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§ 13 AK KS 2020/00027-1 

Val av justerare 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet utser Tomas Andersson (sd) att justera dagens 
protokoll. 

/ *0 T i \ 
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§14 AK KS 2020/00027-2 

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet godkänner dagordningen för dagens sammanträde. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§15 AK KS 2020/00025-3 

Ekonomisk rapport 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet tar del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningsekonom Malin Olsson redovisar budgetuppföljning för barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Utfallet för helåret 2019 är nu klart. Förvaltningen landade på ett överskott om ca. 
4,4m kronor. 

Gymnasiesamverkan visar tyvärr ett underskott om -6,9m kronor. Detta kompenseras 
dock, och mer därtill, av ett stort engångsbidrag från Älvdalens Besparingsskog för 
byggandet av nya Älvdalsskolan. 

För år 2020 har det beslutats att kostnaden för gymnasiesamverkan inte ska belasta 
barn- och utbildningsförvaltningens budget. 

Rensat från externa faktorer som kostnad för gymnasiet och bidrag från Älvdalens 
besparingsskog så visar förvaltningen ett överskott på 1,1m kronor. 

Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning till och med december 2019. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsutskottet tar del av informationen. 

Af OCK 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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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. 

Sju nya ärenden har startats sedan barn- och utbildningsutskottets senaste 
sammanträde. 

Utskottet och förvaltningschefen diskuterar om en händelse kan generera flera 
ärenden. Det konstateras att det görs ett ärende per händelse och att ett ärende kan 
innehålla mer än en typ av kränkning/diskriminering. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 17 AK KS 2019/02086-9 

Återremiss Utvärdering stängning av Idre Simhall 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet bedömer att i dagsläget har eleverna i Idre tillräckliga 
förutsättningar att nå målen för simundervisningen utan Idre Simhall. 

Utskottet uppdrar till skolchefen att till kommunstyrelsens sammanträde den 10 mars 
2020 förtydliga underlaget för redovisning av hur simundervisning sker på de olika 
skolorna i kommunen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen mottog på sitt sammanträde 2020-02-11 en delgivning om att Barn-
och utbildningsutskottet har behandlat ärendet Utvärdering stängning av Idre 
Simhall och godkänt utvärderingen. Styrelsen valde att ta upp ärendet för beslut och 
återremittera ärendet till barn- och utbildningsutskottet med ett uppdrag om en vidare 
analys av simundervisning i kommunens alla skolor. 

"Kommunstyrelsen uppdrar till barn-och utbildningsutskottet att med rektor Christin 
Lundbergs utvärdering som grund redovisa hur likvärdigheten ser ut när det gäller 
simundervisningen i kommunens alla skolor. I redovisningen ska framgå antal 
simtillfällen för de olika årskurserna och möjligheterna för eleverna att nå 
kursplanernas mål med simundervisningen. 

Utskottet ska också redovisa sin uppfattning om simhallen i Idre behövs för barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamhet." 

Barn- och utbildningsutskottet tar upp ärendet för ytterligare diskussion utifrån 
kommunstyrelsens återremiss. 

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

Sändlista 
Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§18 AK KS 2019/02305-4 

Brev från förskolepersonal från förskolan Gula Villan 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet har mottagit och tagit del av er skrivelse. Då utskottet 
inte ser några frågor som ni önskar få besvarade så vill vi delge er att vi tar ti l l oss den 
situation ni beskriver och har det i bealctande vid kommande verksamhetsdislcussioner. 

Utskottet har även diskuterat skrivelsen med förvaltningschef samt rektor för 
förskolorna i Älvdalen. Därmed är även dessa informerade om situationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Personalen på förskolan Gula Villan inkom 2019-12-20 med ett brev till barn- och 
utbildningsutskottet. 

I brevet beskriver personalen hur arbetssituationen sett ut under hösten och vad de ser 
för konsekvenser av det pressade läget. 

Ann-Marie Eriksson, rektor för förskolorna i Älvdalen, är inbjuden till dagens 
sammanträde för att redogöra ledningens syn på det som tas upp i brevet. 

Ann-Marie upplever att tiden som pedagogerna kan lägga på barngrupperna har 
minskat på grund av ökande mängder arbete med bland annat dokumentation och 
andra sysslor. Vilket kan vara en bidragande faktor till att personalen känner att de inte 
räcker till. 

Arbetssituationer på förskolorna är pressade i allmänhet och förskolan Gula Villan har 
haft ett extra ansträngt läge under hösten. 

Ann-Marie har besökt Gula Villan och pratat med personalen. En del förändringar har 
gjorts hos verksamheten och återkopplingen är att situationen har blivit bättre. 

Beslutsunderlag 
Brev från personal på förskolan Gula Villan, inkommit 2019-12-20. 
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsutskottet § 9/2020. 

Sändlista 
Personal på Gula Villan 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 19 AK KS 2017/00917-5 

Gruppstorlek inom förskolan 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet konstaterar efter rektors redogörelse av ärendet att 
förvaltningen följer de rekommendationer som skolverket ger i den mån det är möjligt 
med nuvarande organisation. Utifrån dagens förutsättningar ser utskottet inga behov 
av att förvaltningen ändrar nuvarande organisation med storlek på barngrupper och 
personaltäthet per barn. Då skolverket gett besked om att bidrag för minskade 
barngrupper inte är aktuellt att beviljas så som organisationen ser ut idag så bör 
uppdraget ses som åtgärdat. 

Barn- och utbildningsutskottet informerar kommunstyrelsen att ärendet om 
gruppstorlek i förskolan är behandlat. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen uppdrog 2017-05-30 till Barn- och utbildningsförvaltningen att 
arbeta i riktning mot Skolverkets rekommendationer för barngruppernas storlek och 
att söka stödfinansiering från Skolverket för ändamålet. (KS §159/2017) 

Barn- och utbildningsutskottet har bjudit in Ann-Marie Eriksson, rektor för 
förskolorna i Älvdalen, för att redogöra för läget på förvaltningen. 

Förskolorna i Älvdalen strävar idag mot ett snitt på 17 barn och 3 pedagoger per 
barngrupp. Den faletiska storleken på barngrupperna varierar något beroende på bland 
annat ålderssammansättningen på gruppen. En grupp med äldre barn kan vara något 
fler medan en grupp med merparten yngre barn ofta är några färre. Utifrån de resurser 
som finns tillgängliga för verksamheten så är det en fungerande organisation. 

Om mer resurser fanns så anser Ann-Marie att det vore angelägnare att öppna fler 
avdelningar än att sätta in fler pedagoger i nuvarande avdelningar. 

Förvaltningen har ansökt om bidrag från Skolverket för att minska barngrupperna. 
Ansökan avslogs med motiveringen att bidraget främst var riktat till kommuner där 
snittet på barngrupper är 24-25 barn per grupp. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 159/2017. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsutskottet tar del av informationen. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 

1 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 20 AK KS 2020/00251-1 

Utredning om införande av särskild undervisningsgrupp 

Barn- och utbildningsutskottet godkänner förvaltningens begäran om mer tid för att 
utreda införande av särskild undervisningsgrupp. Uppdraget att inkomma med 
utredningen förlängs till maj 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
På barn- och utbildningsutskottets sammanträde 2020-01-23 behandlade utskottet 
ärendet Utvärdering av personalbesparing inom barn- och utbildningsutskottet. På 
sammanträdet deltog kommunens specialpedagoger och redogjorde vilka konsekvenser 
de märkt av från besparingarna. Specialpedagogerna lämnade också förslag på åtgärder 
för att underlätta för verksamheterna och elever som har behov av extra stöd. Den 
åtgärd som specialpedagogerna bedömde var angelägnast var införande av särskilda 
undervisningsgrupper. 

Barn- och utbildningsutskottet uppdrog till skolchefen att till sammanträdet den 20 
februari 2020 inkomma med förslag inklusive kostnadsbild på införande av särskilda 
undervisningsgrupper samt utökade resurser till elevhälsan. 

Elevhälsochef Maria Johnsson har inlett en utredning för införande av särskild 
undervisningsgrupp. Elevhälsan och rektorerna har fört diskussioner om hur 
organisationen av särsldlda undervisningsgrupper ska se ut. 

För att de särsldlda undervisningsgrupperna ska bli en lyckad satsning så har 
förvaltningen behov av mer tid för utredningen. Bland annat så planerar 
specialpedagogerna och rektorerna att åka på studiebesök till Mora och Orsa 
kommuner där särsldlda undervisningsgrupper redan finns etablerade. 

Beslutsunderlag 
Minnesanteckningar från diskussioner om särskild undervisningsgrupp mellan 
elevhälsa och rektorer. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsutskottet godkänner förvaltningens begäran om mer tid för att 
utreda införande av särskild undervisningsgrupp. 

Sändlista 
Elevhälsochef 

Beslut 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§21 AK KS 2019/02153-3 

Översyn organisation fritidsgårdar 

Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet beslutar att återupprepa uppdraget till 
förvaltningschefen enligt beslut § 7/2020. Utskottet förväntar sig att uppdraget är 
genomfört till utskottets sammanträde 2020-04-02. Vidare uppmanar utskottet 
förvaltningschefen att prioritera uppdraget. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsutskottet beslutade på sitt sammanträde 2020-01-23 § T-

"Barn- och utbildningsutskottet uppdrar till förvaltningschefen för barn- och 
utbildning att inkomma med förslag på långsiktig lösning på fritidsgårdarnas 
organisation til l 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, 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." 

Förvaltningschefen levererar underlag för fortsatt diskussion i ärendet till dagens 
sammanträde. Demokratisamordnare Tomas Nord och fritidsledare Håkan Tomth är 
inbjudna till sammanträdet för att diskutera frågan. 

Utskottet diskuterar ärendet vidare med de inbjudna gästerna och förvaltningschefen. 

Barn- och utbildningsutskottet påtalar till förvaltningschef Lars Lisspers att uppdraget 
var ett färdigt förslag att ta ställning till vid dagens sammanträde. Då inget förslag finns 
idag väljer utskottet att återupprepa uppdraget. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsutskottet § 7/2020. 
Politiskt uppdrag gällande fritidsgårdar. 
Enkätsvar från fritidsledare angående arbetsmiljö med mer. 
Projektplan: Barn och ungas välfärd - ett samverkansprojekt mellan skola och 
socialtjänst. 
Demokratisamordnare Tomas Nords tjänsteutlåtande Översyn organisation 
fritidsgårdar. Dnr AK KS 2019/02153-1. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 22 

Informationsärenden 
i . Information från förvaltningschefen AK KS 2020/00027-13 

Förvaltningschef Lars Lisspers informerar. 

TRIVAS projekt har startat på 
Älvdalsskolan. 

Fritidsgården flyttar från Baured til l 
kantorsbostaden. 

Skolinspektionen har begärt att alla skolor 
ska rapportera in hur många ldagomål och 
vad det är för typ av klagomål från 2017 till 
idag. Materialet för återrapport är 
framtaget. Det gäller flera kommuner och 
är inte särskilt riktat mot Älvdalen. 

Rektorerna arbetar på att besvara ett 
tidigare ärende från skolinspektionen. 

2. Verksamhetsmiljö AKKS 2020/00027-15 

Arbetet med området kring nya 
Älvdalsskolan fortgår enligt planen. 

En begäran om åtgärd m m enligt 6a § 6 
kapitlet arbetsmiljölagen har inkommit 
gällande personalutiymme för personalen 
på fritids på Älvdalsskolan. 

Ett preliminärt datum för ny-invigning av 
Buskoviousskolan är satt, ye april. 

3. Rapport från gymnasienämnden AKKS 2020/00027-14 

Ordförande Maria Eriksson rapporterar. 

Nämnden fokuserar på att försöka hantera 
det ekonomiska läget för 
gymnasiesamverkan. 

En extern konsultgrupp har tagits in för att 
analysera ekonomin och om möjligt 
komma med förslag på områden där 
ytterligare besparingar kan ske. Utredning 
förväntas presenteras den 2 mars 2020. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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4. Rapport från Samverkansråd för 
ungdomar 

Vice ordförande Mari Rustad rapporterar. 

Kommunchefen var med på senaste mötet 
och uppmanade ungdomarna att sprida 
information om vad som gäller kring 
parkering vid av- och påstigningsytan 
utanför nya Älvdalsskolan. 

Kommunens barnkonventionsgrupp var 
inbjudna och presenterade kommunens 
handlingsplan för införande av 
barnkonventionen till rådet. 

5. Rektorsrekrytering 

Rekryteringen av rektorer pågår ännu. Till 
dess att tjänsterna är tillsatta finns 
tillfälliga lösningar på plats. 

6. Läsårstider 2020/2021 

Höstterminen startar den i8e augusti och 
slutar i8e december. 

Vårterminen startar ne januari och slutar 
ne juni. 

Föräldrainformation BRÅ 

AK KS 2020/00027-16 

7-

8. 

9-

10. 

Region Dalarna och 
ungdomsmottagningar 

Förvaltningschef Lars Lisspers och 
elevhälsochef Maria Johnsson har varit på 
informationsträff med Region Dalarna och 
fått information om hur regionen arbetar 
med ungdomsmottagningar. 

Grundsärskolan och prioritet 

Överldagan av Älvdalens kommuns beslut, 
ak ks 2020/00166-2, om att avslå ansökan 
om skolgång 

Förvaltningschef Lars Lisspers informerar 
om en inkommen överklagan. 

AK KS 2020/00027-17 

AK KS 2020/00027-18 

AK KS 2020/00027-19 

AK KS 2020/00027-20 

AK KS 2020/00027-22 

AK KS 2020/00027-23 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§23 

Delgivningar 
1. Kallelse AK Barn- och utbildningsutskottet AK KS 2020/00012-5 

2020-02-20 

2. Pågående ärenden, utskott 2020-02-20 AK KS 2020/00027-21 

3. Föräldrarädsmöte Älvdalsskolan 200120 AKKS 2020/00023-1 

4. Föräldraråd Rots skola 200127 AK KS 2020/00023-2 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


