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Underskrifter

Ordförande ...................................................
Åsa Sjödén
Sekreterare ................................................... §§55-63
Siv Sjödin
Justerare

...................................................
Matz Sjöberg

ANSLAG/BEVIS OM JUSTERING
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens
anslagstavla, entréplanet i kommunhuset, Sollefteå
Myndighet

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2013-06-13

Anslaget
– sätts upp

2013-06-17

Protokollets
förvaringsplats

Barn- och skolförvaltningen, kommunhuset Sollefteå

Underskrift
Justeringspersonernas signatur

tas ner 2013-07-01

.................................................... ...................
Lena Öström
Utdragsbestyrkande

1

Sollefteå
kommun

2

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-06-13

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden

Närvaro-/tjänstgöringslista
Närvaro Tjg RESERVATION §

OMRÖSTNING §

ANTECKNINGAR

ers
Namn

Ja

Nej

Ja

Nej

Ledamöter
Åsa Sjödén

S

1

Morgan Pierre

S

-

Nils Gunnar Molin

S

1

Tommy Svensson

S

1

Lars-Erik Jonsson

S

-

Maj-Lis Andersson

V

1

VISKB

1

C

1

Gunlög Jacobsson

KD

1

Leif Palmberg

FP

1

Kerstin Svensson

M

1

Jörgen Andersson

S

-

Ann-Christine Norman

S

1

Peter Hagberg

S

-

Siri Ohrberg

S

1

Marie Hansson

V

1

Birgitta Lind

V

-

MP

1

VISKB

1

Eva Palmberg

FP

-

Sven-Olov Gradin

M

1

Daniel Fäldt

M

-

Matz Sjöberg
Ulf Lhådö

anmält förhinder

t o m § 55

Ersättare

Margareta Alton
Karin Jansson Borg

Justeringspersonernas signatur

x

ers Morgan Pierre
anmält förhinder

x

ers Lars-Erik Jonsson

anmält förhinder

x

ers. Leif Palmberg § 56

anmält förhinder
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-06-13

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden

Ärenden
Dagordning fastställd vid barn- och skolnämndens sammanträde
den 16 maj 2013

Förslag till dagordning
1. Upprop
2. Val av justeringsperson
3. Fastställande av dagordning

Ärenden

Paragraf

Sid

4.

Verksamhetsplan med budget 2013

55

4

5.

Lokalbehov förskolan i tätorten

56

7

6.

Uppföljning kvalitetsplan

57

8

7.

Skolhälsovårdens organisatoriska tillhörighet

58

9

8.

Överenskommelser om samarbete och samordning mellan länets
kommuner och Landstinget Västernorrland, MITTBUS

59

12

Sekretessärende

60

15

10. Skriftliga informationer

61

16

11. Anmälan av delegeringsbeslut

62

17

12. Aktuella frågor

63

18

9.

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

4

Sammanträdesdatum

2013-06-13

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 55

Dnr BSN/193/2011(4.11)

Verksamhetsplan 2013-2015
Uppföljning per maj månad 2013
Handlingsplan 2013 och 2014
Beslut

Nämnden beslutar godkänna uppföljning per maj månad 2013.
Efter ytterligare genomlysning, utifrån kommunstyrelsens krav att redovisa
handlingsplan motsvarande 15 333 tkr, beslutar en enig nämnd om ytterligare kostnadssänkningar motsvarande 5 100 tkr för 2013.
Nämnden har tidigare redovisat kostnadssänkningar motsvarande 12 438 tkr för 2013.
Samtliga besparingar försämrar kvaliteten och möjligheten att uppnå kommunens mål för
Barn- och skolnämndens verksamhetsområde.
Nämnden konstaterar att ytterligare reduceringar motsvarande 10 000 tkr inte är möjlig
att genomföra under innevarande år om skollagens krav, kvalitetsmål och kommunens
målsättning med barn- och skolnämndens verksamhet ska upprätthållas.
Redan vidtagna åtgärder samt dagens beslut ger genomslag 2014 med ytterligare
6 700 tkr.
Nämnden beslutar
- att uppdra till rektorerna att genomföra besparingar i enlighet med bilaga
ekonomisk handlingsplan 2013 – sammanställning daterad 2013-06-13
- att inte erbjuda NIU-platser (Nationell inriktad utbildning) skidskytte, hösten
2013
- att påbörja planering för en långsiktig och varaktig verksamhet för
skidgymnasiets discipliner längdåkning och skidskytte, i enlighet med
kommunstyrelsens beslut 2013-04-09 §71.
- att vakantsätta 1,0 kuratorstjänst
- att via inriktningsbeslut minska skolhälsovården med 1,5 skolskötersketjänst samt
uppdra till förvaltningen att, till arbetsutskottet i augusti, redogöra för risk- och
konsekvensanalys avseende hälsosamtal och vaccinationsprogram.
- att minska bibliotekstjänst med 1,0
- att innan ytterligare investeringar genomförs inom BSF IT & Service, ska
ställningstagande till nyttjande av molnbaserad kommunikationsplattform göras.

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-06-13

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 55, forts

-

att omedelbart införa köpstopp med undantag för måltidsverksamhet och
skolskjutsar. Beslut om undantag görs av verksamhetschef för för- och
grundskola, verksamhetschef för kommunala gymnasiefrågor samt av
förvaltningschef avseende verksamhetschefernas ansvarsområden och
kommunövergripande verksamheter. Gällande planerade flyttkostnader avseende
gymnasiets flytt till Hågesta, undantas inköp enligt planerad flyttbudget.
- att minska nämndens budget med motsvarande 50 tkr.
_________
Ärendebeskrivning

Förvaltningen redogjorde vid arbetsutskottets sammanträde 2013-05-30 § 27, för det
ekonomiska nuläget, de handlingsplaner som föreligger och prognos 2013.
Prognosen, efter genomförda handlingsplaner, innebär ett underskott om 17 545 tkr.
Dessutom har kommunfullmäktige, 2013-05-27, beslutat om ytterligare
kostnadsbesparingar om 1 % på nettobudgetramen för 2013. Detta innebär att barn- och
skolverksamheten ska spara ytterligare 3 787,8 tkr år 2013. Samtidigt har
kommunfullmäktige, 2013-05-27, beslutat att barn- och skolnämnden får 2013 redovisa
ett underskott på högst 6 000 tkr.
Utifrån nuläget 2013 och preliminär budget 2014 behöver verksamheterna, för att klara
den preliminära budgetramen 2014, genomföra ytterligare handlingsplan med
helårseffekt om 12 668 tkr år 2014. Denna summa är lägre än den som presenterades för
arbetsutskottet, främst beroende
på att budgetberedningen föreslår kommunfullmäktige att, jämfört med tidigare förslag,
öka barn- och skolnämndens budgetram 2014 med 2 570 tkr, till 385 570 tkr.
Uppföljning per maj månad 2013
Vid sammanträdet 2013-06-13 redogör förvaltningen för uppföljning per maj månad
2013.
Handlingsplan 2013 och 2014
Arbetsutskottet uppdrog till förvaltningen att, till nämndens sammanträde 2013-06-13,
upprätta ytterligare förslag till handlingsplan för 2013 och 2014.
Förvaltningen redovisar diskussionsområden, en förteckning över återstående områden,
för ställningstagande vid sammanträdet 2013-06-13. Förteckningen över områden för
ställningstagande är upprättad för hösten 2013 samt kalenderåren som följer.

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-06-13

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 55, forts

Ajournering
Sammanträdet ajourneras 15.50 och återupptas 16.05.
Sammanträdet ajourneras 16.20 och återupptas 16.25.
Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande Verksamhetsplan 2013-2015, handlingsplan daterad 2013-06-04
Politiska beslut angående budget 2013, daterad 2013-06-04
Ekonomiska handlingsplaner 2013 - sammanställning, daterad 2013-06-04
Genomförda/planerade åtgärder 2013, daterad 2013-06-04
BSN ekonomiska utgångsläge 2014, daterad 2013-06-04
Diskussionsområden BSN juni 2013, daterad 2013-06-04
Förvaltningsyttrande ekonomisk uppföljning efter maj månad 2013, daterad 2013-06-04
Månadsuppföljning maj månad, daterad 2013-06-05
Budgetuppföljning vid negativ budgetavvikelse maj 2013, daterad 2013-06-05
Verksamhetsuppföljning maj 2013, daterad 2013-06-05
_________

PARAGRAFEN LÄSES UPP OCH FÖRKLARAS DÄRMED OMEDELBART JUSTERAD
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Sammanträdesdatum

2013-06-13

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 56

Dnr BSN/51/2013(6.4)

Förskoleplatser i tätorten, Sollefteå
Beslut

Nämnden noterar informationen.
_________
Ärendebeskrivning
Förvaltningen redogjorde vid sammanträdet 2013-05-30 för ett konstaterat behov av
förskoleplatser i tätorten Sollefteå.
Detta beror dels på antalet inskrivna barn i Lillängets förskola dels på den kö som finns i tätorten.
Såväl Prästbordet, Rödsta som Skedoms förskolor har små möjligheter att ta emot fler barn.
Det innebär ett behov av lokaler i tätorten.
Kommunstyrelses behandlade ärendet 2013-06-04, §128, och beslutade då att ärendet skulle
remitteras till kommunstyrelseförvaltningen för framtagning av beslutsunderlag.
Förvaltningen informerar, vid barn- och skolnämndens sammanträde 2013-06-13, att kommunstyrelsens fastighetssamordnare redogjort för kostnader enligt följande:
För 2013 innebär det en totalt kostnad om 329 000 kronor beräknad på fem månader.
För 2014 gäller årshyra 790 000 kronor.
Ovanstående inkluderar anpassningar utvändigt och invändigt till en kostnad av 700 000 kronor,
vilket krävs för att huset ska vara lämpligt för förskoleverksamhet.
Anpassningarna gäller i huvudsak utomhusmiljön där behov finns av åtgärder avseende trafiksituationen och uppsättning av staket.
Inomhus är det mindre åtgärder, exempelvis skötbord.
Därutöver till kommer eventuella återställningskostnader om cirka 100 000 kronor när huset
lämnas för annan hyresgäst.
_________

Justeringspersonernas signatur
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Sammanträdesdatum

2013-06-13

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 57

Dnr BSN/67/2012(13)

Kvalitetsplan 2012
Uppföljning gällande verksamheten vid Resurscentrum
Brukarenkäter i förskola, grundskola och gymnasieskola
Beslut

Nämnden godkänner uppföljning enligt kvalitetsplan 2012, antagen i barn- och
skolnämnden 2012-09-06, § 86, avseende verksamheten vid Resurscentrum.
Nämnden noterar redovisning av brukarenkäterna och uppdrar till förvaltningen att
återkomma med fullständig redogörelse av enkätresultaten till september månads
sammanträde.
________
Ärendebeskrivning

I enlighet med nämndens Kvalitetsplan 2012-2014 redovisar förvaltningen uppföljning
av verksamheten vid Resurscentrum, specialpedagogiskt stödcentrum.
Redogörelse för resultat av brukarenkäter i förskola, grundskola och gymnasieskola görs
utifrån de enheter som inkommit med underlag.
Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden godkänna uppföljning enligt kvalitetsplan 2012, antagen
i barn- och skolnämnden 2012-09-06, § 86, avseende verksamheten vid Resurscentrum.
Förvaltningen föreslår vidare nämnden att notera redovisning av brukarenkäterna och
uppdra till förvaltningen att återkomma med fullständig redogörelse av enkätresultaten
till september månads sammanträde.

Beslutsunderlag

Förvaltningsyttrande, Uppföljning enligt nämndens kvalitetsplan 2012-2014,
daterat 2013-06-05.
Verksamhetsrapport Resurscentrum 2012/2013.
Förskolans brukarenkät 2013
Grundskolans brukarenkät 2013
Gymnasieskolans brukarenkät 2013
_________

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-06-13

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 58

Dnr BSN/37/2013(13)

Skolhälsovårdens organisatoriska tillhörighet
Beslut

Nämnden noterar informationen och emotser fortsatt rapportering i ärendet vid
sammanträdet 2013-09-12.
_________
Ärendebeskrivning

Förvaltningen fick, vid nämndens sammanträde 2012-02-07, §7, uppdraget att utreda
förutsättningarna för skolhälsovårdens tillhörighet i samband med hemsjukvårdens
övergång till kommunerna, vilket träder i kraft 2014-02-01.
I enlighet med Skollagen (SL 2010:800) ska det finnas tillgång till skolläkare,
skolsköterska, psykolog och kurator.
Sollefteå kommun har skolsköterskor och kuratorer inom nämndens ansvarsområde.
Gällande skolläkare finns avtal med landstinget om 0,15 tjänst. Psykologtjänst avropas
på de avtal som finns med, för närvarande, fyra psykologer.
Sollefteå kommun uppfyller därmed lagkravet.
Gällande skolhälsovårdens insatser ska varje elev i grundskolan, grundsärskolan och
specialskolan erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller.
Hälsosamtalen ska vara jämnt fördelade över skoltiden. Eleven ska mellan hälsobesöken
erbjudas undersökning av syn och hörsel och andra begränsade hälsokontroller. (SL 2010
2 kap 27§). Det anges även att det första hälsobesöket får göras i förskoleklassen.
Varje elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska erbjudas minst ett hälsobesök
som innefattar en allmän hälsokontroll. För vissa yrkesinriktade program finns krav på
särskilda hälsokontroller.
Därutöver fullföljer skolhälsovårdens Socialstyrelsens nationella vaccinationsprogram
som påbörjas inom barnhälsovården (BVC).
Skolsköterskornas mottagningsverksamhet, hälsokontroller/vaccinationer samt öppen
verksamhet, beskrivs i Verksamhetsplanens bilaga II, Basprogram.
Skolhälsovården medverkar även i skolans elevhälsoarbete, då i första hand med de
medicinska insatserna (Verksamhetsplan 2012-2014).
Kompetenskrav för skolsköterska är svensk sköterskelegitimation samt specialistutbildning som distriktssköterska eller barnsjuksköterska.

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-06-13

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 58, forts

Avrapportering av uppdrag

I utredningsuppdraget har framtagits 3 alternativ.
1. Skolsköterskorna fortsätter som idag, i barn- och skolnämndens ansvarsområde.
2. Skolsköterskorna föreslås övergå till vård- och äldreförvaltningen.
3. Skolsköterskorna föreslås övergå i till landstinget/primärvården.
3a) Hela skolsköterskeverksamheten föreslås övergå till Landstinget.
3b) Västra området föreslås övergå till Landstinget.
Förvaltningen har utrett förutsättningarna för ovanstående tre alternativ.
För alternativ 1 har förvaltningen konstaterat att det de senaste åren skett en förskjutning
mot hälso- och sjukvårdande insatser vilket även beskrivs av skolhälsovården i
Verksamhetsplan för skolhälsovården i Sollefteå kommun 2013-2014. I alternativ 1 är
Barn- och skolnämnden definierad vårdgivare.
Alternativ 2 och 3 skulle innebära att skolsköterskorna ingår i en professionsgrupp med
samma yrkeskategori vilket skulle styrka professionen och exempelvis
kompetensutvecklingsinsatser. Barn- och skolnämnden är därmed inte vårdgivare.
För alternativ 3 skulle även effekten vara att primärvården, distriktssköterskor/
skolsköterskor och familjeläkare är i samma organisation och familjen får färre kontakter
för barnens hälsovård.
Vid avrapportering i arbetsutskottet 2013-03-01 §11, uppdrogs till förvaltningen att
fortsätta utreda alternativ 2 och 3.
Vid nämnda sammanträde informerades även om den kontakt som tagits med vård- och
äldreförvaltningen och att förvaltningschefer och ordföranden i respektive förvaltning
och nämnd har haft ett inledande samtal inför kommunens övertagande av ansvar för
hemsjukvård 1-18 år, som kommer att förläggas till vård- och äldrenämnden.
Efter de underhandskontakter som förevarits därefter kan konstateras att Vård- och
äldrenämnden bedömer att det, i dagsläget, inte är möjligt att involvera en övergång i
samband med övertagandet av hemsjukvården för barn 1-18 år.
Det innebär att endast ett alternativ kvarstår utifrån arbetsutskottets uppdrag; alternativ 3
landstinget/primärvården.
Nämnden uppdrar till förvaltningen att kontakta Västernorrlands läns landsting,
primärvården, för att inleda diskussion om verksamhetsövergång för skolhälsovårdens
sköterskor. Avrapportering till nämndens sammanträde 2013-05-16.
Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-06-13

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§58, forts

Vid nämndens sammanträde 2013-05-16 avrapporterades att möte hållits med
skolhälsovårdens företrädare och att kontakt tas med landstingets primärvårdschef.
Fortsatt återrapportering till nämndens sammanträde 2013-06-13.
Vid nämndens sammanträde 2013-06-13 avrapporteras att möte med landstingets
primärvårdschef kommer att hållas måndagen den 17 juni 2013.
Avrapportering sker vid nästa nämndssammanträde.

Beslutsunderlag
Förvaltningsyttrande Avrapportering Skolhälsovårdens organisatoriska tillhörighet 2014-02-01,
daterad 2013-04-09

_________

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2013-06-13

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 59

Dnr BSN/55/2013(13)

Överenskommelser om samarbete och samordning mellan länets
kommuner och Landstinget Västernorrland, MITTBUS
Beslut

Nämnden beslutar, med reservation för att överenskommelsen inte omfattar
hälsosamtalen i grund- och gymnasieskolan,
 att ställa sig bakom de föreslagna överenskommelserna och uppdrar till
Kommunförbundet att teckna en regional överenskommelse om samarbete och
samordning samt en överenskommelse om barn och unga som har eller riskerar
utveckla psykisk ohälsa, MITTBUS.
 att ge Kommunförbundet uppdraget att efter samråd med beredningsgrupp för
Socialkola genomföra mindre justeringar givet att Socialstyrelsen återkopplar om
ett sådant behov.
_________
Bakgrund

Regeringen beslutade i maj 2012 om en handlingsplan, PRIO psykisk ohälsa – plan för
riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012–2016. I handlingsplanen redogör
regeringen för ett antal strategiska områden som kommer att utgöra en grund för arbete
på området under perioden 2012-2016.
För tidsperioden ser regeringen behov av att särskilt prioritera två målgrupper: barn och
unga samt personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik.
Mot bakgrund av detta har staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ingått en
överenskommelse om stöd riktade till insatser inom området psykisk ohälsa 2013.
Syftet med överenskommelsen är att uppmuntra, stärka och intensifiera landstingens och
kommunernas utvecklingsarbete för personer med psykisk ohälsa, genom ekonomiska
incitament och med patientens behov i centrum.
Målet med överenskommelsen är att åstadkomma en förbättrad och tillgänglig vård och
omsorg men också en bättre livssituation för personer med psykisk ohälsa.
Inom ramen för denna överenskommelse kommer staten att fördela 630 miljoner kronor
till de kommuner och landsting som uppfyllt ett antal grundkrav och prestationsmål.
För att överenskommelserna ska få verklig betydelse för medborgarna, för det praktiska
arbetet i kommuner och landsting och för verksamheternas resurser och inriktning, krävs
överenskommelser av både principiell och praktisk karaktär.

Ärendebeskrivning

För att kommunerna och Landsting i Västernorrlands län ska uppfylla grundkraven till
prestationsmedel enligt överenskommelsen 2013 mellan staten och Sveriges Kommuner
Justeringspersonernas signatur
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Sammanträdesdatum

2013-06-13

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§59, forts

och Landsting (SKL), krävs en regional överenskommelse.
Kommunförbundet har tagit fram ett förslag till en regional överenskommelse om
samarbete och samordning för kommunerna och Landstinget.
Överenskommelsen och de övergripande rutiner syftar till att tydliggöra gemensamma
mål, ansvars- och resursfördelning.
Målet är att den enskilde ska uppleva att bägge huvudmännens insatser sammantaget
bidrar till en bibehållen eller förbättrad livssituation. Till den regionala
överenskommelsen kopplas områdesspecifika överenskommelser.
För närvarande är det överenskommelsen om barn och unga som har eller riskerar
utveckla psykisk ohälsa, MITTBUS, kopplad. För att dessa regionala överenskommelser
ska godkännas av Socialstyrelsen som uppfyllda grundkrav, ska dessa vara antagna av
berörda nämnder hos båda huvudmän.
Dessa överenskommelser ska vara inrapporterade till Socialstyrelsen för förhandsbedömning senast 1 september 2013 och för slutgiltig bedömning för godkännande
senast 1 november 2013.
Inrapportering sker av socialförvaltningen.

Förvaltningens redogörelse

Länets skolchefer/skolförvaltningar har i ett mycket sent skede tagit del av
överenskommelsen men konstaterar att det är ett prioriterat område och ser för egen del
att det genomförs enligt den föreslagna tidplanen.
Av överenskommelsen förutsätts att hälsosamtal ska genomföras i nuvarande omfattning.
Förvaltningen ser för egen del inte att det är möjligt utifrån att skolsköterskorna har ett
utökat vaccinationsprogram samtidigt som förvaltningens ekonomiska situation
förutsätter ytterligare personalminskningar.
Därför kan förvaltningen inte se någon möjlighet att prioritera de hälsosamtal som ingår i
överenskommelsen.
Naturligtvis kommer elever och vårdnadshavare även i fortsättningen att söka
skolhälsovården/skolsköterskorna när så behövs dock inte i den form som överenskommelsen anger.

Förvaltningens förslag till beslut:

Förvaltningen föreslår nämnden, med reservation för att överenskommelsen inte omfattar
hälsosamtalen i grund- och gymnasieskolan,
 att ställa sig bakom de föreslagna överenskommelserna och uppdrar till
Kommunförbundet att teckna en regional överenskommelse om samarbete och
Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

14

Sammanträdesdatum

2013-06-13

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§59, forts

samordning samt en överenskommelse om barn och unga som har eller riskerar
utveckla psykisk ohälsa, MITTBUS.
 att ge Kommunförbundet uppdraget att efter samråd med beredningsgrupp för
Socialkola genomföra mindre justeringar givet att Socialstyrelsen återkopplar om
ett sådant behov.

Beslutsunderlag:

Överenskommelse om samarbete och samordning mellan kommunerna och Landstinget i
Västernorrlands län för att den enskilde ska få sina behov av hälso- och sjukvård och
socialtjänst tillgodosedda.
Överenskommelse om samarbete och samordning mellan kommunerna och Landstinget
Västernorrland för barn och unga som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa,
MITTBUS .
_________

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-06-13

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 60

Dnr BSN/43/2013(13)

Sekretessärende

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

15

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

16

Sammanträdesdatum

2013-06-13

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 61

Dnr BSN/22/2013(2.2)

Skriftliga informationer
Den skriftliga informationen noteras.
a) Kommunfullmäktige, 2012-11-26, §187, Avsägelse av uppdrag som erästtare i
barn och skolnämnden. (KS/7/2012 inkommen 2013-05-23)
b) Kommunfullmäktige, 2013-05-27, §64, Verksamhetsuppföljning per 2013-03-31.
(KS/64/2013)
c) Kommunfullmäktige, 2013-05-27, §68, Ansökan om tilläggsbudet 2013 från
barn- och skolnämnden. (KS/113/2013)
d) Kommunstyrelsen, 2013-06-04, §127, Uppsägning av hyresavtal med Valsallen
AB avseende gymnastiksal Hågesta. (KS/126/2013)
e) Kommunstyrelsen, 2013-06-04, §128, Hyra av Aspen, Ärtriksvägen 2, till
förskoleverksamhet. (KS/127/2013)
f) Konsekvensbeskrivning avseende Resurscentrum (arbetsmaterial)
g) Svarsfrekvens avseende 2013 års brukarenkäter i grundskolans årskurs 4-9.
h) Anmälan delegeringsbeslut under perioden 2013-05-13 – 2013-06-12

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL

17

Sammanträdesdatum

2013-06-13

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden

§ 62

Dnr BSN/2/2013(1.3)

Anmälan av delegeringsbeslut
Delegeringsbeslut tagna under perioden 2013-05-13– 2013-06-12 läggs till handlingarna.

1.

Initierat av:
Doknamn:

DiarieNr:

2.

Initierat av:
Doknamn:

DiarieNr:

3.

Initierat av:
Doknamn:

DiarieNr:

4.

Initierat av:
Doknamn:

DiarieNr:

Siv Sjödin, Central rektor
Datum: 2013-05-13
Delegeringsbeslut
2.1.3 Utse behörig beställare som har rätt att göra avrop
på slutna ramavtal och förvaltningsspecifika avtal.
Tillsvidareanställning, grundskollärare
BSN/2/2013-8

Rose-Marie Eriksson, rektor
Datum: 2013-05-17
Delegeringsbeslut
5. Övriga ärenden.
Beslut om anordnande av skolskjuts, utöver fastställda riktlinjer.
BSN/2/2013-9

Rose-Marie Eriksson, rektor
Datum: 2013-05-23
Delegeringsbeslut
8. Tjänstledighet som inte regleras i lagar/avtal
Beslut om tjänstledighet utan lön, 2013-08-12—2013-12-31
BSN/2/2013-10

Rose-Marie Eriksson, rektor
Datum: 2013-06-07
Delegeringsbeslut
5. Övriga ärenden.
Beslut om anordnande av skolskjuts, utöver fastställda riktlinjer.
För elev i förskolelass, grundskola och särskola.
BSN/2/2013-9

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

Sollefteå
kommun

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2013-06-13

Nämnd/styrelse

Barn- och skolnämnden
§ 63

Dnr BSN/3/2013(2.2)

Aktuella frågor
Förvaltningschef Lisbeth Boman informerar om rektorsorganisationen hösten 2013.
Rektorsområde Ramsele/Helgum under rekrytering. Rektorsområde Junsele/Näsåker kommer
att annonseras.
I dagarna tillsätts tre biträdande rektorer vid gymnasieskolan.
_________

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

