läggs på mötet 
Karin Wallén, ordförande yrkar att de besparingar som tidigare beslutats att 
göra på 2017 års budget skall finnas med i kommande budgetuppföljningar. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, att verkställa de beslut, som går att tidigarelägga till 
hösten 2017, gällande besparingar på 2018 års budget. Till det har det kommit  
ett tilläggsförslag, att de besparingar som tidigare beslutats att göra på 2017 
års budget skall finnas med i kommande budgetuppföljningar. 
Ordförande frågar först på grundförslaget och sedan på tilläggsförslaget och 
finner att båda förslagen bifalles. 
 

Kopia till 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
Fredrik Runfors, ekonom 
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Bun § 72 Dnr 2016-000202  

Budget 2018 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att gå vidare med följande 
besparingar:  

1. Bemanningspoolen 

2. Fritidshemmens öppettider 

3. Hörselpedagog 

4. Sammanslagning av kulturskolan 

5. Språkstöd i förskola 

6. Växelvis boende inom skolskjuts, gällande den kostnad som 
överskrider 35.000 kr/elev och läsår. 

 

Avstår från att delta i beslutet 
Katarina Rosberg, S, Monica Dahlén, S, Carina Grahn Hellberg, S, Viveca 
Asproth, S samt Jörgen Blom, V, avstår från att delta i beslutet. 

_____ 

Bakgrund 
Enligt prognos är budgetramen för barn- och utbildningsförvaltningen 6,9 
miljoner mindre 2018 i jämfört med 2017. Förvaltningen har tagit fram risk- 
och konsekvensanalyser på 14 områden som förslag på besparingar. 

Underlag för beslut 
Risk- och konsekvensanalyser budget 2018, 2017-05-22 
Krokoms kommuns Rambudet 2018, plan 2019-2020, 2017-04-12 

Kopia till 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
Annika Berkö, enhetschef språk och integration 
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola  
Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller  
Sanna Palomaa, verksamhetschef skola 
Stefan Konradsson, kulturskolechef 
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Bun § 73 Dnr 2017-000040  

Reviderad timplan 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer ny revidering av timplan. 

 

Bakgrund 
Efter den revidering av timplan som barn- och utbildningsnämnden gjorde 
den 21 mars 2017 uppdagades behov av att förtydliga fördelning av 
blockämnena samt att med anledning av besparingsbehoven se över det 
totala utlägget av timmar. 

Krokoms kommun lade tidigare ut 47 timmar över det krav som staten har. I 
denna version lägger kommunen fortfarande ut 22 timmar mer än 
skolverkets krav men detta är rimligt för att få till bra lektionspass för de 
olika ämnena. 

Underlag för beslut 
Reviderad timplan, 2017-06-12 
Tjänsteutlåtande, verksamhetschef skola fritidshem, 2017-06-12 

Kopia till 
Sanna Palomaa, verksamhetschef skola fritidshem 
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Bun § 74 Dnr 2016-000172  

Kompetensförsörjningsstrategi 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tar till sig åtgärdsplan för 
kompetensförsörjning, samt att den skall beaktas inför 2019 års 
budgetprocess. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att prioritera resurs för 
fortbildning av speciallärare till sär- och träningsskolan. 

Bakgrund 
Barn- och utbildningsnämnden har antagit en Strategi för 
kompetensförsörjning och Åtgärdsplan för Strategi för kompetensförsörjning 
skall konkretisera åtgärder och kostnader för genomförandet av strategin 
närmaste tre åren. 

Kommunen har en skyldighet att ha en plan för att garantera behöriga 
speciallärare till sär- och träningsskolans verksamhet. 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, verksamhetschef skola fritidshem, 2017-06-12 
Åtgärdsplan för Strategi för kompetensförsörjning, verksamhetschef skola 
fritidshem, 2017-06-12 

Förslag som läggs på mötet 
Det finns ett grundförslag, att anta åtgärdsplanen för kompetensförsörjning 
samt att prioritera resurs för fortbildning av speciallärare till sär- och 
träningsskolan. 
Karin Wallén, ordförande yrkar på att barn- och utbildningsnämnden tar till 
sig åtgärdsplanen för kompetensförsörjning och att den skall beaktas inför 
2019 års budgetprocess. 

Jörgen Blom, V yrkar på grundförslag ett, att barn och utbildningsnämnden 
antar åtgärdplanen i sin helhet med tillägg ”under försuträttning att det ryms 
inom ram”. 
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Bun § 74 (forts.) Dnr 2016-000172 
Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget att anta åtgärdsplanen för 
kompetensförsörjning samt att prioritera resurs för fortbildning av 
speciallärare till sär- och träningsskolan. Till det har det kommit ett 
motförslag, att barn- och utbildningsnämnden tar till sig åtgärdsplanen för 
kompetensförsörjning och att det skall beakta inför 2019 års budgetprocess. 
Det har även inkommit ett tilläggsförslag till grundförslaget, ”under 
försuträttning att det ryms inom ram”. 

Ordförande ställer grundförslaget med tilläggsförslag mot motförslaget och 
finner att motförslaget bifalles. 

Kopia till 
Sanna Palomaa, verksamhetschef skola fritidshem 
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola 
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Bun § 75 Dnr 2017-000088  

Lokalförsörjningsstrategi 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lyfta ur dokumentet i sin 
helhet men att gå vidare med alternativ två för att prissätta och 
slutföra dokumentet till nämnden den 29 augusti. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att presidiet får i uppdrag att 
skyndsamt tillsammans med SABY och BOM bilda en styrgrupp för 
att arbeta fram en lösning för Näldenskolan och tidsplan för övriga 
områden i lokalstrategi.  

Bakgrund 
Åtgärdsplan för lokalförsörjning är kopplad till den strategi för 
lokalförsörjning inom barn- och utbildningsförvaltningen som Barn- och 
utbildningsnämnden beslutade om tidigare under våren 2017. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande från verksamhetschef förskola, 2017-06-12 
Åtgärdsplan för lokalförsörjning, från verksamhetschef förskola, 2017-06-12 

Förslag som läggs på mötet 
Katarina Rosberg, S, Monica Dahlén, S, Carina Grahn Hellberg, S, Viveca 
Asproth, S samt Jörgen Blom, V har inkommit med ett förslag att lyfta ur 
dokumentet i sin helhet men att gå vidare med alternativ två för att prissätta 
och slutföra dokumentet. Samt att presidiet får i uppdrag att skyndsamt 
tillsammans med SABY och BOM bilda en styrgrupp för att arbeta fram en 
lösning för Näldens skola och tidplan för övriga områden i lokalstrategi.  

Beslutsgång 
Det finns ett grundförslag, att barn- och utbildningsnämnden tar ställning till 
åtgärdsplanens alternativ 1 och 2. Dt finns ett motförslag, se ovan. 

Ordförande ställer grundförslagen mot motförslaget och finner att 
motförslaget bifalles. 
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Bun § 75 (forts.) Dnr 2017-000088 
 

Kopia till 
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola 
Sanna Palomaa, verksamhetschef skola fritidshem 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
Presidiet 
SABY 
BOM 
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Bun § 76 Dnr 2017-000075  

Familjecentral 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att under förutsättning att 

socialnämnden och Region Jämtland Härjedalen ingår i familjecentralen 
etablera en samlokaliserad familjecentral i samverkan med 
primärvården. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar, under förutsättning att 
socialnämnden beslutar detsamma, att verksamheten Öppen förskola 
(Kongroa) tas emot från socialnämnden till barn- och 
utbildningsnämnden från 171001 och istället bedrivs inom ramen för 
familjecentral enligt punkt 1. 

3. Barn- och Utbildningsnämnden tar från Socialnämnden emot 
budgeterade resurser, d.v.s. budget för 50 % förskollärare från IFO till 
BoU. 

4. Revidera gällande avtal till att omfatta samarbetet mellan primärvården 
och Krokoms kommun. 

Bakgrund 
Individ och familjeomsorgen har under ett antal år bedrivit den öppna 
förskolan Kongroa i Krokoms tätort. Den öppna förskolan är ett 
verksamhetsområde som tillhör Barn och Utbildningsnämndens 
verksamhetsområde. 

Krokoms kommun och primärvården i Krokoms Kommun har under lång tid 
haft en överenskommelse om att gemensamt driva familjecentral med 
utgångspunkt från de fyra hörnstenarna: 

 Öppen förskola 

 Mödrahälsovård (MVC) 

 Barnhälsovård (BVC) 

 Individ och familjeomsorg. 
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Bun § 76 (forts.) Dnr 2017-000075 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, verksamhetschef förskola, 2017-06-02 
Samverkansavtal familjecentral Krokom 2011 
Samverkansavtal familjecentral Krokom 2016 

Kopia till 
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola 
Matz Norrman, IFO-chef 
Sofie Een, nämndsekreterare socialförvaltningen 
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Bun § 77 Dnr 2017-000074  

Reviderad elevhälsoplan  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna revidering av 
Elevhälsoplanen. 

 

Bakgrund 
En central Elevhälsoplan för kommunen togs fram av elevhälsan under vt 2015 
och togs i BUN september 2015. Elevhälsan har nu reviderat planen. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, verksamhetschef elevhälsa, 2017-05-30 
Elevhälsoplan, 2017-05-30 

Kopia till 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
Eva Bromeé, verksamhetschef elevhälsa 
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Bun § 78 Dnr 2017-000062  

Kvalitetsrapport 2016 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden antar kvalitetsrapport 2016. 

 

Bakgrund 
Kvalitetsrapporten ska ge en bild över kvalitetsarbetet vad gäller målarbete 
och utvecklingsarbete i skolan; dvs. förskola, pedagogisk omsorg, 
fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola som bedrivs i 
Krokoms kommun. 

Kvalitetsrapporten ska spegla det som skett i skolverksamheterna under 
läsåret 2015/16 samt det mål- och utvecklingsarbete som skett 
kommunövergripande under kalenderåret 2016. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, kvalitetscontroller, 2017-04-12 
Kvalitetsrapport 2016, 2017-04-12 

Kopia till 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef  
Eva Bromée, verksamhetschef elevhälsa  
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola  
Sanna Palomaa, verksamhetschef skola  
Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller 
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Bun § 79 Dnr 2017-000003  

Informationer 2017 
Carola Eriksson, integrationspedagog: 

- Föredrar den rapport som hon arbetat fram under läsåret gällande 
kartläggning av nyanlända, likvärdighet och att stötta integrationen 
på skolorna. Rapporten innehåller en matris med förslag på åtgärder 
som kommunen behöver se över. 

Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef: 

- Redovisar frågan gällande simundervisning, som ställdes på nämnden 
9 maj. Kristina Forslund är ansvarig för simundervisning i 
kommunen och har sammanfattat läsårets simundervisning. Över lag 
har samtliga tillfällen genomförts på alla tre områden där bassäng 
finns. Tillfällen som uteblivit har ersatts med nya tillfällen i nära 
anslutning. Även extra simundervisning har erbjudits vid behov. 
Nämndsekreterare skickar ut dokumentet i sin helhet till nämnden. 

- Under förra veckan fick förvaltningen information, om en anställd 
inom BoU, som ledde till en polisanmälan. Personen är avstängd från 
sitt arbete. 

Kopia till 
Kristna Söderlund, nämndsekreterare 
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Sida 
18(25) 

Sammanträdesdatum 
2017-06-13 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Bun § 80 Dnr 2017-000079  

Mobiler på lektionstid 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag 
att ta fram riktlinjer för elevers användning av mobiler på lektionstid. 

 

Bakgrund 
Efter beslut om att avslå medborgarförslag om wifi i skolan på privata 
mobiler (dnr BUN 2017/034) kom en diskussion om hur privata mobiler 
används på lektionstid. Nämnden önskar att förvaltningen tar fram riktlinjer 
kring det och redovisar till nämnden 29 augusti. 

Kopia till 
Sanna Palomaa, verksamhetschef skola fritidshem 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(25) 

Sammanträdesdatum 
2017-06-13 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Bun § 81 Dnr 2017-000077  

Medborgarförslag - Mer rörelse/idrott på Krokoms 
kommuns skolenheter 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen skall utreda 

medborgarförslaget och återkomma till nämnden den 29 augusti. 

 

Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit till barn- och utbildningsförvaltningen 
där förlagsställaren initierar en satsning på mer rörelse/idrott under skoltid 
med syfte att öka elevers välmående och som en effekt av detta ska eleverna 
kunna tillgodagöra sig undervisningen bättre och nå högra betyg. 

Underlag för beslut 
Medborgarförslag- mer rörelse/idrott på Krokoms kommuns skolenheter, 17 
mars 2017  
Tjänsteutlåtande, nämndsekreterare, 2017-05-31 

Kopia till 
Sanna Palomaa, verksamhetschef skola fritidshem  
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(25) 

Sammanträdesdatum 
2017-06-13 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Bun § 82 Dnr 2017-000076  

Medborgarförslag - Bjud in Emerich Roth till en 
föreläsning om rasism, i någon skola i kommunen  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen skall utreda 
medborgarförslaget och återkommer till nämnden den 29 augusti. 

 

Bakgrund 
Det har inkommit ett medborgarförslag där förslagställaren vill att 
kommunen skall bjuda in Emerich Roth till en föreläsning om rasism, till 
någon av kommunens skolor. Medborgarförslaget skall besvaras av barn- 
och utbildningsnämnden själva senast i september. 

Underlag för beslut 
Medborgarförslag- Bjud in Emerich Roth till en föreläsning om rasism, i 
någon skola i kommunen, 2017-02-28 
Tjänsteutlåtande, nämndsekreterare, 2017-05-31 

Kopia till 
Sanna Palomaa, verksamhetschef skola fritidshem 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(25) 

Sammanträdesdatum 
2017-06-13 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Bun § 83 Dnr 2017-000006  

Elevärenden 2017 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av 3 st anmälningar om kränkande 
behandling och 1 st genomförda kommunikationer och åtgärder i samband 
med diskriminering och annan kränkande behandling. 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(25) 

Sammanträdesdatum 
2017-06-13 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Bun § 84 Dnr 2017-000004  

Tillbud 2017 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av de tillbud och skador som 
inrapporterats den senaste månaden. 
 
- Inom förskolan har 16 stycken tillbudsanmälningar och 7 stycken 

skadeanmälningar inlämnats. Av dessa har 7 stycken handlingsplaner 
upprättats. 

 
- Inom skolan har 4 stycken tillbudsanmälningar 10 stycken 

skadeanmälningar inlämnats. Av dessa har 1 stycken handlingsplaner 
upprättats. 

 
- Totalt har 20 stycken tillbudsanmälningar och 17 stycken 

skadeanmälningar inlämnats. Av dessa har 8 stycken handlingsplaner 
upprättats. 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(25) 

Sammanträdesdatum 
2017-06-13 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Bun § 85 Dnr 2017-000005  

Delegationsbeslut 2017 
Inga delegationsbeslut är tagna senaste månaden. 
 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(25) 

Sammanträdesdatum 
2017-06-13 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Bun § 86 Dnr 2017-000007  

Meddelanden 2017 

Förvaltningsrätten/kammarrätten 
1. Kammarrätten, Beslut om prövningstillstånd, Mål nr 1013-17. (Dnr. 

BUN 2017/013) 

Nämnder/styrelser/presidier i kommunen 
2. Kf § 33, 2017-04-27, Revisionsberättelse med revisorernas 

redogörelse samt ansvarsprövning för 2016 

3. Kf § 36, 2017-04-27, Rambudget 2018, plan 2019-2020 

4. Kf § 45, 2017-04-27, Valärende 

5. KHR § 10, 2017-05-15, Tillgänglighetsprogram/åtgärdsplaner 

Övrigt 
6. Privatperson, klagomål på Rödöns skola (Dr BUN 2017/083) 

7. Brev till 1 st vårdnadshavare via mejl, angående Ås och 
Sånghusvallen till ett skolområde 

8. Privatperson, klagomål på skolsituation i Änge skola med svar från 
nämndsordförande samt replik (Dnr BUN 2017/090) 

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(25) 

Sammanträdesdatum 
2017-06-13 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Bun § 87 Dnr 2017-000008  

Övriga frågor 2017 
Jörgen Blom, V 

- Jörgen Blom, V informerar om kontakten med en förälder på 
Näldenskolan angående situationen i Nälden med många lärare som 
sagt upp sig eller skall vara tjänstlediga. Sanna Palomaa, 
verksamhetschef skola fritidshem svarar att förvaltningen arbetar 
intensivt för att hitta lösningar för Näldenskolan. Hon berättar också 
att en grupp privatpersoner har skapat en grupp kallad ”Nästa 
generation Nälden” och de har planerat ett stormöte den 21 juni, där 
de bjudit in föräldrar, tjänstemän, politiker med flera. 
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