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Barn- och utbildningsutskottet 
Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Löftet, 2018-08-30 kl. 09:00 - 12:30 

Anders Björldund (s) 
Mari Rustad (s) 
Kerstin Knuts (s), tjänstgörande ersättare för Margareta Grabowska (s) 
Monica Jönsson Thollander (s) 
Maria Eriksson (c) 
Marica Leandersson (c), tjänstgörande ersättare för Edita Pinxter (c) 
Nils-Åke Norman (m) 
Lars Lisspers, förvaltningschef 
Erik Jakobsson, sekreterare 
Maria Eriksson (c) 

Paragraf 37 - 49 

Erik Jakobsson, sekreterare 

Anders Björklund (s), ordförande 

Maria Eriksson (c), justerare 

A/Si f7) <^é'Sc -a 
ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Barn- och Sammanträdesdatum: 2018-08-30 
utbildningsutskottet 

Överldagningstid: ZiVfr^W" " ~'0~ #2 
Anslaget sätts upp: /Offr~0 *j • 

Förvaringsplats för protokollet: 
Anslaget tas ner: (' - ^5" 

Underskrift Utdragsbestyrkande 
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§37 

Val av justerare och datum för justering 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet utser Maria Eriksson (c) att justera dagens protokoll. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§38 

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet godkänner dagordningen för dagens sammanträde. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§39 AK KS 2018/01591-3 

Fokusområden förskola 2018/2019 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att förskolans 
fokusområden för läsåret 2018/19 är följande mål: 

1. Normer och värden 
2. Utveckling och lärande 
3. Modern teknik 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet bygger på förvaltningens systematiska kvalitetsarbete i förskolan (se bilaga 
Förklaringsmodell systematiskt kvalitetsarbete). I det systematiska kvalitetsarbetet är 
förskolans alla parter delaktiga. Ledningen, personal samt vårdnadshavare har alla 
bidragit med synpunkter och underlag som synliggjort kvaliteten inom 
verksamheterna. Utifrån underlaget har analyser gjorts av förskolechefer och ledningen 
har tagit fram förslag till områden som kommunen övergripande på samtliga förskolor 
bör fokusera extra på under läsåret 2018/19. Detta för att stärka kvaliteten och 
likvärdigheten inom Älvdalens kommuns förskolor. 

Utifrån bilagda kvalitetsredovisningar har följande fokusområden identifierats för 
samtliga förskolor i Älvdalens kommun att utveckla och stärka: 

1. Fortsatt arbete med Läroplanens 2 kap. 1 § Normer och värden. För att stärka 
området normer och värden vill förvaltningen arbeta med disla-imineringsgrunderna. 
Av disMmineringsgrundernas sju definierade områden vill förvaltningen att förskolan 
fokuserar på etnicitet och genusmedvetenhet. 

2. Fortsatt arbete med Läroplanens 2 kap. 2 § Utveckling och lärande. För att stärka 
området utveckling och lärande vill förvaltningen fokusera på arbetet med 
språkutveckling och flerspråkighet. 

3. Läroplanens 2 kap. 2 § Kunskaper. Fokusera på pedagogiskt arbete med modern 
teknik. 

Skolinspektionen har visat i sin kvalitetsgranskning att språket är nyckeln till 
kunskapsutvecklingen. Extra viktig är den för barn med annat modersmål än svenska. 
Förvaltningen vill därför stärka språkinlärningen generellt men också stärka 
kunskaperna om flerspråkighet bland pedagogerna. 

Beslutsunderlag 
Kvalitetsredovisningar 
Analyser 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att förskolans 
fokusområden för läsåret 2018/19 är följande mål: 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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1. Normer och värden 
2. Utveckling och lärande 
3. Modern teknik 

Sänd lista 
Förvaltningschef barn- och utbildning 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§40 AK KS 2018/01591-2 

Fokusområden fritidshem 2018/2019 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att fritidshemmens 
fokusområden för läsåret 2018/19 är följande: 

1. Fortsatt arbete med att förbättra och systematisera dokumentation inom 
fritidshem. 

2. Normer och värden 2 kap. 1 § läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet. 

3. Pedagogiskt arbete med hjälp av modern teknik. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet bygger på förvaltningens systematiska kvalitetsarbete i fritidshem. I det 
systematiska kvalitetsarbetet är förskolans alla parter delaktiga. Ledningen, personal, 
elever samt vårdnadshavare har alla bidragit med synpunkter och underlag som 
synliggjort kvaliteten inom verksamheterna. Utifrån underlaget har analyser gjorts av 
rektorer och ledningen har tagit fram förslag till område som kommunen övergripande 
på samtliga fritidshem bör fokusera extra på under läsåret 2017/18. Detta för att stärka 
kvaliteten och likvärdigheten inom Älvdalens kommuns fritidshem. 

Utifrån bilagda kvalitetsredovisning har följande fokusområde identifierats för 
samtliga fritidshem i Älvdalens kommun att utveckla och stärka: 

Läroplanens 4 kap. Fritidshemmet För att stärka fritidshemmen vill förvaltningen 
fokusera på att utveckla fritidshemmens arbete med det nya kapitlet i läroplanen som 
tillkom under 2016 samt utveckla det systematiska kvalitetsarbetet kopplat till kapitlet. 

Läroplanens 2 kap. 1 § Normer och värden För att stärka området normer och värden 
inom fritidshem vill förvaltningen fokusera på arbetet med diskrimineringsgrunderna 
inom fritidshem. T.ex. genus. 

Läroplanens 2 kap. 2 § Kunskaper Förvaltningen vill fokusera på det pedagogiska 
arbetet med modern teknik inom fritidshem och i samverkan med grundskolan. 

Barn och elever ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. De ska kunna påverka 
sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla 
förmågor för att aktivt kunna verka i demokratin, (skolverket.se) 

Yrkanden 
Marica Leandersson (c) yrkar att något om genus borde nämnas i sammanfattningen 
av ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kvalitetsredovisningar 
Analyser 

Justerandes signatur 

4> t* 
Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att fritidshemmens 
fokusområden för läsåret 2018/19 är följande: 

1. Fortsatt arbete med att förbättra och systematisera dokumentation inom 
fritidshem. 

2. Normer och värden 2 kap. 1 § läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet. 

3. Pedagogiskt arbete med hjälp av modern teknik. 

Sändlista 
Förvaltningschef barn- och utbildning 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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AK KS 2018/01591-4 

Fokusområde grundsärskola 2018/2019 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta om följande 
fokusområden för grundsärskolan läsåret 2018/2019: 

1. Systematisk dokumentation 
2. Öva elevers självständighet och uthållighet 
3. Praktik i samhället (Prao) 
4. Kommunikation med hjälp av modern telmik 
5. Samarbete och undervisning i grupp 
6. Individanpassade uppgifter 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet bygger på förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. I det systematiska 
kvalitetsarbetet är grundsärskolans alla parter delaktiga. Ledningen, personal, elever 
samt vårdnadshavare har alla bidragit med synpunkter och underlag som synliggjort 
kvaliteten inom verksamheten. Utifrån underlaget har analyser gjorts på lärar- och 
rektorsnivå och ledningen har utifrån dessa tagit fram förslag til l område som 
grundsärskolan bör fokusera extra på under läsåret 2018/19. Detta för att stärka 
kvaliteten inom grundsärskolan. 

Beslutsunderlag 
Kvalitetsredovisningar 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta om följande 
fokusområden för grundsärskolan läsåret 2018/2019: 

1. Systematisk dokumentation 
2. Öva elevers självständighet och uthållighet 
3. Praktik i samhället (Prao) 
4. Kommunikation med hjälp av modern telmik 
5. Samarbete och undervisning i grupp 
6. Individanpassade uppgifter 

Sändlista 
Förvaltningschef barn- och utbildning 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Analyser 
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§42 AK KS 2018/01591-1 

Fokusområden grundskolan 2018/2019 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att grundskolans 
fokusområden för läsåret 2018/19 är följande: 

1. Normer och värden 
2. Lärandematriser 
3. IKT/modern telmik 
4. Stöd och anpassningar 
5. Systematik och utbildning för personal 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet bygger på förvaltningens systematiska kvalitetsarbete (se bilaga 
Förklaringsmodell systematiskt kvalitetsarbete). I det systematiska kvalitetsarbetet är 
grundskolans alla parter delaktiga. Ledningen, personal, elever samt vårdnadshavare 
har alla bidragit med synpunkter och underlag som synliggjort kvaliteten inom 
verksamheterna. Utifrån underlaget har analyser gjorts på samtliga nivåer och 
ledningen har utifrån dessa tagit fram förslag till områden som kommunen 
övergripande på samtliga skolor bör fokusera extra på under läsåret 2018/19. Detta för 
att stärka kvaliteten och likvärdigheten inom Älvdalens kommuns skolor. 

Utifrån bilagda kvalitetsredovisningar har följande fokusområden identifierats för 
samtliga grundskolor i Älvdalens kommun att utveckla och stärka: 

1. Fortsatt arbete med Läroplanens 2 kap. 1 § Normer och värden För att stärka 
området normer och värden vill förvaltningen öka genusmedvetenheten, öka respekten 
mellan lärare och elever samt stärka studieron i klassrummen. 

Barn och elever ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. Barn ska kunna känna 
att de har studiero. De ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och 
inflytande och samtidigt utveckla förmågor för att aktivt kunna verka i demokratin. 
(skolverket.se) 

2. Fortsatt arbete med Läroplanens 2 kap. 2 § Kunskaper För att stärka området 
kunskaper vill förvaltningen aktivt fortsätta att arbeta med lärandematriser i samtliga 
åldrar. Skolinspektionen identifierade 2015 via enkäter till årskurs 5 och 9 att eleverna i 
kommunen hade svårt att veta vad de skulle lära sig samt vad de skulle bedömas på. 
Lärandematriser är ett konkret arbetssätt för att stärka området. Skolan ska erbjuda en 
strukturerad och tydlig undervisning såväl som i grupp som enskilt. 

3. Läroplanens 2 kap. 2 § Kunskaper: Fokusera på det pedagogiska arbetet med 
modern teknik inom samtliga åldrar. Inom kommunen kommer vi utse IKT-
pedagoger/förste lärare som hjälp och stöd. 

Justerandes signatur 4 Hc Utdragsbestyrkande 
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4. Läroplanens 2 kap. 2 § Kunskaper: Fokusera på barn med behov av särskilt stöd och 
extra anpassningar i skolan/förskolan. Förvaltningen kommer med hjälp av elevhälsan 
och speciallärare se till att särskilt stöd och extra anpassningar ska nå effekt för 
individen. 

5. Utbildning/fortbildning. Förvaltningen kommer i samverkan med högskolan 
Dalarna erbjuda kvalitativt höga utbildningar för personal under läsåret 2018/2019. 
För att stärka det systematiska kvalitetsarbetet. 

Önskat utfall är att elevernas förståelse för sitt eget lärande skall öka. Genom ökad 
förståelse för vad som skall läras kan eleverna ta ökat ansvar för sitt lärande och 
därigenom nå högre måluppfyllelse. 

Beslutsunderlag 
Kvalitetsredovisningar 
Analyser 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att grundskolans 
fokusområden för läsåret 2018/19 är följande: 

1. Normer och värden 
2. Lärandematriser 
3. IKT/modern teknik 
4. Stöd och anpassningar 
5. Systematik och utbildning för personal 

Sändlista 
Förvaltningschef, barn- och utbildning 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§43 AK KS 2017/02045-8 

Svar på frågor från föräldragruppen i Älvdalen i samband 
med fullmäktige 2018-03-05 

Barn- och utbildningsutskottet uppdrar till förvaltningen att förtydliga svaret till 
föräldragruppen med följande tillägg: 

• En text som beskriver hur situationen på skolan såg ut. 
• Svar på frågorna 

o Hur och vilka mätmetoder som används nu för att säkerställa att 
vidtagna åtgärder ger resultat för baren framförallt när det kommer 
till måluppfyllelse? 

o Hur kan man som huvudman göra en egen utvärdering och se sig 
själv som objektiv? 

Barn och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att besvara föräldragruppens frågor med det svar som återremitterades och tillägg 
enligt ovan. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fick i samband med mötet 2018-03-05 ett flertal frågor angående 
huvudmannens arbete med kvalitet och arbetsmiljöfrågor på Älvdalsskolan. Frågorna 
handlar om klagomål ifrån en föräldragrupp och hur de ser på arbetet inom barn- och 
utbildningsförvaltning. 

Yrkanden 
Maria Eriksson (c) yrkar att till svarstexten som kommunfullmäktige återemitterade 
läggs till svar på ytterligare två frågor: 

Hur och vilka mätmetoder som används nu för att säkerställa att vidtagna åtgärder 
ger resultat för baren framförallt när det kommer till måluppfyllelse? 

Hur kan man som huvudman göra en egen utvärdering och se sig själv som objektiv? 

Anders Björldund (s) yrkar att förklarande text med bakgrund til l varför situationen i 
skolan har uppkommit läggs till i ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Björldund (s) föreslår att barn- och utbildningsutskottets förslag 
till kommunstyrelsen blir det ursprungliga svaret som återremitterades med tillägg 
enligt Maria Erikssons (c) yrkande samt Anders Björklunds (s) yrkande. 

Ordförande finner att barn- och utbildningsutskottet beslutar enligt Anders Björklunds 
(s) och Maria Erikssons (c) yrkanden. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Beslut 
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Beslutsunderlag 
Svar på frågor från föräldragrupp i Älvdalen 

1. När vi vet att det finns lärare med legitimation som har framfört synpunkter 
som våra olika skrivelser belyser och som hade kunnat stanna kvar på skolan. 
Har huvudmannen då följt lagen? 

Svar: Som huvudman följer vi skollagen och som arbetsgivare följer vi de olika lagar 
som gäller för våra medarbetare. Barn- och utbildningsförvaltningen, BUF, följer 
systematiskt arbetsmiljölagen och samverkar med de facldiga företrädarna. Vid 
förändringar i verksamheten sker det alltid i dialog med de facldiga företrädarna i 
enlighet med gällande samverkansavtal. När det gäller synpunkter på verksamheten är 
det genom arbetsmiljöarbetet som dessa lyfts på arbetsplatsen, tex på arbetsplatsträffar 
eller vid förvaltningsråd. 

2. Om det nu har framkommit klagomål i flera skrivelser från både föräldrar, 
befintlig personal och personal som har valt att lämna. Kan huvudmannen säga 
att med den uppföljning av åtgärder som har skett och skall ske, en så kallad 
internutredning av en berörd part, är sund och objektiv och har tagit hänsyn 
och uteslutit att det finns ledarskapsproblem, så att ni har följt lagen och 
vidtagit nödvändiga åtgärder? 

Svar: Som huvudman har vi tagit till oss vad som framkommit via olika skrivelser och 
också muntligt. Med anledning av detta har en handlingsplan med åtgärder arbetats 
fram av skolledningen, personalföreträdare samt förtroendevalda. Som huvudman 
anser vi därför att handlingsplanen inte är ensidig utan vi bedömer att den på ett 
objektivt sätt hanterar de olika problemområden som framkommit. 
Vi har följt förvaltningens arbete kontinuerligt och där ser vi att både företagshälsa och 
andra externa myndigheter varit involverade i arbetet med både enkäter och åtgärder. 
Resultatet av handlingsplanen och de ingående åtgärderna kommer att ligga till grund 
för ett fortsatt systematiskt arbete med arbetsmiljön på Älvdalsskolan. 

3. Delfråga 1. Kan huvudmannen säga att min son och alla andra barn som har 
liknande historier har fått den undervisning de har rätt till enligt lag? Delfråga 
2. Kan huvudmannen säga att min son och alla andra barn kommer att få betyg 
som är korrekta då vi har ett mycket komplicerat betygssystem som ska belysa 
våra barns förmåga att dra slutsatser och resonemang, då de har haft tre olika 
lärare på 6 månader i två ämnen. Kan ni säga att så är fallet? 

Svar: Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) har att följa skollagen med timplaner 
m.m. och de direktiv som kommer från Skolverket och andra nationella myndigheter. 
Rektorer och chefer ska sedan i det praktiska arbetet se til l att lagar och direktiv 
efterlevs, vilket följs upp i det systematiska arbetet inom BUF. Kommunen har enligt 
den senaste skolinspektionen blivit godkänd, såväl på Älvdalsskolan som övriga 
skolenheter i Älvdalens kommun. Det finns upparbetade rutiner för hur förvaltningen 
jobbar med barn som har olika behov för att de ska få den hjälp och stöd som de har 
rätt till. Även framtagen elevhälsoplan följs och där arbetas det med täta uppföljningar 
och utvärderingar av elevhälsan, lärares och speciallärares arbete samt föräldrars och 
barns synpunkter. Utifrån beskrivningen ovan gör vi som huvudman bedömningen att 
alla elever får den undervisning de har rätt till enligt lag. Dock är vi medvetna om den 
sårbarhet som finns i det enskilda ämnet där en lärares längre frånvaro kan orsaka 
problem med undervisningen i det ämnet. Men även här finns rutiner för hur sådana 
situationer ska hanteras så att timplaner och andra krav tillgodoses. 
Betygen är rättssäkra och här följer förvaltningen de anvisningar som Skolverket ger 
för hur betyg ska sättas vid avsaknad av behörig lärare i vår organisation. Det finns 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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mycket tydliga rutiner för hur betyg skall sättas och hur lärare skall jobba kollegialt 
med att överföra elevers måluppfyllelse i olika ämnen för att nå kunskapsmålen i 
skolan. Som huvudman får vi varje år via uppföljning tydligt beskrivet förhållanden 
mellan satta betyg och resultaten på nationella prov som ett exempel och vid behov 
vidtar förvaltningen åtgärder, exempelvis utbildning av personal. 

4. Kan huvudmannen säga alla de barn som är i speciellt behov av stöd och extra 
hjälp, samt alla de andra barnen som inte har utbildade lärare och ständigt får 
nya vikarier har en skolmiljö som präglas trygghet och studiero? 

Svar: Resultaten av förvaltningens senaste skolmiljöenkäter, som vi som huvudman 
tagit del av, visar att miljön i skolorna i kommunen är tillfredsställande. De frågor som 
ställs är framtagna av Skolinspektionen och används runt om i Sverige. Vi önskar 
självklart att den upplevda tryggheten vore 100% inom detta område, men siffrorna är 
ändå godkända. Föräldrarna anser att det är en trygg miljö på Älvdalsskolan utifrån att 
resultatet i enkäten från 2015 visar att 83% av de svarande ansåg detta. Är 2017 var 
resultatet 92%. Elevernas svar 2015 visar att 87% av eleverna anser att deras skolmiljö 
är trygg. 2017 var resultatet 86,7%. Vi som huvudman har detta område som ett 
prioriterat område för läsåret 2017/2018 och resultaten för både trygghet och studiero 
kommer att följas upp. Gällande frågan om elevers behov av hjälp och stöd se svaret på 
fråga 3. 

5. Kommer vi få en objektiv översyn och där med en objektiv åtgärdslista, som 
diarieförs, för att komma till rätta med befintliga problem från en verklighet 
som belyser flera scenarier? 

Svar: Som beskrivits ovan i svaren är det flera aktörer i samverkan som jobbar med 
arbetsmiljön på Älvdalsskolan. Ni som föräldragrupp kommer att få ta del av de svar 
och åtgärder som jobbas fram inom förvaltningen. Dokumenten diarieförs och är 
allmänna handlingar. Dock kommer delar av dokumentationen att vara 
sekretessbelagd på grund av lagar om utlämnande av personuppgifter som vi som 
huvudman har att följa. 

6. Måndag den 26 februari kunde vi läsa i Mora Tidning om ytterligare 
nedskärningar inom kommunen och skolan. Vi kan läsa att det ska tas bort 
assistenter till barn med särskilda behov och istället hoppas kommunen satsa 
på behöriga lärare. Det går även att läsa att Peter Egardt och Stefan Linde 
säger, att med bra ledarskap, god arbetsmiljö och lugn i klassrummen är målet 
och dit vill ni ta verksamheten. Hur har ni tänkt att det ska gå till med åtgärder 
jag tidigare läste upp? Hur många behöriga lärare kommer kommunen att få 
och behålla under en längre period, om ni har missat att vidta nödvändiga 
åtgärder? 

Svar: Kommundirektör Stefan Linde har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att se till 
att förvaltningarnas verksamhet skall vara effektiv och att givna budgetramar ska 
hållas. Nu visar olika utredningar att kostnaderna för kommunens 
grundskoleverksamhet är höga vid jämförelse med kommuner med liknande 
förutsättningar. BUF ser därför möjligheter att effektivisera sin verksamhet. 
Förvaltningschefen inom BUF har presenterat olika förslag för hur förvaltningen kan 
bli mer effektiv och ändå över tid skapa bättre förutsättningar för eleverna att nå 
uppsatta mål. Ambitionen med de förändringar som sker inom BUF är att skapa 
förutsättningar för att öka antalet lärare i verksamheten. Detta går dock inte att göra 
parallellt utan måste ske i olika steg. Idag finns en plan för de effektiviseringar som 
skall göras och för det arbete som ska ske med de nya förutsättningarna. Starten på 
detta arbete sker under våren 2018. 

Justerandes signatur 

få> & 
Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 
BARN- OCH UTBILDNINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2018-08-30 
Dokument nr: AK KS 2018/00226-17 

15(22) 

För närvarande, läsåret 2017/2018, pågår en utbildning av personal i ledningsgruppen 
där högskolan Dalarna utbildar skolans chefer i förändringsarbete och systematiskt 
arbete. Detta arbete kommer att fortsätta med samtlig personal under hösten 2018 för 
att alla ska kunna jobba med utveckling och förändringsarbete på ett bättre sätt. När 
allt detta grundläggande arbete är klart har förutsättningarna förbättrats avsevärt för 
att ge barnen i Älvdalens kommuns skolor de bästa möjligheterna och 
förutsättningarna för att nå goda resultat. 

7. Har ansvariga för skolbudgeten äskat mer pengar för nästkommande år, när 
deras verksamhet överskridit budgeten med åtskilliga miljoner tidigare och 
med dom ökade kostnaderna, för olika behov som uppenbarligen verkar ha 
funnits? 

Svar: Förvaltningarna följer den av kommunfullmälctige fastställda kommunplanen 
som sträcker sig ifrån 2018-2020 och där finns det fastlagt en budgetram för varje 
förvaltning. Ramen för varje förvaltning utgår ifrån en bedömning av behoven inom 
respektive förvaltning utifrån ev förändringar som man känner till. Ett exempel på 
sådana förändringar inom BUF är antalet barn inom förskolan eller antalet elever i 
gymnasiet. Representanter från kommunstyrelsen och förvaltningscheferna har också 
kontinuerliga träffar där man diskuterar om det skall ske en annan fördelning av de 
givna budgetramarna utifrån förändringar som sker under budgetåret. 
Förvaltningschefen för BUF har inte äskat ytterligare pengar för perioden, men arbetar 
aktivt för att hitta effektiviseringar inom verksamheten och då främst inom områden 
som inte leder till lägre kvalitet i verksamheten för barnen/eleverna. 

Förslag till beslut 
Ärendet återremitterades från kommunfullmäktige. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef Lars Lisspers 
Rektorer barn- och utbildningsförvaltningen 
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§44 AK KS 2018/00069-48 

Svar på frågor från barn- och utbildningsutskottets 
sammanträde 2018-06-28 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet beslutar att: 

• uppdra till skolchefen att sätta sig in i frågorna och redogöra för utskottet vad 
som händer i slutet av januari. Vilka åtgärder kommer vidtas i januari utifrån 
de konsekvenser som har framkommit vid analysen. Utskottet efterfrågar 
återrapportering till sammanträdet i november månad. 

• Översända handlingar och beslut i ärendet till kommunstyrelsen för 
information. 

Sammanfattning av ärendet 
På barn- och utbildningsutskottets sammanträde den 28 juni 2018 beslutade utskottet 
att uppdra till förvaltningen att besvara ett antal frågor enligt yrkande från Maria 
Eriksson (c). (BU § 34/2018) 

Förvaltningen har framställt svar på frågorna. 

Yrkanden 
Maria Eriksson (c) yrkar att barn- och utbildningsutskottet uppdrar till skolchefen att 
sätta sig in i frågorna och redogöra för utskottet vad som händer i slutet av januari. 
Vilka åtgärder kommer vidtas i januari utifrån de konsekvenser som har framkommit 
vid analysen. Utskottet efterfrågar återrapportering till sammanträdet i november 
månad. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag BU § 34/2018. 
Förvaltningens svar på frågorna i Maria Eriksson yrkande från 2018-06-28. 
Bilagor: 
Begäran om registerutdrag ur belastningsregistret. 
Blankett avseende tystnadsplikt inom skola och förskola. 
Protokoll från MBL förhandlingar med fackförbunden kommunal, lärarförbundet, 
lärarnas riksförbund och vision. 
Pviskbedömning. Daterat 2018-02-06. 
Riskbedömning Idre. Daterad 2018-03-14. 
Risk och konsekvensanalys vid omorganisationen 2018. Daterad 2018-05-23. 
Elevhälsoplan Älvdalens kommun 2017-2018. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§45 AK KS 2018/00069-49 

Remiss: Kulturplan 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet har inget att erinra gällande de delar av planen som 
berör utskottets verksamhetsområden. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsenheten arbetar på att ta fram en ny kulturplan för kommunen. 

Planen är nu ute på remiss. När remissyttrandena har tagits i beaktande kommer 
planen att läggas fram för antagande. 

Barn- och utbildningsutskottet är en av remissinstanserna. 

Beslutsunderlag 
Kulturplan. Remissupplaga, odaterad. 

Sändlista 
Kultur- och fritidsenheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§46 AK KS 2018/01632-1 

Delårsrapport 2018 Barn- och utbildningsförvaltningen 

Barn- och utbildningsutskottet godkänner delårsrapporten för 2018. 

Sammanfattning av ärendet 
En delårsrapport för barn- och utbildningsförvaltningen har upprättats. 

Förvaltningschef Lars Lisspers redogör rapporten för utskottet. 

Utskottets ledamöter tar del av texten och föreslår redaktionella ändringar i texten i 
form av rättningar av stavfel med mer. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2018 för barn- och utbildningsförvaltningen. 

Beslut 

Justerandes signatur 
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§47 AK KS 2018/00069-51 

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 
Utskottets ledamöter ställer övriga frågor till förvaltningschef Lars Lisspers. 

Marica Leandersson (c) undrar varför personalen på skolan inte får äta medtagen mat i 
skolmatsalen. 

En av anledningarna är att den medtagna maten inte är säker och kan komma 
att utlösa allergiska reaktioner hos andra som äter i matsalen. 

Mari Rustad (s) undrar hur matchning till tjänster på fritids i Särna går till . Det ser inte 
så bra ut när personal blir uppsagd från tjänster utan att matchas till andra tjänster på 
skola/förskola. 

Lars Lisspers beskriver hur omplaceringar hanteras av personalkontoret och 
hur rekryteringen till tjänster går till. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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i 48 

Informationsärenden 
1. Likabehandlingsärenden/elevärenden 

Inga ärenden finns att rapportera om. 

2. Information om skolbygget 

Etapp 2 av skolbygget fortgår. Just nu 
inväntas leverans av stommen till 
huskroppen. 

3. Information från gymnasienämnden 

Anders Björklund (s) informerar om 
gymnasienämndens arbete. 

4. Ekonomisk rapport 

Lars Lisspers visar en rapport över 
förvaltningens ekonomi. 

5. Kommunens ekonomiska läge 

Ekonomichef Jonas Källman har upprättat 
en skrivelse som beskriver kommunens 
ekonomiska läge och kommande 
utmaningar med besparingar. 

6. Arbetssituation Älvdalsskolan 

Lars Lisspers redogör för arbetssituationen 
på Älvdalsskolan och tillfälliga lösningar 
avseende personal. 

7. Organisation Särna/Idre 

Lars Lisspers informerar om hur förskolor 
och skolor kommer organiseras i Idre och 
Särna. 

AK KS 2018/00069-5 

AK KS 2018/00069-2 

AK KS 2018/00069-22 

AK KS 2018/00069-36 

AK KS 2018/00069-41 

AK KS 2018/00069-42 

AK KS 2018/00069-43 

8. Lärarlönelyftet 

Personal som kommer ta del av 
lärarlönelyftet är nu utsedda. 

9. Förstelärare 

Förvaltningen har utsett föreslärare. 

AK KS 2018/00069-44 

AK KS 2018/00069-45 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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10. Nuläge förskolor/skolor AK KS 2018/00069-46 

Lars Lisspers informerar om läget på de 
olika förskolorna och skolorna i 
kommunen. 

11. Branden i Trängslet AK KS 2018/00069-47 

Lars Lisspers informerar om branden i 
Trängslet och visar informationen som 
eleverna får ta del av. 

Förvaltningens verksamhet har inte 
påverkats nämnvärt av branden. 

Älvdalsskolan har bjudit in 
räddningscheferna som deltog i branden 
att komma till skolan och informera. 

12. Medarbetarenkät AK KS 2018/00069-50 

Svarsfrekvensen på medarbetarenkäten 
var 67% i förvaltnignen. 

Genomgång av medarbetarenkäten och 
den interna enkät som förvaltningen har 
gjort planeras till nästa 
utskottssammanträde. 

Justerandes signatur 
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§49 

Delgivningar 
1. Protokoll AK Barn- och AK KS 2018/00226-14 

utbildningsutskottet 2018-06-28 

2. Kallelse AK Barn- och utbildningsutskottet AK KS 2018/00226-15 
2018-08-30 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


