Kallelse/underrättelse 2018-04-23

Barn- och utbildningsnämnden
Tid

Plats

13:30

Vargavidderna

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Arne Augustsson (C), ordförande
Thorbjörn Bäckrud (KD), vice ordförande
Nea Mustonen (KD)
Ylva von Schéele (M)
Maud Pettersson (MP)
Lennart Eriksson (L)
Kenth Gustafsson (S)
Therese Magnusson (S), 2:e vice ordförande
Carina Karlsson (S)
Ghuncha Alipour (S)
Jerry Karjalainen (V)

Bitte Bäckrud (KD)
Ann-Christin Johanzon (C)
Frida Eriksson (C)
Christofer Carlander (M)
Paulina Jonsson (MP)
Sven-Erik Windh (L)
Anna-Liisa Törmänen (S)
Ulf Appelkvist (S)
Sonny Gustafsson (S)
Ismael Zarifkhan (S)
Pernilla Johansson (V)

Övriga
Margaretha Zetterlund, Verksamhetschef
Tove Lundén, Controller
Ann-Sofi Persson, Utvecklingsstrateg
Torbjörn Kämblad, Rektor
Anna Eriksson, Kommunsekreterare
Ann-Britt Lindahl, Nämndsekreterare
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Föredragande

1 - Val av justerare
Förslag till beslut
Till justerare väljs Kenth Gustafsson (S).
Justering sker tisdag 24 april 2018, kl. 15.00.
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2 - Godkännande av dagordning
Förslag till beslut
Förslag till dagordning godkänns.
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3 - Dataskyddsombud BUN 2018-19

Föredragande Anna Eriksson 13:30

Ärendebeskrivning
I enlighet med dataskyddsförordningens (GDPR) fjärde avsnitt ska alla personuppgiftsansvariga utse
ett dataskyddsombud. Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den
personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt
dataskyddsförordningen. Men ombudet ska också bevaka att reglerna följs och fungera som
kontaktperson för Datainspektionen. Dataskyddsombudet ersätter personuppgiftsombudet i
nuvarande personuppgiftslagen (PuL).
Dataskyddsförordningen kräver att alla offentliga myndigheter så som kommuner, landsting och
regioner utser ett dataskyddsombud. De nya reglerna börjar gälla den 25 maj 2018 och det finns
ingen övergångsperiod.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse - Dataskyddsombud

Förslag till beslut
Arkivarie Cecilia Lindström utses till dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden från den
25 maj 2018.
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4 - Ekonomisk uppföljning mars 2018
BUN 2018-3

Föredragande Tove Lundén 14:00

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens resultat för januari-mars är 404 tkr sämre än budget efter att
hänsyn tagits till budget differensen. Budgeten för perioden är 21 350 tkr och förbrukat är 21 754
tkr vilket medför en differens på 404 tkr.

Beslutsunderlag
•
•

Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning mars 2018
Ekonomisk uppföljning Mars 2018

Förslag till beslut
Ekonomisk uppföljning för perioden godkänns.
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5 - Barn- och utbildningsnämndens
budget och verksamhetsmål 2018 kostnadsminskningar BUN 2018-8

Föredragande Margaretha
Zetterlund 14:10

Ärendebeskrivning
Verksamhetschef fick vid nämndens sammanträde, 26 februari 2018, i uppdrag att ta fram förslag
på kostnadsminskningar då budget 2018 ligger 2 900 000 kr utanför tilldelad ram. Verksamhetschef,
ekonom, utvecklingsstrateg samt rektorer har arbetat med att ta fram förslag på
kostnadsminskningar.
Den 3 april kom besked från riksdagen att extra medel ska fördelas till kommuner som utifrån
socio-ekonomisk bakgrund behöver mer resurser till skolan. Laxå kommun fick 1 010 155 kr för
2018. Detta innebär att besparingsbehovet kan minskas med den summan.
Om tjänster tas bort från grundskolans yngre åldrar kan kommunen inte tillgodogöra sig
statsbidraget för lågstadiesatsningen på 2 000 000kr.
Besparingar kommer naturligtvis få konsekvenser, lägre måluppfyllelse, icke godkända betyg för
gymnasiebehörighet, barn som inte klarar det sociala sammanhanget i skolan och riskerar att bli
hemmasittare. Ur personalsynpunkt så blir det ökad arbetsbelastning vilket ger stress som kan leda
till sjukskrivningar. Det kan även leda till att personal söker sig från kommunen, det blir svårt att
rekrytera, det sänder signaler inom och utom kommunens gränser att det är osäkert att arbeta i
Laxå kommun.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse - Barn- och utbildningsnämndens mål och verksamhetsplan 2018 Kostnadsminskningar

Förslag till beslut
Informationen är delgiven.
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6 - Treparallelligt årskurs 7-9,
Centralskolan BUN 2018-11

Föredragande Ann-Sofi Persson
14:25

Ärendebeskrivning
Antalet elever har ökat på Centralskolan. Storleken på klasser ligger mellan 24–34 elever. Det finns
även en förberedelseklass på för närvarande 11 elever.
Inför terminsstart vårterminen 2018, har det gjorts en omgruppering i årskurs 9 där de största
klasserna finns.
Frågan om att organisera årskurs 7-9 till höstterminen 2018 i tre paralleller har diskuterats på
Centralskolan och i ledningsgruppen. I varje årskurs finns ett mindre antal elever utlandsfödda som
ännu inte är folkbokförda i kommunen. Det är svårt att veta hur det kommer att se ut nästa termin,
nästa läsår, om eleverna finns kvar eller blivit utvisade eller kommunplacerade i någon annan
kommun. Antalet folkbokförda barn i varje årskurs överstiger inte 60 till antalet.
Det är även svårt att rekrytera behöriga lärare. Vid treparallelligt i tre årskurser så ökar svårigheten
att skapa heltidstjänster i samtliga ämnen och ämneskombinationer. Befintliga lokaler räcker inte
till för en utökning med tre klasser.
Till läsåret 2018-19 är årskurs 7, 57 elever varför organisationen blir tre grupper á 19 elever. Denna
organisation kräver inte fler tjänster.

Beslutsunderlag
•

Treparallelligt årskurs 7-9, Centralskolan

Förslag till beslut
Organisation på Centralskolan läsåret 2018-19 blir 3 klasser i årskurs 7 och 2 klasser i
årskurs 8 och 9.
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7 - Timplan för Laxå kommuns
grundskolor BUN 2018-46

Föredragande Margaretha
Zetterlund 14:35

Ärendebeskrivning
Riksdagen har beslutat om ändring i timplanen, vilken ska gälla från läsårsstart 2018-19.
Förändringen innebär att timplanen blir stadieindelad, det vill säga sammanhållen timplan för
årskurs 1-3, 4-6 och 7-9. Det har även tillkommit en timplan för teknik. För Laxå kommuns skolor
innebär det smärre förändringar där vissa minuter har flyttats från ett stadie till ett annat. Teknik
har till exempel fått timmar i årskurs 2-6. Timplanen för årskurs 7-9 fasas ut under en treårsperiod.
Nya timplanen redovisas.

Beslutsunderlag
•
•

Tjänsteskrivelse - Timplan
Timplan från och med läsåret 2018-19

Förslag till beslut
Timplan för Laxå kommuns grundskolor antas.
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8 - Kränkande behandling BUN 2018-5

Föredragande Torbjörn Kämblad
14:40

Ärendebeskrivning
Det har inkommit två anmälningar om kränkande behandling från Centralskolan.
Rektor informerar om händelserna.

Beslutsunderlag
•
•

Tjänsteskrivelse - Anmälan kränkande behandling dnr BUN 2018-50
Tjänsteskrivelse - Anmälan kränkande behandling dnr BUN 2018-51

Förslag till beslut
Informationen är delgiven.
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9 - Frånvarorapportering av elever BUN
2018-55

Föredragande Margaretha
Zetterlund 14:45

Ärendebeskrivning
Under vårterminen har Lindåsens skola haft två elever med ett frånvarotillfälle var och Finnerödja
skola har haft en elev vid ett tillfälle. På Saltängsskolan har fyra elever haft ett frånvarotillfälle var
som inte varit anmält. På Centralskolan har det varit 53 fall med oanmäld frånvaro fördelat på 35
elever. Samtlig frånvaro följs upp omedelbart genom kontakt med vårdnadshavare.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse - Frånvarorapportering av elever

Förslag till beslut
Informationen är delgiven.
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10 - Utdelning ur stiftelsen Laxå
Gymnasiefond, organisationsnummer
875002 – 7008 BUN 2018-57

Föredragande Tove Lundén 14:50

Ärendebeskrivning
Enligt beslut i barn- och utbildningsnämnden den 2 maj 2011 § 57, ska utdelning av den årliga
avkastningen ske vart tredje år. Detta innebär att utdelning ska ske nu år 2018. Då det inte har varit
någon avkastning de senaste åren finns inget att dela ut.
Fonden kan upphöra och tillgångarna förbrukas fritt till de ändamål de är bestämda år 2020. Då är
alla kriterier för att avsluta fonden uppfyllda.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse - utdelning ur stiftelsen Gymnasiefonden

Förslag till beslut
Informationen är delgiven.
Ingen utdelning kan ske år 2018 på grund av att det inte har varit någon avkastning i fonden.
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11 - Utdelning ur stiftelsen Laxå
grundskolefond, organisationsnummer
875002 - 6992 BUN 2018-25

Föredragande Tove Lunden 14:55

Ärendebeskrivning
Enligt beslut i barn- och utbildningsnämnden den 2 maj 2011 § 57, ska utdelning av den årliga
avkastningen ske vart tredje år. Detta innebära att utdelning ska ske nu år 2018. Då det inte har
varit någon avkastning de senaste åren finns inget att dela ut.
Fonden kan upphöra och tillgångarna förbrukas fritt till de ändamål de är bestämda år 2020. Då är
alla kriterier för att avsluta fonden uppfyllda.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse - Utdelning ur stiftelsen Grundskolefonden

Förslag till beslut
Informationen är delgiven.
Ingen utdelning kan ske år 2018 på grund av att det inte har varit någon avkastning i fonden.
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12 - Överföring av fritidsverksamhet till
kommunstyrelsen. BUN 2018-52

Föredragande Margaretha
Zetterlund 15:15

Ärendebeskrivning
I samband med nuvarande verksamhetschefs avgång ska den tillträdande skolchefen få ett renodlat
uppdrag med ansvar för den pedagogiska verksamheten. Området fritid föreslås inordnas
organisatoriskt under kulturchef. Personalen som arbetar inom området fritid, tre heltidstjänster,
en bidragstjänst och tre timanställda på fritidsgården, berörs av omorganisationen. Anställningarna
flyttas över till kommunstyrelsen där kulturchefen blir närmaste chef.

Beslutsunderlag
•

Överföring av fritidsverksamhet till kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Ansvaret för fritid flyttas till kommunstyrelsens verksamhetsområde kulturchef, från och med 1
september 2018. Den personal som idag är anställd inom fritid får sin tjänst flyttad till
kommunstyrelsen.
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.
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13 - Verksamhetsmål för fritidsklubben
BUN 2018-53

Föredragande Margaretha
Zetterlund 15:25

Ärendebeskrivning
Verksamheten ”Fritidsklubb” behöver bli tydligare med vad syftet och målet med verksamheten är.
Det är viktigt för alla parter, personal, barn och föräldrar. Därför har det tagits fram skriftliga
verksamhetsmål för fritidsklubben. Målen gäller från 1 maj 2018,och ska revideras varje år i augusti
från och med 2019.
Verksamhetsmålen redovisas.

Beslutsunderlag
•
•

Tjänsteskrivelse - Verksamhetsmål för fritidsklubb
Verksamhetsmål - Fritidsklubben i Laxå kommun

Förslag till beslut
Verksamhetsmålen för fritidsklubben antas, och gäller från 1 maj 2018.
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14 - Riktlinjer för föreningslivets barnoch ungdomsverksamhet i Laxå
kommun BUN 2018-45

Föredragande Margaretha
Zetterlund 15:35

Ärendebeskrivning
Efter en fråga från Riksidrottsförbundet om måldokument och riktlinjer för föreningslivet visar det
sig att det saknas i Laxå kommun. Dessa två dokument är viktiga för både kommun och föreningar.
Kommunen kan ställa krav på att föreningen följer kommunens riktlinjer för att få bidrag, och
föreningarna vet vad som gäller och kan i sin tur ställa krav på ledare och föräldrar. I första läget ser
vi det som viktigast med riktlinjer för barn- och ungdomsverksamhet. Vi har tagit fram dessa utifrån
Riksidrottsförbundet rekommendationer och även tittat på Örebro kommuns riktlinjer. I nästa steg
vill vi även att ett idrottspolitiskt program tas fram.

Beslutsunderlag
•
•

Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet
Riktlinjer för föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet i Laxå kommun

Förslag till beslut
Riktlinjer för föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet i Laxå kommun antas, och gäller från
och med 1 maj 2018.

Sida 15 av 19

15(19)

Kallelse/underrättelse 2018-04-23

15 - Ärendebevakning, första kvartalet
2018 BUN 2018-36

Föredragande Ann-Britt Lindahl
15:45

Ärendebeskrivning
Ärendebevakningslista för första kvartalet 2018 redovisas.
Av ärendebevakningslistan framgår vilka uppdrag som lämnats av nämnden, när de ska vara
återrapporterade samt när uppdragen är slutförda.
Samtliga ärenden har ett återrapporteringsdatum.

Beslutsunderlag
•
•

Tjänsteskrivelse - Ärendebevakningslista, första kvartalet 2018
Ärendebevakning 2018

Förslag till beslut
Informationen är delgiven.

Sida 16 av 19

16(19)

Kallelse/underrättelse 2018-04-23

16 - Information från verksamhetschef
BUN 2018-7

Föredragande Margaretha
Zetterlund 15:50

Ärendebeskrivning
Nulägesrapport för antal nyanlända redovisas. Antalet nyanlända elever har ökat med 5 st. från
föregående månad. Skolbyggnationen i Finnerödja framskrider enligt tidsplan. Besiktning är
planerad till den 15 maj 2018. Samarbetsprojektet med Skolverket, ”Nyanländas lärande”, har
avslutats. Nu fortsätter arbetet på egen hand. Muntlig information ges om slutsatser och framtid.

Beslutsunderlag
•
•

Information från verksamhetschef
Nyanlända 2018-04

Förslag till beslut
Informationen är delgiven.
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17 - Meddelanden 2018 BUN 2018-2

Föredragande

Ärendebeskrivning
Följande meddelanden har inkommit:
1.
2.
3.
4.

Skolverket, beslut - Statsbidrag specialpedagogik för lärande för 2018/2019.
Skolverket, beslut - Statsbidrag för handledare i Läslyftet i förskolan för 2018/2019.
Skolverket, beslut - Statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för 2018.
Skolverket, beslut - Statsbidrag till skolhuvudmän om inrättar karriärsteg för lärare för
2018/2019.
5. Kanalskolefonden - Dokumentation gällande förändring. Dnr BUN 2018-20.

Beslutsunderlag
•

Meddelande april 2018

Förslag till beslut
Meddelandena är delgivna.
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18 - Delegationsbeslut 2018 BUN 2018-1
Förslag till beslut
Det finns inga delegationsbeslut anmälda till dagens möte.
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