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§ i AK KS 2020/00027-1 

Val av justerare 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet utser Madelene Persson (c) att justera dagens protokoll. 

M f 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§2 AK KS 2020/00027-2 

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet godkänner dagordningen för dagens sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärenden på dagordningen byter ordning för att passa med föredragande handläggares 
tidsschema. 

Ett extra ärende tas upp som övrig fråga, Brev från personal påförskolan Gula Villan, 
ärendet hanteras som ett beslutsärende. 

al 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§3 AK KS 2019/01928-2 

Skolbiblioteksplan 2020-2022 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen antar skolbiblioteksplan för 2020-2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Skolbibliotekarie Linda Grannas har tagit fram ett förslag till skolbiblioteksplan för 
2020-2022. Planen beskriver bland annat utvecklingsområden och utvecklingsprojekt 
för perioden utifrån grundskolans läroplan samt skolbibliotekens tre centrala begrepp 
läslust, informationskompetens och mötesplats. 

Linda Grannas deltar i utskottets sammanträde och föredrar ärendet samt informerar 
om sitt arbete som skolbibliotekarie. 

Beslutsunderlag 
Förslag på skolbiblioteksplan 2020-2022, daterat 2020-01-07 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen antar skolbiblioteksplan för 2020-2022. 

Sändlista 
Skolbibliotekarie 
Förstebibliotekarie 
Förvaltningschef barn- och utbildning 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§4 AK KS 2020/00025-1 

Ekonomisk rapport 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet tar del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningsekonom Malin Olsson redovisar barn- och utbildningsförvaltningens 
budgetuppföljning. Då arbete med årsbolcslutet fortfarande pågår så redovisas utfallet 
till och med november 2019. 

Förvaltningen visar en total avvikelse från budget på ca -4,4 miljoner kronor. 
Avvikelsen härrör främst från att gymnasiesamverkan överskrider budget med 5,5 
miljoner kronor. Övrig verksamhet ryms nu inom budgetram. 

Utskottet tackar för informationen och ser fram emot att ta del av årsbolcslutet. 

Beslutsunderlag 
Rapport budgetuppföljning till och med november 2019. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§5 AK KS 2020/00026-1 

Redovisning av ärenden om kränkande behandling eller 
diskriminering 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet tar del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Lars Lisspers redovisar ärenden om kränkande behandling eller 
diskriminering. 

Ärenden som behandlas under dagens sammanträde är: 

Ärende med ID-nummer 151438 
Ärende med ID-nummer 152056 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



PROTOKOLL 
BARN- OCH UTBILDNINGSUTSKOTTET 
Sammanträdesdatum: 2020-01-23 
Dokument nr: AK KS 2020/00012-4 

8(18) 

§6 AK KS 2020/00042-2 

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska del 

Barn- och utbildningsutskottet föreslår l<ommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen godkänner elevhälsans patientsäkerhetsberättelse för 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Elevhälsan bedriver viss medicinsk vård och omfattas därför av patientsäkerhetslagen. 
Enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren 
(kommunstyrelsen) senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. 
Där ska det framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits föregående år, vilka 
åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts. 
Elevhälsan har nu tagit fram en patientsäkerhetsberättelse för 2019. 

Utskottet uppmärksammar behov av vissa redaktionella ändringar som ska åtgärdas 
innan kommunstyrelsen behandlar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsan 2019 inkl. bilagor, 2020-01-30 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen godkänner elevhälsans patientsäkerhetsberättelse för 2019. 

Sändlista 
Elevhälsochef 
Skolsköterska 

2019 

Beslut 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§7 AK KS 2019/02153-1 

Översyn organisation fritidsgårdar 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet uppdrar till förvaltningschefen för barn- och utbildning att 
inkomma med förslag på långsiktig lösning på fritidsgårdarnas organisation till utskottets 
sammanträde den 20 februari 2020. Den långsiktiga lösningen ska omfatta alla tre orter, 
bemanning, lokaler och en ekonomisk plan samt ta personalens arbetsmiljö i beaktande. 
Som beslutsunderlag ska utskottet också få information om verksamhetens kvalitet, 
besölcsstatistik samt en redovisning av hur nuvarande budget för fritidsgårdarna används 
och fördelas. 

I väntan på den långsiktiga lösningen stöttar förvaltningschefen upp fritidsgården i 
Älvdalen inom nuvarande budgetram. 

Sammanfattning av ärendet 
Under 2018 halverades personalstyrkan på kommunens fritidsgårdar i samband med 
neddragningar. Sedan dess har verksamheten på kommunens tre orter bedrivits med 
totalt 1,75 tjänster istället för 3,5 tjänster. Demolcratisamordnare Tomas Nord 
rapporterar nu att situationen är ohållbar. 

Kommunens politiker har beslutat att det ska finnas fritidsgårdar i alla tre 
kommundelar och att de ska hålla öppet minst 3 kvällar per vecka, varav en dag ska 
vara fredag eller lördag. Men verksamheten kan med rådande förutsättningar inte leva 
upp till det politiska uppdraget och samtidigt säkerställa säkerheten. 

Förutom brist på resurser spelar det sociala klimatet roll. Antalet ungdomar med 
riskbeteende har ökat drastiskt i kommunen jämfört med för några år sedan. 
Situationen upplevs som mycket allvarlig. Behovet av trygga vuxna utanför skola och 
hem är därmed stort. På fritidsgården i Älvdalen kan det vara upp mot 60 besökande 
ungdomar på en kväll, men bara en personal i tjänst vilket innebär en säkerhetsrisk för 
både ungdomar och personal. Fritidsgårdarna blir då till en riskfaktor istället för den 
skyddsfaktor som de är tänkta att vara. 

Kvalitet kan göra fritidsgårdarna till en skyddsfaktor. Forskning av bland andra 
Nikolaus Koutalcis vid Örebro universitet visar att det är avgörande för ungas 
psylcosociala anpassning att fritidsgårdarna erbjuder en bra och strukturerad 
verksamhet. En ostrukturerad verksamhet kan däremot påverka ungdomarna negativt. 
I de fall fritidsgårdar endast är en samlingsplats för många ungdomar med problem är 
risken uppenbar att det kan bidra till en negativ social utveckling. Det är därför klokt 
att bedriva en fritidsverksamhet med kvalitet och med tydliga förväntningar och 
visioner om hur verksamheten ska fungera. En förutsättning för det är engagerad, 
utbildad och fast anställd personal, som kan strukturera upp verksamheten på ett 
betryggande sätt. 1,75 tjänster över tre orter räcker då inte till . 

M 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande: Översyn organisation fritidsgårdar, daterat 2019-11-21 

Förvaltningschefens förslag till tillfällig organisation på fritidsgårdar under åren 2020. 

Förslag till beslut 
Demokratisamordnaren föreslår barn- och utbildningsutskottet föreslå kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att återinföra de tjänster som togs bort i samband med 
neddragningarna under 2018, så att det finns sammanlagt 3,5 tjänster till förfogande för 
kommunens fritidsgårdar. 

Förvaltningschef barn- och utbildning föreslår barn- och utbildningsutskottet: 

Barn- och utbildningsutskottet uppdrar till förvaltningschefen för barn- och utbildning 
att inkomma med förslag på långsiktig lösning på fritidsgårdarnas organisation till 
utskottets sammanträde den 20 februari 2020. Den långsiktiga lösningen ska omfatta 
alla tre orter, bemanning, lokaler och en ekonomisk plan. Som beslutsunderlag ska 
utskottet också få information om verksamhetens kvalitet, besöksstatistik samt en 
redovisning av hur nuvarande budget för fritidsgårdarna används och fördelas. 

I väntan på den långsiktiga lösningen stöttar förvaltningschefen upp fritidsgården i 
Älvdalen inom nuvarande budgetram. 

Sändlista 
Demokratisamordnare 
Enhetschef arbete och integration 
Förvaltningschef barn- och utbildning 
Förvaltningschef vård- och omsorg 
Kommundirektör 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§8 AK KS 2019/02086-4 

Utvärdering stängning av Idre Simhall 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet tar del av och godkänner utvärderingen av stängning av 
Idre simhall. 
Barn- och utbildningsutskottet beslutar att delge ärendet till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid årsskiftet 2018/2019 valde kommunen att stänga Idre simhall, vilket medförde att 
elever vid Strandskolan i Idre numera får sin simundervisning i Särna simhall istället. 
Barn- och utbildningsutskottet har uppdragit till förvaltningen att ti l l utskottets 
sammanträde den 23 januari 2020 utreda stängningen av simhallen. Utredningen ska 
göras både ur ett ekonomiskt och pedagogiskt perspektiv. 

Rektor Christin Lundberg lägger nu fram en sådan utvärdering, som visar hur 
simundervisningen fungerar och påverkats av stängningen. 

Beslutsunderlag 
Utvärdering av simundervisning Strandskolan Idre höstterminen 2019, 2020-01-10 
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsutskottet 2019-11-07, uppdrag om utvärdering 
av stängning Idre simhall. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsutskottet tar del av och godkänner utvärderingen av stängning av 
Idre simhall. 

Sändlista 
RektorIdre 
Förvaltningschef barn- och utbildning 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§9 AK KS 2019/02305-2 

Brev från förskolepersonal från förskolan Gula Villan 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet uppdrar till skolchefen att producera ett svar på brevet 
som utskottet kan ta ställning till vid nästa sammanträde, den 20 februari 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett brev har inkommit från personalen på förskolan Gula Villan. 

Brevet är ställt till politikerna i barn- och utbildningsutskottet och beskriver 
arbetssituationen på förskolan samt brister som uppkommer til l följd av den pressade 
situationen. 

Personalen efterfrågar ett svar eller synpunkter från utskottets politiker. 

Utskottet tar upp frågan för diskussion och efterfrågar mer information och en 
redogörelse på hur förvaltningsledningen ser på situationen som beskrivs av 
brevskrivarna. 

Beslutsunderlag 
Brev från personal på förskolan Gula Villan, inkommit 2019-12-20. 

Förslag till beslut 
Under sammanträdet formulerar barn- och utbildningsutskottet ett förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsutskottet uppdrar till skolchefen att producera ett svar på brevet 
som utskottet kan ta ställning till vid nästa sammanträde, den 20 februari 2020. 

Sändlista 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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10 AK KS 2019/01222-7 

Utvärdering av personalbesparing inom barn- och utbildning 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet uppdrar til l skolchefen att inför nästa 
utskottssammanträde (20 februari 2020) inkomma med förslag inldusive kostnadsbild 
på införande av särskilda undervisningsgrupper samt utökade resurser till elevhälsan. 

Sammanfattning av ärendet 
Älvdalens kommun beslutade 2018 om ett besparingspaket som omfattar samtliga 
kommunens förvaltningar. Besparingarna inom barn- och utbildningsförvaltningen 
verkställdes delvis vid vårterminens början 2019, då bland annat administrativ 
personal och många elevassistenter fick sluta. 

Vid barn- och utbildningsutskottets sammanträde den 5 juni 2019 fick förvaltningschef 
Lars Lisspers i uppgift att utvärdera personalbesparingarna. En delrapport 
presenterades vid utskottets möte den 11 november 2019. Men ärendet kunde då inte 
avslutas eftersom det var för tidigt för att göra en sammantagen analys av 
konsekvenserna, bland annat på grund av att betygen för höstterminen 2019 inte var 
satta. Utskottet beslutade därför att slutredovisningen istället ska ske vid utskottets 
sammanträde den 23 januari 2020. 

Underlag som tillkommit sedan mötet i november är alltså betygsresultaten för 
höstterminen 2019. Resultaten finns i bilagda kvalitetsplaner/rapporter för 
2019/2020. Där finns även enkätsvar från höstens elev- och föräldraenkäter. Arbetet 
med att analysera resultaten pågår ända fram till utskottets möte den 23 januari. 

Betyg, omdömen och övriga resultat från vårterminen 2019 har utskottet och 
kommunstyrelsen redan tagit del av i de kvalitetsrapporter som ligger till grund för 
beslut om fokusområden för läsåret 2019/2020 (AK KS 2019/01591). Där ingår även 
enkätsvar från vårdnadshavare, elever och personal. 

Under utskottets sammanträde närvarar kommunens specialpedagoger. 
Specialpedagogerna berättar om sitt arbete och vilka konsekvenser de sett av 
neddragningen av antalet elevassistenter. 

Specialpedagogernas bedömning är att ett inrättande av särskilda 
undervisningsgrupper skulle vara ett bra stöd för elever som i dagsläget har behov av 
stora anpassningar för att klara av ordinarie undervisning. 

Ajournering 
Ordförande Maria Eriksson (c) begär ajournering a sammanträdet 14:37. 
Sammanträdet återupptas 14:52. 

4/& 
M 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut och beslutsgäng 
Barn- och utbildningsutskottet formulerar under ajourneringen ett förslag till beslut i 
ärendet: 

Barn- och utbildningsutskottet uppdrar till skolchefen att inför nästa 
utskottssammanträde (20 februari 2020) inkomma med förslag inklusive kostnadsbild 
på införande av särskilda undervisningsgrupper samt utökade resurser till elevhälsan. 

Ordförande Maria Eriksson (c) ställer proposition på förslaget som barn- och 
utbildningsutskottet formulerat och finner att utskottet beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsutskottet 2019-06-05, §47 
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsutskottet 2019-11-07 §76 
Konsekvenser av besparingar barn- och utbildningsförvaltning 2018-2019, odaterat 
Elever i behov av extra anpassning och/eller särskilt stöd Älvdalens kommun 
vårterminen 2019, odaterat 
Lägesbild elevassistenter Älvdalsskolan och Rot skola inför läsåret 2019/2020, daterat 
2019-08-19 
Kulturanalys Älvdalsskolan 2019 hela organisation, daterad juni 2019 
Kvalitetsplan Rots skola 2019/2020, odaterat 
Kvalitetsplan Strandskolan 2019/2020, odaterat 
Kvalitetsplan Buskoviusskolan 2019/2020, odaterat 
Kvalitetsplan Älvdalsskolan 2019/2020, odaterat 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsutskottet godkänner utvärdering av personalbesparingar inom 
barn- och utbildning. 

Sändlista 
Förvaltningschef barn- och utbildning 
Elevhälsochef 

M 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§11 

Informationsärenden 
i . Information från förvaltningschefen 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Förvaltningens sjukfrånvaro ligger stabilt. 
Det är just nu ett lågt antal sjukskrivningar 
bland lärarna. 

AK KS 2020/00027-4 

2. 

3-

AK KS 2018/00857-4 

AK KS 2020/00027-9 

AK KS 2019/00181-47 

Personal/organisation 
Rekrytering av rektorer till tjänsterna som 
rektor i Rot och rektor i Särna pågår. I 
början på februari kommer intervjuer 
hållas. 

Föräldraskapsstöd i Dalarna 

Föräldrautbildning och samarbetsprojekt 
med vård- och omsorgsförvaltningen 

Uppföljning efter skypemöte med 
Skolinspektionen, beslut om Älvdalsskolan 

Förvaltningen har haft skypemöte med 
skolinspektionen angående 
skolinspektionens beslut efter tillsyn på 
Älvdalsskolan. Elevhälsochef Maria 
Johnsson informerar om mötet och 
förvaltningens reflektioner utifrån vad som 
diskuterades. 

Kontinuerlig uppföljning av fokusområden AK KS 2019/01591-15 
(analysomgång 2, 2019-11-12) 

Skolchef Lars Lisspers och elevhälsochef 
Maria Johnsson informerar om hur 
förvaltningen arbetar med uppföljning av 
fokusområden. 

Uppföljning elev- och föräldraenkäter AK KS 2020/00027-8 

/ / é i» 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Rapport från Samverkansrådet för AK KS 2019/00283-9 

8. 

9-

ungdomar 

Samverkansrådet för ungdomar har sitt 
första sammanträde för året 30 januari. 

Barn- och utbildningsutskottet efterfrågar 
att uppdrag från samverkansrådet för 
ungdomar förs in i utskottets lista över 
pågående ärenden. 

Rapport från Gymnasienämnden AK KS 2020/00027-6 

Gymnasienämnden har beredning inför 
årets första sammanträde kommande 
vecka. 

Bland annat kommer det diskuteras om 
det ska startas en utbildning för 
barnskötare. Skolchef Lars Lisspers 
meddelar att förvaltningen inte har några 
planer på att börja anställa barnskötare 
och inte ser behovet a en sådan utbildning. 

Kostnader för blöjor i förskolan AK KS 2020/00027-10 

Skolchef Lars Lisspers berättar att den 
senaste informationen är att kommunen 
inte behöver köpa in blöjor på förskolorna. 
Kommunerna har uppmanats att avvakta 
till dess att SKR kommer med 
rekommendationer. 

Interkommunal ersättning förskola, AK KS 2019/00061-3 
grundskola och fritidshem 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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i i . Information om skolbygget AK KS 2020/00027-5 

Även om bygget av nya Älvdalsskolan är 
klart så önskar barn- och 
utbildningsutskottet att få fortsatt 
information om verksamheternas status på 
lokaler och utemiljö. 

Utskottet beslutar att fortsättningsvis ha 
en stående informationspunkt på 
dagordningen, Verksamhetsmiljö, där 
sådan information kan avhandlas. 

Förskolan Skrullebo i Särna har flyttat in i 
Buskoviusskolan. De delar av 
Buskoviusskolan där förskolan nu håller 
till har anpassats till de behov som 
förskoleverksamheten har. Bland annat så 
har nya entréer och kapprum ordnats. 
Vidare anpassning av lokalerna pågår för 
att möta de krav som ställs av 
verksamheterna. 

Personalen har gått igenom utrustning och 
inventarier och tagit med det som bedömts 
vara i brukligt skick, övrigt kommer att 
slängas. Ny utrustning och inventarier 
köps in efter behov. 

12. Övriga frågor AK KS 2020/00027-3 

En övrig fråga hanterades under dagens 
sammanträde. Brev från personal på 
förskolan Gula Villan. Frågan hanterades 
som ett beslutsärende. 

w 
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Pågående ärenden 

Protokoll AK Barn- och 
utbildningsutskottet 2019-11-07 

Svar på utskottets fråga om 
rektorsorganisation från sammanträde den 
7 november 2019 

Erbjuda elev gymnasiesärskolans 
individuella program i Älvdalens kommun 

Instruktion för kommunstyrelsens utskott, 
antagen KS 2019-11-26, §241 

Protokoll föräldraråd Älvdalsskolan 2019-
12-04 

Protokoll föräldraråd Rots skola 2019-12-
02 

Protokoll Samverkansråd för ungdomar 
2019-09-19 

Protokoll Samverkansråd för ungdomar 
2019-12-05 

Protokoll Samverkansråd för pensionärer 
och funktionsnedsattas möte 2019-11-01 

Protokoll Samverkansråd för pensionärer 
och funktionsnedsatta 2019-12-13 

AK KS 2020/00027-7 

AK KS 2019/00016-24 

AK KS 2019/00021-69 

AK KS 2019/02025-5 

AK KS 2019/01585-IO 

AK KS 2019/00882-6 

AK KS 2019/00882-5 

AK KS 2019/00283-7 

AK KS 2019/00283-9 

AK KS 2018/00038-42 

AK KS 2018/00038-45 

Beslut Skolverket stadsbidrag för höjda 
löner till lärare och vissa andra 
personalkategorier för 2019/2020 

Beslut Skolverket statsbidrag för 
anställning av lärarassistenter 2019 

Kallelse AK Barn- och utbildningsutskottet 
2020-01-23 

AK KS 2020/00059-1 

AK KS 2020/00060-1 

AK KS 2020/00012-1 
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