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Paragrafer

§§ 44-52

Beslutande

Ledamöter
Joel Nordkvist (M), ordförande
Rosi Hoffer (S), vice ordförande
Serhat Uzun (L), 2:e vice ordförande
Eftichia Kourlos (C)
Linnea Wigg Victor (M)
Catharina Berg (S)
Eric Jibor (S)
Linda Andersson (MP)
Lotta Blomberg (V)
Tjänstgörande ersättare
Anders Bromé (C), tjänstgörande ersättare för Sven Nilsson (C)
Andrea Hedenborg (KD), tjänstgörande ersättare för Stefan Strömmer (C)

Övriga närvarande

Tjänstepersoner
Karin Flodin, tf förvaltningschef
Ulrika Persson, nämndsekreterare
Jan Colm, verksamhetschef
Christina Kristiansson, verksamhetschef
Maria Stiberg, verksamhetschef
Maria Fjällgren, ekonomichef
Mattias Vestfält, sakkunnig/teamledare
Björn Berkö, HR-konsult
Gunilla Nolervik, sakkunnig
Elisabet Uitto, verksamhetschef
Christina Larsson, biträdande
verksamhetschef Elevhälsan
Sylvia Eckerdal, miljösamordnare
Elisabet Rödén, arbetsmiljösamordnare
Personalföreträdare
Emmelie Persson, Lärarförbundet
Anders Forsgren, Lärarförbundet

Under föredragning av
§§ 44-52
§§ 44-52
§§ 44-52
§ 44-45, 52
§§ 44-45, 52
§ 46 på länk via Teams
§ 50
§ 52, punkter 1 och 7, på länk via Teams
§ 51
§ 52
§ 52

§ 52
§ 52

Utses att justera

Rosi Hoffer med Catharina Berg som ersättare

Justering

Måndag den 1 juni 2020
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Underskrifter
Sekreterare
Ulrika Persson

Ordförande
Joel Nordkvist

Justerare
Rosi Hoffer

Protokollet är justerat. Justeringen av Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-05-27 har
tillkännagivits genom anslag på www.ostersund.se/anslagstavla.
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§ 44

Dnr 00141-2020

Tertialrapport per april 2020 (T1)
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en delårsrapport för perioden
januari till april. Rapporten innehåller budgetuppföljning och prognos för
ekonomi och verksamhet. Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott
med 13,9 mnkr och en prognos på helår 2020 på -19,6 mnkr. Prognosen innefattar
en beräknad kostnad för en nyetablerad friskola till hösten där det fortfarande
finns en osäkerhet kring antal elever som är antagna.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Ärendet förklaras föredraget.
2. Beslut i ärendet tas vid ett senare sammanträde, med anledning av att
handlingarna i ärendet var nämnden tillhanda för sent för att kunna fatta beslut
vid dagens sammanträde.

Förvaltningens förslag till beslut
1. Budgetuppföljning-Tertialrapport per april 2020 godkänns.
2. Barn- och utbildningsnämnden begär att få överföra budgetram till Kultur- och
fritidsnämnden för fritidsgårdsverksamhet gällande IT-kostnader som inte ingick i
den förflyttade ramen 2018 med 205 000kr.
3. Barn- och utbildningsnämnden begär att få utökad budgetram 2020 med 3 601
983 kr för ökade hyreskostnader för paviljonger i projektet Stadieindelning samt
för paviljong förskola Bäcken avseende perioden september till december 2020.
4. Under förutsättning att KF i samband med Årsredovisningsärendet fattar beslut
om omföring av investeringsutrymme från 2019 till 2020 begär Barn- och
utbildningsnämnden att följande medel omfördelas från projekt Ny förskola
Odensala 8 avdelningar till följande objekt: 3 mnkr till projekt Brittsbo. 0,5 mnkr
till objekt Ottfjället. 0,5 mnkr till objekt Blåhammaren. 0,4 mnkr till objekt
Regnbågen. 0,5 mnkr till objekt Bringåsen FSK/skola.
5. Under förutsättning att KF i samband med Årsredovisningsärendet fattar beslut
om omföring av investeringsutrymme från 2019 till 2020 begärs följande medel
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omfördelas från projekt Luktärtan förskola till följande objekt: 0,9 mnkr till
objekt Bringåsen FSK/skola.
6. Under förutsättning att KF i samband med Årsredovisningsärendet fattar beslut
om omföring av investeringsutrymme från 2019 till 2020 begärs följande medel
omfördelas från projekt Fjällängsskolan till följande objekt: 0,5 mnkr till
Östbergsskolan. 0,5 mnkr till Parkskolan. 0,5 mnkr till Vallaskolan. 0,5 mnkr till
Häggenås skola/Skogsgläntan. 0,4 mnkr till objekt Bringåsen FSK/skola.
7. Under förutsättning att KF i samband med Årsredovisningsärendet fattar beslut
om omföring av investeringsutrymme från 2019 till 2020 begärs följande medel
omfördelas från projekt Tavelbäcksskolan till följande objekt: Mimergården 3,6
mnkr samt 0,1 mnkr till objekt Bringåsen FSK/skola.

Underlag för beslut
•
•

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut per 2020-05-26
Tertialrapport per april 2020 (T1)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
• Weronica Rosenlöw
• Ekonomichef Barn- och utbildningsförvaltningen
• Förvaltningschef Barn- och utbildningsnämnden
Tertialrapport per april 2020 (T1) bifogas beslutet.
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§ 45

Dnr 00092-2020

Ekonomisk månadsuppföljning med
årsprognos, mars 2020
Barn- och utbildningsförvaltningen följer upp vid varje nämndsammanträde
Barn-och utbildningsnämndens ekonomi utifrån den tilldelade budgetram
nämnden har fått för året 2019. Barn- och utbildningsförvaltningen har
upprättat en månadsrapport per sista mars där Barn- och utbildningsnämnden
redovisar ett resultat på 6,6 mnkr. Föregående års resultat för motsvarande
period 2019 uppgick till 0,1 mnkr.
Utifrån rådande läge med Corona pandemin har förvaltningen haft minskade
centrala kostnader rörande utbildningar, konferenser och inställda möten.
Verksamhet grundskola, förskoleklass, fritidshem och öppen
fritidsverksamhet redovisar tillsammans ett resultat på 1,2 mnkr för
perioden. Årsprognosen uppgår till -10,1 mnkr. Verksamheten har haft stora
utmaningar i budgetarbetet då elevpengen beslutades ligga kvar på samma
nivå som föregående år. Budgeten för grundskolans elevpeng är beräknad
utifrån 7 335 elever. Antal skrivna elever i Östersunds kommun uppgick i
mars månad till 7 297.
Verksamhet förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola och dygnet runt
verksamhet redovisar ett resultat tillsammans på – 0,3 mnkr för perioden.
Årsprognosen för samtliga verksamheter är beräknad till -18 mnkr och
exkluderar kommande tillskott för korrigerad barnpeng. Under 2019
uppdagades felaktigheter i redovisningen vilket föranledde stora justeringar i
budgetarbetet inför verksamhetsåret 2020. Detta fick till följd att barnpengen
behövde ytterligare medel för att kunna ligga kvar på samma nivå som 2019.
Den politiska majoriteten fattade därför beslut i februari om ytterligare
tillskott till Barn- och utbildningsnämnden under en treårsperiod.
HELÅRSPROGNOS
Årsprognosen som Barn- och utbildningsnämnden redovisar per sista mars
uppgår till -19 mnkr. Prognosen är beräknad utifrån utfallet per verksamhet
och enhet i relation till kommande prognos för antal barn och elever.
Prognosen innefattar även kommande lönerevision som genererar ökade
lönekostnader från och med 1 april. I prognosen ingår ingen prognosticerad

Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND
Telefonnummer 063-143000
www.ostersund.se

Sida

7(27)

Protokoll från Barn- och
utbildningsnämnden

Sida

8(27)

Sammanträdesdatum

2020-05-27

kostnad för Coronapandemin då dessa är svåra att prognosticera utifrån
rådande läge. Dessa kostnader kommer troligen få resultatpåverkan först under
senare delen av våren. Detta är en osäkerhetsfaktor som skall beaktas i
relation till lagd årsprognos för Barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ekonomisk månadsuppföljning med årsprognos, mars 2020 godkänns.

Förvaltningens förslag till beslut
Ekonomisk månadsuppföljning med årsprognos, mars 2020 godkänns.

Förslag till beslut på mötet
Linda Andersson (MP), biträdd av Rosi Hoffer (S), Erik Jibor(S), Catharina Berg
(S) och Lotta Blomberg (V):
Följande text stryks: ”Den politiska majoriteten fattade därför beslut i februari om
ytterligare tillskott till BOUN under en treårsperiod.”
och ersätts med: ”Ytterligare tillskott till BOUN kommer att äskas på kommande
nämndsammanträde.”
Joel Nordkvist (M): Avslag på Anderssons förslag.

Beslutsgång
1. Ordförande prövar förvaltningens förslag till beslut, och finner att det bifalls.
2. Ordförande prövar Anderssons ändringsförslag och finner att det avslås.
Omröstning begärs och genomförs.
Omröstningsordning
Nämnden godkänner följande omröstningsordning:
Ja-röst för avslag på Anderssons förslag. Nej-röst för bifall till Anderssons
förslag.
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Omröstningsresultat
Ja-röst: Joel Nordkvist (M), Serhat Uzun (L), Eftichia Kourlos (C), Linnea Wigg
Victor (M), Anders Bromé (C) och Andrea Hedenborg (KD).
Nej-röst: Rosi Hoffer (S), Catharina Berg (S), Linda Andersson (MP), Eric Jibor
(S) och Lotta Blomberg (V).
Med sex ja-röster mot fem nej-röster finner ordförande att Barn- och
utbildningsnämnden beslutar avslå Anderssons yrkande.

Protokollsanteckning
Då beslutet om extra ekonomiskt tillskott ännu ej är fattat av KF anser vi att
texten nedan bör strykas ur tjänsteskrivelsen:
”Den politiska majoriteten fattade därför beslut i februari om ytterligare tillskott
till BOUN under en treårsperiod.”
Linda Andersson (MP), Rosi Hoffer (S), Catharina Berg (S), Eric Jibor (S) och
Lotta Blomberg (V)

Underlag för beslut
•

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 2020-05-18

•

Ekonomisk månadsuppföljning med årsprognos, mars 2020

Beslutet skickas till
•
•
•
•

Kommunstyrelsen
Weronica Rosenlöw
Ekonomichef Barn- och utbildningsförvaltningen
Förvaltningschef Barn- och utbildningsnämnden
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§ 46

Dnr 00009-2020

Månadsrapport - sjukfrånvaro
Månadsrapport sjukfrånvaro mars-april 2020 innehåller sjukfrånvaro per område,
korttidsfrånvaro dag 1-14 på dels förvaltningsnivå, dels områdesnivå,
långtidssjukskrivningar 60 dagar och längre samt sjukfrånvaro per yrkesgrupp.
Sjukfrånvaron under mars månad visar en stor ökning i Barn- och
utbildningsförvaltningen. Under rådande omständigheter och med de
rekommendationer som kommit från myndigheter är ökningen ingen
överraskning. Då medarbetare har rekommenderats att hålla sig hemma vid
symptom så faller det sig naturligt att korttidsfrånvaron ökar kraftigt i
förvaltningen.
Från vecka 9 har utvecklingen på sjukfrånvaron följts i kommunen. Det har
stadigt blivit en förbättring kring sjukfrånvaron och det verkar som de styrningar
som kommit från myndigheter och kommunens ledning har följts. Kurvan på
antal sjuka i covid-19 har varit och är fortfarande tämligen jämn och inte så brant,
och den peaken som man kunde förväntat sig har ännu inte visat sig. Det betyder
också att kurvan kan förväntas öka långsamt, vilket också betyder att den kommer
pågå under en längre tid.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Månadsrapport sjukfrånvaro, mars 2020 godkänns.

Förvaltningens förslag till beslut
Månadsrapport sjukfrånvaro, mars 2020 godkänns.

Underlag för beslut
•

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 2020-05-19

•

Månadsrapport sjukfrånvaro mars 2020
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Beslutet skickas till
•

Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen
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§ 47

Dnr 00012-2020

Månadsrapport antal angivna anmälningar om
kränkande behandling och orosanmälningar
till socialtjänsten
Antal anmälda delegationsbeslut angående utredning av kränkande behandling
under perioden 2020-03-19—2020-05-18 är 191.
Orosanmälningar till socialtjänsten om barn som far illa
Antal orosanmälningar om barn som far illa som inkommit till socialtjänsten
under mars är 216 och april 218.
Antal från nämndens verksamhetsområde under mars är 52 och april 33.
Fördelningen mellan olika anmälare är följande:
Förskola, enskild verksamhet: mars, 0 och april, 0
Förskola, offentlig verksamhet: mars, 8 och april, 1
Skola, enskild verksamhet: mars, 2 och april, 0
Skola, offentlig verksamhet: mars, 42 och april, 32

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Rapporten förklaras delgiven.

Förvaltningens förslag till beslut
Rapporten förklaras delgiven.

Underlag för beslut
•

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 2020-05-19

•

200527 Anmälningar SoL

Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND
Telefonnummer 063-143000
www.ostersund.se

Protokoll från Barn- och
utbildningsnämnden

Sida

13(27)

Sammanträdesdatum

2020-05-27

§ 48

Dnr 00006-2020

Anmälan av delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut anmäls:
Delegationslistor
Anställningar
2020-03-01—2020-04-30
Utredning av kränkande behandling
2020-03-18—2020-05-18
Beslutsattestförteckning
2020-01-01—2020-06-30
Övriga delegationsbeslut
2020-03-20—2020-05-20
Datum

Namn

Beskrivning

Delegat

Dok.nr

Diarienr

2020-05-05

Friggaskolan

Beslut om tilläggsbelopp

Verksamhetschef grundskola

26635

000142020

2020-05-15

Friggaskolan

Beslut om tilläggsbelopp

Verksamhetschef grundskola

26627

000142020

2020-04-17

Prolympia

Beslut om tilläggsbelopp

Verksamhetschef grundskola

26478

000142020

2020-05-15

Friggaskolan

Beslut om tilläggsbelopp

Verksamhetschef grundskola

26632

000142020

2020-04-17

Östersunds Waldorfskola

Beslut om tilläggsbelopp

Verksamhetschef grundskola

26482

000142020

2020-04-17

Östersunds Waldorfskola

Beslut om tilläggsbelopp

Verksamhetschef grundskola

26484

000142020

2020-05-15

Friggaskolan

Beslut om tilläggsbelopp

Verksamhetschef grundskola

26634

000142020

2020-05-15

Friggaskolan

Beslut om tilläggsbelopp

Verksamhetschef grundskola

26633

000142020

2020-04-17

Prolympia

Beslut om tilläggsbelopp

Verksamhetschef grundskola

26481

000142020
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2020-04-17

Prolympia

Beslut om tilläggsbelopp

Verksamhetschef grundskola

26477

000142020

2020-04-20

Hallens kyrkskola

Beslut om tilläggsbelopp

Verksamhetschef grundskola

26485

000142020

2020-04-17

Östersunds Waldorfskola

Beslut om tilläggsbelopp

Verksamhetschef grundskola

26483

000142020

2020-05-15

Friggaskolan

Beslut om tilläggsbelopp

Verksamhetschef grundskola

26628

000142020

2020-04-17

Prolympia

Beslut om tilläggsbelopp

Verksamhetschef grundskola

26479

000142020

2020-04-17

Prolympia

Beslut om tilläggsbelopp

Verksamhetschef grundskola

26480

000142020

2020-05-07

Waldorfskolan
Solskatten

Beslut om tilläggsbelopp

Verksamhetschef förskola

26621

002552019

2020-05-19

Kärvens förskola

Delegationsbeslut - Ansökan om
plats i förskola folkbokförd i annan
kommun

Samordnare
förskola

26611

000032020

2020-05-08

Solliden förskola

Delegationsbeslut - Ansökan om
plats i förskola folkbokförd i annan
kommun

Samordnare
förskola

26595

000032020

2020-03-30

Solliden förskola

Delegationsbeslut - Ansökan om
plats i förskola folkbokförd i annan
kommun

Samordnare
förskola

26366

000032020

2020-05-04

Delegationsbeslut - Avslag av
skolskjutsdispens

Skolskjutssamordnare

26552

000382019

2020-05-04

Delegationsbeslut - Avslag av
skolskjutsdispens

Skolskjutssamordnare

26551

000382019

2020-05-04

Delegationsbeslut - Avslag av
skolskjutsdispens

Skolskjutssamordnare

26550

000382019

2020-04-16

Delegationsbeslut - Avslag av
skolskjutsdispens

Skolskjutssamordnare

26435

000382019

2020-03-24

Delegationsbeslut - Avslag av
skolskjutsdispens

Skolskjutssamordnare

26319

000382019

2020-03-24

Delegationsbeslut - Avslag av
skolskjutsdispens

Skolskjutssamordnare

26318

000382019

2020-05-08

Delegationsbeslut - Beviljande av
skolskjutsdispens

Skolskjutssamordnare

26579

000382019
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2020-05-08

Delegationsbeslut - Beviljande av
skolskjutsdispens

Skolskjutssamordnare

26578

000382019

2020-04-16

Delegationsbeslut - Beviljande av
skolskjutsdispens

Skolskjutssamordnare

26437

000382019

2020-04-16

Delegationsbeslut - Beviljande av
skolskjutsdispens

Skolskjutssamordnare

26436

000382019

2020-05-20

Delegationsbeslut - Avslag på
skolskjutsdispens

Skolskjutssamordnare

26630

001572020

2020-05-06

Delegationsbeslut - Avslag på
skolskjutsdispens

Skolskjutssamordnare

26572

001572020

2020-05-04

Delegationsbeslut - Avslag på
skolskjutsdispens

Skolskjutssamordnare

26554

001572020

2020-05-04

Delegationsbeslut - Avslag på
skolskjutsdispens

Skolskjutssamordnare

26553

001572020

2020-04-02

Barn- och
utbildningsnämnden

Delegationsbeslut - Avstängning
från plats på fritidshem eller annan
pedagogisk omsorg på grund av
utebliven betalning 2020

Verksamhetschef grundskola

26421

000432020

2020-04-02

Barn- och
utbildningsnämnden

Delegationsbeslut - Avstängning
från plats på fritidshem eller annan
pedagogisk omsorg på grund av
utebliven betalning 2020

Verksamhetschef grundskola

26420

000432020

2020-04-02

Barn- och
utbildningsnämnden

Delegationsbeslut - Avstängning
från plats på förskola eller annan
pedagogisk omsorg på grund av
utebliven betalning 2020

Verksamhetschef förskola

26424

000422020

2020-04-02

Barn- och
utbildningsnämnden

Delegationsbeslut - Avstängning
från plats på förskola eller annan
pedagogisk omsorg på grund av
utebliven betalning 2020

Verksamhetschef förskola

26423

000422020

2020-04-02

Barn- och
utbildningsnämnden

Delegationsbeslut - Avstängning
från plats på förskola eller annan
pedagogisk omsorg på grund av
utebliven betalning 2020

Verksamhetschef förskola

26422

000422020

2020-04-14

Miljö- och
samhällsnämnden

Yttrande - inspektionsrapport
Tavelbäcksskolan

Miljösamordnare

26426

000472020

Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND
Telefonnummer 063-143000
www.ostersund.se

Protokoll från Barn- och
utbildningsnämnden

Sida

16(27)

Sammanträdesdatum

2020-05-27

2020-03-31

Miljö- och
samhällsnämnden

Yttrande - Inspektionsrapporter

Miljösamordnare

26372

000472020

2020-04-24

Treälvens förskola

Delegationsbeslut - Utökad tid på
förskola

Rektor

26496

000012020

2020-04-06

Östbergets förskola

Delegationsbeslut - Utökad tid på
förskola

Rektor

26433

000012020

2020-03-26

Remonthagens förskola

Delegationsbeslut - Utökad tid på
förskola

Rektor

26388

000012020

2020-05-19

Delegationsbeslut Distansundervisning Kastalskolan

Kommunstyrelsens
ordförande

26602

001682020

2020-05-19

Delegationsbeslut Distansundervisning Storsjöskolan

Kommunstyrelsens
ordförande

26603

001692020

Delegationsbeslut - Delegation att
fatta beslut om erbjudande av
omsorg för barn med
vårdnadshavare i samhällsviktig
verksamhet

Ordförande

26459

001452020

2020-05-17

Delegationsbeslut - Erbjudande av
omsorg för barn som har
vårdnadshavare som deltar i
samhällsviktig verksamhet och har
rätt till omsorg

Förvaltningschef

26619

001672020

2020-05-17

Delegationsbeslut - Erbjudande av
omsorg för barn som har
vårdnadshavare som deltar i
samhällsviktig verksamhet och har
rätt till omsorg

Förvaltningschef

26618

001672020

2020-05-17

Delegationsbeslut - Erbjudande av
omsorg för barn som har
vårdnadshavare som deltar i
samhällsviktig verksamhet och har
rätt till omsorg

Förvaltningschef

26617

001672020

2020-05-17

Delegationsbeslut - Erbjudande av
omsorg för barn som har
vårdnadshavare som deltar i
samhällsviktig verksamhet och har
rätt till omsorg

Förvaltningschef

26616

001672020

2020-04-22

Barn- och
utbildningsnämnden
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2020-05-17

Delegationsbeslut - Erbjudande av
omsorg för barn som har
vårdnadshavare som deltar i
samhällsviktig verksamhet och har
rätt till omsorg

Förvaltningschef

26615

001672020

2020-05-17

Delegationsbeslut - Erbjudande av
omsorg för barn som har
vårdnadshavare som deltar i
samhällsviktig verksamhet och har
rätt till omsorg

Förvaltningschef

26614

001672020

2020-05-16

Barn- och
utbildningsnämnden

Delegationsbeslut - Stängning av
Sörgårds förskola på grund av
personalbrist till följd av
smittspridning av Covid-19

Ordförande

26613

001652020

2020-04-22

Barn- och
utbildningsnämnden

Delegationsbeslut - Tillfällig
återkallande av delegation för
tjänsteresor samt deltagande på
kurser och konferenser för
förtroendevalda

Ordförande

26492

001092020

2020-04-30

Barn- och
utbildningsnämnden

Delegationsbeslut - yttrande
inhibition

Ordförande

26519

001042020

2020-04-30

Barn- och
utbildningsnämnden

Delegationsbeslut - yttrande
inhibition

Ordförande

26518

001032020

2020-04-30

Barn- och
utbildningsnämnden

Delegationsbeslut - yttrande
inhibition

Ordförande

26517

001022020

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av delegationsbesluten.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av delegationsbesluten.
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§ 49

Dnr 00037-2020

Initiativärende - Utvärdering av
besparingsåtgärder anställningsstopp och
köpstopp under 2019
Jason O’Halloran (S) anmälde 2020-01-29, § 15, ett initiativärende om
utvärdering av besparingsåtgärder, anställningsstopp och köpstopp under 2019.
Besparingsåtgärderna beslutades i Barn- och utbildningsnämnden 190925.
För att få en överblick över hur besparingen påverkat barn och elever har rektorer
fått svara på ett antal frågor kring besparingsåtgärderna. Vilka effekter åtgärderna
har haft på det ekonomiska resultatet har framgått i de ekonomiska
månadsrapporter samt i årsbokslutet som redovisats på nämndens sammanträden.
Anställningsstopp
Beslutet gällde anställningsstopp för tillsvidareanställningar och långtidsvikariat.
Timtidsvikarier kunde anställas för att garantera trygghet och säkerhet i förskola
och skola. Beslutet kom på hösten och då är verksamheternas organisation redan
planerad.
Att långtidsvikarier inte kunnat sättas in vid anställningsstoppet har troligen
påverkat barn och elever på så sätt att det inte gått att genomföra undervisningen
fullt ut. Obehöriga korttidsvikarier leder till att det särskilda stödet till barn och
elever har minskar.
Planerad kompetensutveckling för personalen har ställts in och det påverkar det
systematiska kvalitetsarbetet både på kort och på lång sikt.
Köpstopp
Redan innan beslutet om köpstoppet fattades så rådde det ekonomisk
återhållsamhet i Barn- och utbildningsförvaltningen. När köpstoppet infördes
beslutades de inköp som måste göras för att upprätthålla verksamheten av närmast
överordnad chef, den så kallade farmorsprincipen var redan införd.
Förutom de kortsiktiga ekonomiska resultaten är det svårt att efter en kortare
period av köpstopp påvisa effekter för barn och elever.
I förskolan var köpstoppet inte så märkbart för barnen under 2019. Det tilldelades
investeringsmedel för att kunna byta ut material för att säkerställa en giftfri
förskola. Mycket lekmaterial kunde därför bytas ut under den här perioden. De
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nyöppnade förskolorna blev mest påverkade av köpstoppet då det inte var möjligt
att utrusta fullt ut med exempelvis lekmaterial.
Att kunna göra inköp trots köpstoppet upplevdes som motsägelsefullt av
förskolepersonalen. Rektorerna i förskolan och skolan lyfter fram att
återkommande köpstopp gör det svårt att planera inköpen under året. Köpstopp
kan också leda till att det upplevs som ett minskat ansvar för att hålla ekonomin i
balans.
I grundskolan uppger några rektorer att inköpen för höstterminen redan var klara
när köpstoppet beslutades. Ingen större effekt märktes under höstterminen för
eleverna, även om vissa inköp fick vänta till 2020. Undervisningen i
övningsämnena påverkades då vissa moment fick ändras, exempelvis i slöjd där
man valde att använda sig av det material som fanns tillgängligt. I
musikundervisningen fick man avvakta med att köpa in nya instrument.
En effekt av köpstopp är att det är stora kostnader som skjuts på framtiden då det
behöver göras större beställningar av material till förskola och skola.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen förklaras delgiven.

Förvaltningens förslag till beslut
Informationen förklaras delgiven.

Förslag till beslut på mötet
Eric Jibor (S): Ärendet återemitteras för kompletterande uppgifter.

Beslutsgång
1. Ordförande prövar förslaget om återremiss och finner att det avslås.
2. Ordförande prövar om informationen kan förklaras delgiven, och finner att det
bifalls.
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Protokollsanteckningar
Vi önskar kompletterande uppgifter kring yttrande av initiativärende vad gäller
besparingsåtgärder anställningsstopp och köpstopp. Vi önskar att förvaltningen
inkommer med redogörelse för vilka ekonomiska effekter köpet innebar i form av
utgifter som uteblev samt vad som fick skjutas på till nästkommande budgetår.
Vi önskar också en information om det samlande lärandet om köpstoppskonsekvenser inför en eventuell framtida köpstopps-diskussion i nämnden.
Eric Jibor (S), Linda Andersson (MP), Rosi Hoffer (S), Catharina Berg (S) och
Lotta Blomberg (V)
_______________________________________
Köpstopp har ägt rum var och vartannat år under de tidigare mandatperioderna.
Detta eftersom att köpstopp är en av få åtgärder som snabbt kan hämta hem en
prognostiserat underskott som kommer under innevarande termin. Ofta har dessa
köpstopp införts för sent för att kunna ge en effekt på det ekonomiska resultatet.
År 2019 var det en ny politisk konstellation som styrde barn-och
utbildningsnämnden efter maktskiftet år 2018, men den fastställda budgeten för år
2019 var beslutad och fastställd av det tidigare socialdemokratiska styret. Under
föregående år så administrerade alltså Alliansen en underfinansierad
socialdemokratisk budget i nämnden. Därtill ska man inte glömma bort att
budgeten varit fel-räknad och att det har betalats dubbla kostnader för
skolskjutsar, något som uppdagades kring årsskiftet 2019/2020. Inför år 2020 är
barn-och utbildningsnämnden den nämnd som fått högst ramuppräkning, med 60
miljoner kronor, och sett till att budgeten sedan tidigare varit fel-räknad så är det
även utlovad ekonomisk kompensation, något som nämnden kommer att äska
medel för under hösten 2020. Kompensation kommer även att finnas under de
kommande två åren.
Att utvärdera ett köpstopp är det i sig inget fel i, även om det var något
Socialdemokraterna aldrig gjorde under de år som de själva beslutade om dem.
Frågan har nu utretts och det finns ingen anledning att ägna mer arbetskraft på att
utreda en redan utredd fråga vidare. Utifrån den utredning förvaltningen gjort kan
vi konstatera att köpstopp m.m. aldrig är en önskvärd åtgärd och ska undvikas så
långt det är möjligt. Vad som säkert kan sägas är dock att om det inte vidtagits
åtgärder i september så hade nämnden haft ett avsevärt större underskott än det
som slutligen blev fallet. Budgeten är 2019 var i grund och botten en
socialdemokratisk sådan, men det var Alliansen som fick ta ansvar för att att den
kunde hålla så bra som möjligt. I och med den ramuppräkning som gjorts och de
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historiska räknefel som uppdagats, är det vår absoluta förhoppning att framåt inte
hamna i ett läge där den här sortens åtgärder behöver vidtas.
Joel Nordkvist (M), Linnéa Wigg Victor (M), Serhat Uzun (L), Effie Kourlos (C),
Anders Bromée (C), Andrea Hedenborg (KD)

Underlag för beslut
•

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 2020-05-13

•

Protokollsutdrag 2020-01-29, § 15, Initiativärende - Utvärdering av
besparingsåtgärder anställningsstopp och köpstopp under 2019

•

Initiativärende - Utvärdering av besparingsåtgärder anställningsstopp och
köpstopp under 2019

Beslutet skickas till
•

Jason O´Halloran
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§ 50

Dnr 00159-2020

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och
skolpliktsärenden
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att följa upp enskilda elevers
frånvaro, så kallad skolpliktsbevakning oavsett huvudman.
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för
skolpliktsbevakning och skolpliktsärenden. Dessa riktlinjer gäller för Barn och
utbildningsförvaltningens arbete med skolpliktsbevakning och andra
skolpliktsärenden för samtliga barn folkbokförda i Östersunds kommun som går i
kommunala och fristående grund- och särskolor, både inom kommunen och
utomkommunala.
Riktlinjerna konkretiserar en rutin utifrån de krav som ställs i skollagen 7 kap.
20–23 §§. Dessa riktlinjer är tillsammans med Barn- och
utbildningsförvaltningens Rutiner för ökad skolnärvaro, en del av det
systematiska kvalitetsarbetet med att säkerställa att alla elever som är
folkbokförda i Östersunds kommun fullgör sin skolgång och att säkerställa att
hantering av skolpliktsbevakning och skolpliktsärenden sker på ett rättssäkert sätt.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar Östersunds kommun – riktlinjer för
skolpliktsbevakning och skolpliktsärenden, daterad 2020-05-18

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar Östersunds kommun – riktlinjer för
skolpliktsbevakning och skolpliktsärenden, daterad 2020-05-18

Underlag för beslut
•

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 2020-05-18

•

Östersunds kommun – riktlinjer för skolpliktsbevakning och
skolpliktsärenden 2020-05-18
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Beslutet skickas till
•

Team elev

•

Skolchef

•

Verksamhetschefer grundskola

•

Fristående grundskolor i Östersunds kommun

•

Område kommunikation

•

Nämndsekreterare

•

Registrator
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§ 51

Dnr 00142-2020

Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsan 2019
Patientsäkerhetsberättelse för de medicinska insatserna i Elevhälsan inkluderar
skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och logoped 2019
Enligt Patientsäkerhetslagen 2010:659 ska vårdgivaren årligen upprätta en
patientsäkerhetsberättelse. Lagen om patientsäkerhet innebär bland annat att
vårdgivarens ansvar tydliggörs. Syftet med patientsäkerhetslagen är att vår-den
ska bli säkrare, vilket ska leda till färre vårdskador och därmed ökad
patientsäkerhet.
Patientsäkerhetsberättelsen redogör för hur vårdgivaren har arbetat med patientsäkerheten, vilka åtgärder som vidtagits, hur patientsäkerheten följts upp och
vilka resultat som uppnåtts.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelsen för de
medicinska insatserna i Elevhälsan 2019.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelsen för de
medicinska insatserna i Elevhälsan 2019.

Underlag för beslut
•

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 2020-04-21

•

Patientsäkerhetsberättelser för de medicinska insatserna i Elevhälsan 2019

Beslutet skickas till
•

Elevhälsan
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§ 52

Dnr 00013-2020

Information/Överläggning
Info 1: Förvaltningsledningens rapport
Karin Flodin, biträdande förvaltningschef informerar om att
- Förvaltningschef Anna Örjebo har avslutat sin anställning som förvaltningschef,
och kommer att bli ny chef för kulturskolan fr o m 1 juni 2020. Tillförordnad
förvaltningschef är Karin Flodin fr o m 27 maj 2020.
- Överklagandet av besluten om avveckling av förskolorna Hjorten, Primus och
Litsvägen. Förvaltningsrätten har meddelat avslag på yrkandena om inhibition.
Slutlig prövning av målen kommer att avgöras senare.
Elisabet Uitto, verksamhetschef förskolan, informerar om
- Sommarsammanslagning av förskolor och fritidshem
- KRISIS. När förskolor måste begränsa platser p g a smittspridning erbjuds
platser endast till barn vars vårdnadshavare har samhällsviktiga arbeten.
Maria Stiberg, verksamhetschef Elevhälsan informerar om
- Elevhälsans organisations anpassning utifrån etablering av fristående
skolverksamheter
- Projekt Skolfam, upphör vid årsskiftet, verksamhet planeras läsårsvis, ärende
om eventuell permanentning kommer på nämndens sammanträde i juni.
Info 2: Internationella Engelska Skolan, lägesrapport
Karin Flodin informerar om läget för etableringen
Info 3: Principer för resursfördelning för förskola, grundskola och fritidshem i
Östersunds kommun, PwC – lägesrapport
Maria Fjällgren, ekonomichef informerar om nuläget av PWC:s genomlysning av
resursfördelning - vad syftet är, bakgrund, statistik m.m.
Info 4: Rapport kränkande behandling 2019
Jan Colm, verksamhetschef grundskola, och Mattias Vestfält, sakkunnig
grundskola, informerar om statistik kränkande behandling 2019 för grundskola
och förskola. Informationen innefattar beskrivande analys av resultat,
orsaksanalys och identifierade utvecklingsområden (vad), analys för att förklara
och förstå varför det ser ut som det gör samt åtgärder, uppföljning och stöd.
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Info 5: Samverkan för bästa skola
Informationspunkten stryks på dagens sammanträde.
Info 6: Projekt ”Använd kompetensen rätt”, rapport, inklusive information om
anställning av lärarassistenter
Karin Flodin informerar om det som började som ett projekt för att ta tillvara
personals kompetens och identifiering av arbetsuppgifter, där det inte krävs en
pedagogisk utbildning - arbetsuppgifter som kan utföras av lärarassistenter.
Matchning pågår av övertaliga elevassistenter för konvertering till
lärarassistenter.
Info 7: Eventuella förändringar i förskoleverksamheten
Elisabet Uitto informerar om frukosttider i förskolan och förläggning av tid för s
k 15-timmarsbarn. För- och nackdelar av olika alternativ redovisas, både ur
personals och vårdnadshavares synvinklar. Regionen har också haft synpunkter ur
familjehänseende. Diskussionen har uppstått med anledning av
besparingsåtgärder. Sommarförskolan blir 5 dagar i veckan kl 8-11 på samtliga
sommarförskolor.
Info 8: Förändrad rätt till förskola för 25-timmarsbarn
Informationspunkten stryks på dagens sammanträde.
Info 9: Stadieindelning och underhåll
Sylvia Eckerdal, miljösamordnare, informerar om var och när paviljonger sätts
upp, nuläge och framåt, tidigare farhågor och lösningar. Paviljonger sätts på
Odenslund, Fagervallen, Fjällängen, Lillsjöskolan och Tavelbäcken (samt även
Bäckens förskola). Information ges också om olika åtgärdsprojekt för
stadieindelningen på Norra skolan och Mimer samt för att göra plats för
träningsskolan på Körfältsskolan.
Elisabet Rödén, arbetsmiljösamordnare, informerar om underhållsarbeten på
förskolor och skolor. Informationen innehåller bakgrund med finansiering,
inventering, vilka skolor det gäller samt elevers och personals delaktighet.
Genomförandet med prover, planering av åtgärder, förberedelser för
verksamheten, samordning mellan BOUF och TF. Bilder visas på lokaler före och
efter åtgärder. Presentation av ett antal frågor att fundera på framöver gällande
behov av riktlinjer, kringkostnader vid underhållsarbeten, behov av pedagogiska
diskussioner
Info 10: Öppet brev från 24 rektorer
Jan Colm och Christina Kristiansson informerar om det brev som 24 av
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kommunens grundskolerektorer ställt till kommunens politiska ledning angående
minskad ersättning till de kommunala skolorna. Det har hållits ett möte där
kommunalråden Bosse Svensson och Pär Löfstrand deltog tillsammans med
rektorer och verksamhetschefer för grundskolan. Mötet var konstruktivt, och en
grund för fortsatt arbete. Information ges om systematisk styrning av skolan som
förutsätter rätt agerande på rätt nivå. Information och diskussion om hur man
tidigare arbetat med budgetgrupp och kontaktpolitiker, deltagande i rektorsmöten
etc.
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