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§1
Ekonomi
Dagens sammanträde
Verksamhetsekonom Lars Nyquist rapporterar att siffrorna för 2017 tidigast
är klara den 26 januari, därför kommer han att rapportera 2017 års resultat
på nästa möte för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott som är 7
februari. Det finns fortfarande osäkerhetsfaktorer så som migrationsintäkter
och rättelser (av bl.a. semesterlöneskulden) som påverkar 2017 års siffror.
Inga stora skillnader från tidigare prognoser är väntade.
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden tackar för
informationen

Justerare
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§2
Budget 2018 (BUN/2017:204)
Barn-och utbildningsnämnden beslut
Besparingar avseende år 2018 genomförs enligt följande.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förskolan Snigeln avvecklas efter sommarstängning
Förskolorna i Sälen organiseras i 2 hus
Minskad lokalvård Centralskolan
Sammanslagning av fritids Lillmon/Blomster ht 2018
Avveckling modul Sälens skola ht 2018
Indragning av vaktmästartjänst Ungärde
Minskad lokalvård Norra rektorsområdet
Skolchefen ges i uppdrag att tillsammans med
rektorer/förskolechefer hitta nödvändiga besparingar, för
återrapportering till arbetsutskottets sammanträde den 7 mars 2018.
Förskolan och skolan i Rörbäcksnäs samlokaliseras
Skolchefen ges i uppdrag att se över den centrala administrationen.

Beskrivning av ärende
Kommunfullmäktige har den 18 december 2017, § 145, beslutat att
fastställda barn- och utbildningsnämndens driftbudgetram till 180,5 mkr för år
2018. Kommunfullmäktige har vidare beslutat uppdra till nämnden att
fortsätta arbetet med att anpassa verksamheten i enlighet med tilldelad
budgetram.
Barn- och utbildningsnämnden har den 20 december 2017, § 86 beslutat om
fortsatt arbete med risk- och konsekvensanalyserna samt de
besparingsförslag som inkommit från förvaltningen.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har den 10 januari 2018, § 2,
föreslagit att besparingarna avseende 2018 genomförs enligt följande
förslag.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förskolan Snigeln avvecklas efter sommarstängning
Förskolorna i Sälen organiseras i 2 hus
Minskad lokalvård Centralskolan
Sammanslagning av fritids Lillmon/Blomster ht 2018
Avveckling modul Sälens skola ht 2018
Indragning av vaktmästartjänst Ungärde
Minskad lokalvård Norra rektorsområdet
Besparingskrav per rektor/förskolechef
Förskolan och skolan i Rörbäcksnäs samlokaliseras

Dagens sammanträde
Agneta Åhs-Sivertsen (C) och Tord Bergqvist (C) yrkar att arbetsutskottets
förslag om ett besparingskrav per rektor/förskolechef ändras, innebärande
att skolchefen uppdras att tillsammans med rektor/förskolechef hitta
nödvändiga besparingar. Yrkandet redovisas skriftligen enligt bilaga.
Justerare
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Kristina Bäckman (M) yrkar att det läggs till, att uppdraget ska
återrapporteras till arbetsutskottets sammanträde den 7 mars 2018.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets yrkande mot Agneta
Åhs-Sivertsen (C) och Tord Bergqvist (C) ändringsyrkande och finner att
nämnden beslutar att bifalla ändringsyrkandet. Ordföranden finner vidare att
nämnden beslutar att bifalla Kristina Bäckmans (M) tilläggsyrkande.
Kristina Bäckman (M) yrkar att det bland besparingarna läggs till, att
lokalvården inom Malung-Sälen ska upphandlas. Ordföranden ställer
förslaget under proposition och finner att nämnden avslår tilläggsyrkandet.
Omröstning begärs och genomförs enligt ordningen att den som röstar ja
röstar för att avslå tilläggsyrkandet och den som röstar nej röstar för att bifalla
tilläggsyrkandet. Omröstningen utfaller så att fem (5) ledamöter röstar ja och
tre (3) ledamöter röstar nej. Ja röstar Tord Bergqvist (C), Agneta
Åhs-Sivertsen (C), Birgitta Örjas (S), Lilian Olsson (S) och Sofia Söderström
(S). Nej röstar Kristina Bäckman (M), Erik Gustafsson (M) och Ulla Mattsson
(L).
Ordföranden finner därmed att nämnden beslutat avslå tilläggsyrkandet.
Kristina Bäckman (M) yrkar att det bland besparingarna läggs till, att
nyckeltalen ses över så att bemanning sker efter behov och budget.
Ordföranden ställer förslaget under proposition och finner att nämnden
avslår tilläggsyrkandet. Omröstning begärs och genomförs enligt ordningen
att den som röstar ja röstar för att avslå tilläggsyrkandet och den som röstar
nej röstar för att bifalla tilläggsyrkandet. Omröstningen utfaller så att fem (5)
ledamöter röstar ja och tre (3) ledamöter röstar nej. Ja röstar Tord Bergqvist
(C), Agneta Åhs-Sivertsen (C), Birgitta Örjas (S), Lilian Olsson (S) och Sofia
Söderström (S). Nej röstar Kristina Bäckman (M), Erik Gustafsson (M) och
Ulla Mattsson (L).
Ordföranden finner därmed att nämnden beslutat avslå tilläggsyrkandet.
Ulla Matsson (L) yrkar att det bland besparingarna läggs till, att skolchefen
ges i uppdrag att se över den centrala administrationen. Ordföranden finner
att nämnden beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.
Ordföranden finner därmed att barn- och utbildningsnämnden beslutat att
besparingar avseende år 2018 genomförs enligt följande.
•
•
•
•
•
•
•
Justerare

Förskolan Snigeln avvecklas efter sommarstängning
Förskolorna i Sälen organiseras i 2 hus
Minskad lokalvård Centralskolan
Sammanslagning av fritids Lillmon/Blomster ht 2018
Avveckling modul Sälens skola ht 2018
Indragning av vaktmästartjänst Ungärde
Minskad lokalvård Norra rektorsområdet
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Skolchefen ges i uppdrag att tillsammans med
rektorer/förskolechefer hitta nödvändiga besparingar, för
återrapportering till arbetsutskottets sammanträde den 7 mars 2018.
Förskolan och skolan i Rörbäcksnäs samlokaliseras
Skolchefen ges i uppdrag att se över den centrala administrationen.

Beslutsunderlag
Sammanställning över besparingsförslag
Förhandlingsprotokoll enligt 11 § MBL daterat 11 december 2017
Risk- och konsekvensanalyser från verksamheterna
Tilläggsyrkande bil 1

Justerare
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§3
Nämndsplan 2018 (BUN/2017:9,BUN/2018:3)
Barn-och utbildningsnämnden beslut
Nämndsplan 2018 antas.
Beskrivning av ärende
Enligt Malung-Sälens kommuns styrmodell ska varje nämnd ha en
nämndsplan som ska revideras varje år. Nämndsplanen talar om i vilken
riktning som förvaltningen ska arbeta emot inom olika mått bland annat
kvalité och ekonomi.
Arbetsutskottet diskuterade vid sammanträde den 10 januari 2018, § 3,
nämndsplan 2018 och gav skolchefen i uppdrag att utifrån diskussionerna
sammanställa ett förslag för antagande av nämnden.
Dagens sammanträde
Nämnden diskuterar förslaget till nämndsplan 2018 och beslutar om vissa
revideringar.
Ordföranden finner att barn-och utbildningsnämndens beslut är att anta
arbetsutskottets förslag till nämndsplan 2018.

Justerare
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§4
Elevers frånvaro (BUN/2018:2)
Barn-och utbildningsnämnden beslut
Ordföranden finner att rapporten är mottagen.
Beskrivning av ärende
Frånvaromätning ska göras för att ta reda på hur stor skolfrånvaron är,
denna mätning ska göras regelbundet och initieras av rektor.
Dagens sammanträde
Nämnden konstaterar att alla grundskolor nu använder samma underlag för
frånvaro vilket värdesätts. Nämnden diskuterar ogiltig respektive giltig
frånvaro som idag inte specificeras närmare. Gunilla Kapla får i uppdrag att
undersöka om det går att övervinna systemmässiga brister och i
fortsättningen bl.a. särskilja sjukfrånvaro, som är beviljad, från annan
beviljad frånvaro.
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden tackar för rapporten
Beslutsunderlag
Redovisning över frånvaron mätperiod 2.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

7

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2018-01-24

§5
Planering av HVB-hemmets verksamhet (BUN/2018:6)
Barn-och utbildningsnämnden beslut
Barn-och utbildningsnämnden ber kommunstyrelsen om ett nytt
ställningstagande angående HVB-hemmets framtid för att få ett hållbart
ekonomiskt koncernmässigt perspektiv.
Beskrivning av ärende
HVB-hemmet, för ensamkommande barn, har i sin nuvarande form har
funnits sedan 2012 i kommunens regi. Då barnantalet nu minskar men
kostnaderna består behöver en ny översyn göras och eventuellt ett nytt
beslut tas i frågan huruvida HVB-hemmet ska finnas kvar i sin nuvarande
form eller om uppdraget ska skötas i annan regi, t.ex. familjehemsplacering
samt hur lokalerna i så fall ska användas.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår den 10 januari 2018, §
5, att nämnden ber kommunstyrelsen om ett nytt ställningstagande
angående HVB-hemmets framtid för att få ett hållbart ekonomiskt
koncernmässigt perspektiv.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att barn-och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag.

Justerare
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§6
Rektorerna för grundskolan rapporterar
Barn-och utbildningsnämnden beslut
Rektorernas rapporter är mottagna
Dagens sammanträde
I enlighet med årshjulet deltar rektorerna vid barn- och
utbildningsförvaltningens första sammanträde för året. Som en del av det
systematiska kvalitetsarbetet återrapporterar grundskolerektorerna har de
jobbar mot de uppsatta målen som presenterades i
barn- och utbildningsnämnden 2017-10-25.
Sälen/Rörbäcksnäs
Grundskola Sälen/Rörbäcksnäs
1. Utveckling av undervisningens kvalité
2. Utveckla elevernas möjlighet att påverka undervisningens innehåll
och utformning
3. Stärka skolans gemensamma förhållningssätt och synsätt
Fritidshemmen
1. Samplanering mellan fritids och förskoleklass
2. Fungerande rutiner för att föra över daglig och relevant information
mellan fritidshem/skola/fritidshem
3. Fungerande rutiner för att föra över daglig och relevant information
mellan fritidshem/skola/fritidshem
Ungärde skola
Grundskolan
1. Utveckling av undervisningens kvalité
2. Utveckla elevernas möjlighet att påverka undervisningens innehåll
och utformning
3. Stärka skolans gemensamma förhållningssätt och synsätt
Grundsärskolan
1. Synliggöra tydliga mål och syftet med särskolan
2. Klargöra vem/vilka som bär det pedagogiska ansvaret
3. Skapa tydliga uppdrag för elevassistenterna
Fritidshem
1. Ökad samverkan förskola mot förskoleklass och fritids
2. Bearbeta nya avsnitt i läroplanen om fritidshemmet kap. 4
3. Lärande genom skapande och lek
Blomsterbäckens rektorsområde
Grundskolan
1. Kunskapssyn och lärande. Bruk:11. Vi har satt ett tillitsfullt klimat på
skolan som präglas av öppenhet och nyfikenhet, och där vi lärare
diskuterar och omprövar vårt sätt att jobba.

Justerare
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2. Delaktighet och inflytande. Bruk:13. Vi organiserar och genomför
arbetet så att eleverna får utveckla sin förmåga att lösa problem och
omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
Grundsärskolan
1. Kunskapssyn och lärande. Bruk:11. Vi har satt ett tillitsfullt klimat på
skolan som präglas av öppenhet och nyfikenhet, och där vi lärare
diskuterar och omprövar vårt sätt att jobba.
2. Delaktighet och inflytande. Bruk:13. Vi organiserar och genomför
arbetet så att eleverna får utveckla sin förmåga att lösa problem och
omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
Fritidshemmen
1. Kunskapssyn och lärande. Bruk:11. Vi har satt ett tillitsfullt klimat på
skolan som präglas av öppenhet och nyfikenhet, och där vi lärare
diskuterar och omprövar vårt sätt att jobba.
2. Delaktighet och inflytande. Bruk:13. Vi organiserar och genomför
arbetet så att eleverna får utveckla sin förmåga att lösa problem och
omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
3. Särskilt stöd
Lillmons skola
Grundskolan
1. Skolan skall arbeta aktivt och förebyggande med de olika
diskrimineringsgrunderna: kön, etnicitet, sexuell läggning, religion
och funktionsnedsättning i undervisningen. Olika typer av
kränkningar och mobbningsärenden hanteras skyndsamt med goda
resultat av skolans personal och trygghetsrådet.
2. Vi ska samverkar med varandra för att göra skolan till en god miljö för
utveckling och lärande samt diskutera hur vi kan göra så att
undervisningen stimulerar elevernas lust att lära. Bruk 3:2 (5,9)
3. Vi vill ha ett tillitsfullt klimat på skolan som präglas av öppenhet och
nyfikenhet, och där vi lärare diskuterar och omprövar vårt sätt att
jobba. Vi vill organisera och genomföra arbetet så att eleverna får
utveckla sin förmåga att lösa problem och omsätta idéer i handling på
ett kreativt sätt. Bruk 3:2 (11,13)
Fritidshem
1. Värdegrundsfrågor
2. Vi ska samverka med varandra för att göra skolan till en god miljö för
utveckling och lärande, samt diskuterar hur vi kan göra så att
undervisningen stimulerar elevernas lust att lära. Bruk 3:2 (5,9)
3. Vi vill organisera och genomföra arbetet så att eleverna får utveckla
sin förmåga att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett
kreativt sätt. Bruk 3:2 (13)
Malungsfors skola
Grundskolan
1. Skolan ska arbeta aktivt och förbyggande med de olika
diskrimineringsgrunderna: kön etnicitet, sexuell läggning, religion och
Justerare
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funktionsnedsättning i undervisningen. Olika typer av kränkningar
och mobbingsärenden hanteras skyndsamt med goda resultat av
skolans personal och trygghetsrådet.
2. Vi diskuterar hur vi kan göra så att undervisningen stimulerar
elevernas lust att lära. Bruk 3:2 (9)
3. Vi organiserar och genomför arbetet så att eleverna får utveckla sin
förmåga att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt
sätt.
Fritidshem
1. Värdegrunden
2. Delaktighet och inflytande utifrån erfarenhet, ålder och mognad
3. Lek och skapande aktiviteter
Centralskolan
Grundskola
1. ”Lednings och stimulanssyftet”; Kommungemensamma
fortbildningsinsatser, med koppling till utveckling av gemensamma
utgångspunkter för lektioner på Centralskolan, och vidare över i
förberedelser inför kommande föreläsning av John Steinberg.
(januari 2018)
2. Specialpedagoglyftet, men våra specialpedagoger som handledare,
med kollegialt lärande, lektionsobservationer och
kollegahandledning som metoder
3. Läslyftet och matrisarbete under ledning av en av våra förstelärare

Grundsärskola
1. ”Lednings och stimulanssyftet”; Kommungemensamma
fortbildningsinsatser, med koppling till utveckling av gemensamma
utgångspunkter för lektioner på Centralskolan, och vidare över i
förberedelser inför kommande föreläsning av John Steinberg.
(januari 2018)
2. Specialpedagoglyftet, men våra specialpedagoger som handledare,
med kollegialt lärande, lektionsobservationer och
kollegahandledning som metoder.
3. Rekrytera utbildad personal, eller ytterligare nyttja personal från
grundskolan för att säkerställa kvalitén i undervisningen, samt öka
graden av behörighet för befintlig personal.

Justerare
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§7
Anmälan av delegationsbeslut
(BUN/2017:248,BUN/2018:10,BUN/2018:8,BUN/2018:9)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Delegationsbeslut
BUN/2017:248
Skolchefen Torbjörn Martinsson har beslutat genom delegation 2017-12-19
Beslutsattestanter och ersättare för Barn- och utbildningsförvaltningen.
BUN/2018:8
Rektor Vivianne Paulsson har beslutat genom delegation 2017-12-12
anställning av förskollärare Hästens RO avd. Myrstacken.
BUN/2018:9
Rektor Ulrika Lennartsson har beslutat genom delegation 2017-12-19
anställning av resurs Lillmons RO/Lillmons skola.
BUN/2018:10
Rektor Ulrika Lennartsson har beslutat genom delegation 2017-10-01
anställning av resurs Lillmons RO/Lillmons skola.
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§8
Meddelanden
(BUN/2016:190,BUN/2016:191,BUN/2017:245,BUN/2017:246,BUN/
2017:247,BUN/2017:249,BUN/2017:250,BUN/2017:251,BUN/2017:
252,BUN/2017:254,BUN/2018:1,BUN/2018:4,BUN/2018:5)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Redovisade meddelanden läggs till handlingarna.
Meddelanden
BUN/2016:190
Beslut om godkännande av redovisning, statsbidrag för
fritidshemssatsningen för 2016/17
BUN/2016:191
Beslut om godkännande av redovisning, statsbidrag för
fritidshemssatsningen för 2016/17
BUN/2017:245
Cirkulär 17:62 från Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 17:62
Cirkulär 17:62 Bilaga 1-4
BUN/2017:246
Brev om samordnare för nyanlända elevers lärande
Brev samordnare dec 2017
Rapport 2017-12-04
BUN/2017:247
Information om förändrat uppdrag. Specialpedagogiska skolmyndigheten.
SPSM
2017-12-18 Brev om förändrat uppdrag
BUN17:249
Följebrev - Läslyftet i förskolan
BUN/2017:250
Beslut kommunfullmäktige 2017-12-18 §§ 144-146
Beslut kommunstyrelsen 2017-11-28 § 179
BUN/2017:251
Föreläggande avseende centralskolan
BUN/2017:252
Beslut - Delutbetalning av ersättning för utbildning gällande barn i
grundskolan dnr: 7.3.3-2017-134816
BUN/2017:254
Skrivelse - Angående beviljad schablonersättning i oktober
Justerare
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BUN/2018:1
Maxtaxa, fastställda bidragsramar för 2018
Meddelanden 2018-01-10

Justerare
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