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Bun § 82 Dnr 2019-000006  

Barnkonventionen 2019 
Jenny Palin (s) redovisar barnkonventionen artikel nitton. Dess innebörd 
diskuteras sedan i mindre grupper. Därefter en kortfattad redovisning av 
diskussionerna. 
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Bun § 83 Dnr 2019-000005  

Godkännande/förändringar av BUN:s ärendelista 2019     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1.     Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagens ärendelista med 
tillägg av övriga frågor från Jenny Palin, S, som handlar om 
förskoleavdelningen Naestie, Änge. 

__________________________________________________________ 
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Bun § 84 Dnr 2019-000176  

Delårsrapport 2019 
Kort sammanfattning 
Delårsrapporten innehåller ekonomisk- och kvalitetsuppföljning för första 
halvåret 2019.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden antar delårsrapport för 2019.  

Beskrivning av ärendet 
Delårsrapporten ska förutom delårsbokslut, helårsprognos och ekonomisk 
analys innehålla en kvalitetsuppföljning av nämndens uppdrag och en 
uppföljning av nämndernas arbete med att nå kommunens förändringsmål. 
Dessutom ska första halvåret i korthet redovisas 

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsnämndens delårsrapport 2019, kvalitetscontroller, 
2019-08-21. 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningschef, 2019-08-21 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden antar delårsrapport för 2019. 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden 
bifaller det. 

Kopia till 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola 
Eva Fresk, verksamhetschef bibliotek 
Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller 
Pernilla Oscarsson, verkamhetschef elevhälsa 
 

 
 
Bun § 84 (forts) 
Angelica Faktus, verksamhetschef skola 
Stefan Konradsson, verksamhetschef Kulturskola 
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Kommunstyrelsen 
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Bun § 85 Dnr 2019-000042  

Budget 2020, plan 2021-2022    
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen 
_____________________________________________________   

Birgitta Lundgren redovisar vilka åtgärder som hittills gjorts i budget 2020. 
Barn- och utbildningsnämnden måste nu fundera på hur man ska klara lagd 
ramminskning för år 2020. 
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Bun § 86 Dnr 2019-000185  

Extra möte angående budget 2020 
Kort sammanfattning 
    Det behövs ett extra insatt möte för beslut av detaljbudget 2020.    

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1.    Barn- och utbildningsnämnden beslutar att extra insatt möte gällande 

detaljbudget 2020 ska genomföras den 8 oktober 2019 kl. 15.00-17.00 i 
samband med Workshopdagen i kommunhuset i Krokom    

Beskrivning av ärendet 
Det behövs ett extra insatt möte för beslut av detaljbudget 2020. 

Underlag för beslut 
Budget 2020, plan 2021-2022 

Förslag som läggs på mötet 
Jannike Hilding föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att extra 
insatt möte gällande detaljbudget 2020 ska genomföras den 8 oktober 2019 
kl. 15.00-17.00 i kommunhuset i Krokom    

Beslutsgång 
Det finns ett förslag som föreslår att barn- och utbildningsnämnden har ett 
extra insatt möte den 8 oktober 2019 kl. 15.00-17.00. 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden 
bifaller det. 

Kopia till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Birgitta Lundgren, barn-och utbildningschef 
Fredrik Runfors, ekonom 
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Bun § 87 Dnr 2019-000017  

Översyn av barn- och utbildningsnämndens 
attestförteckning 2019 
Kort sammanfattning 
Attestförteckningen revideras årligen.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden antar reviderad attestförteckning.  

Beskrivning av ärendet 
Attestförteckningen visar vem som har ekonomiskt ansvar för våra 
verksamheter, och vilka som sekondärt har rätt att attestera beställningar. 
Attestförteckningen ska hållas aktuell och revideras regelbundet vid 
förändringar.  

Underlag för beslut 
BUN.s attestförteckning HT 2019, 2019-08-28 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden antar reviderad attestförteckning. 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden 
bifaller det. 

Kopia till 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
Fredrik Runfors, ekonom 
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Bun § 88 Dnr 2019-000189  

Valärande Skolsamfonden 
Kort sammanfattning 
Krokoms kommun har 15 donationsstiftelser, de flesta med egen förvaltning. 
En av dessa är Skolsamfonden   

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1.     Barn- och utbildningsnämnden utser barn- och 

utbildningsnämndens presidium som ledamöter i Skolsamfonden för 
mandatperioden 2019-2022.  

Beskrivning av ärendet 
Krokoms kommun har 15 donationsstiftelser, de flesta med egen förvaltning. 
D.v.s utsedda styrelser. 5 av donationsstiftelserna har så kallad anknuten 
förvaltning, det vill säg att kommunen förvaltar donationstiftelserna.    

Den stiftelse som avses är Skolsamfonden. 

Förslag finns om att välja barn- och utbildningsnämndens presidium till 
ledamöter i Skolsamfonden under mandatperioden 2019-2022. 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden 
bifaller det. 

Kopia till 
Förtroendemannaregistret, Birgitta Eriksson 
Jannike Hillding (M), ordförande 
Astrid Lönn Jern (C), 1:e vice ordförande 
Jenny Palin (S), 2:e vice ordförande 
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Bun § 89 Dnr 2019-000188  

Valärende BUZ 
Kort sammanfattning 
  BUZ är ett samverkansorgan mellan barn- och utbildningsnämnder och 
liknande i Jämtlands län.         

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1.     Barn och utbildningsnämnden utser ordförande och barn- och 

utbildningförvaltningens chef som ledamöter i BUZ, samt 1:e och 2:e  
vice ordförande som ersättare för mandatperioden 2019-2022.  

Beskrivning av ärendet 
 BUZ, barn- och utbildning Jämtlands län, är ett samverkansorgan kring barn 
och utbildningsfrågor. Ledamöterna i BUZ består både av politiker och 
tjänstemän.   

Förslag finns om att välja barn- och utbildningsnämndens ordförande och 
barn- och utbildningsförvaltningen chef som ledamöter i BUZ, samt 1:e och 
2:e  vice ordförande som ersättare för mandatperioden 2019-2022. 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden 
bifaller det. 

Kopia till 
Förtroendemannaregistret, Birgitta Eriksson 
Jannike Hildning (m) ordförande 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
Astris Lönn Jern (C), 1:e vice ordförande 
Jenny Palin, 2:e vice ordförande 
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Bun § 90 Dnr 2019-000194  

Timplan grundsärskolan 
Kort sammanfattning 
    Skolverket har beslutat om en korrigering av garanterad undervisningstid 
för grundsärskolan och träningsskolan.                

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden antar reviderad timplan, att gälla från och 
med höstterminen 2019.      

Beskrivning av ärendet 
 Skolverket har beslutat om stadieindelad timplan för elever som börjar 
årskurs 1-7 i grundsärskolan hösten 2019. Skolverket har även beslutat att 
från och med höstterminen 2019 ska eleverna i grundsärskolan få mer 
garanterad undervisningstid i matematik. Samtidigt minskar den garanterade 
undervisningstiden i slöjd och i elevens val. För elever som läser mot 
träningsskolan gäller garanterad undervisningstid utifrån timplan för 
ämnesområden.    

Pernilla Oscarsson 
Verksamhetschef elevhälsan/särskolechef  
 

 Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande Revidering av grundsärskolans timplan 29 augusti 2019 
Stadieindelad timplan ämnen  
Timplan ämnesområden 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden antar reviderad timplan, att gälla från och med 
höstterminen 2019.      
 
Efter fråga på förslaget finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden 
bifaller det. 
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Bun § 90 (forts)   Dnr 2019-000194  
 
 
Kopia till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Rektor grundsärskolan 
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Bun § 91 Dnr 2018-000062  

Ny förskolestruktur i centrala Krokom, begäran om 
medel för en 8-avdelningsförskola samt medel för att 
utöka befintlig förskola med två avdelningar  
Kort sammanfattning 
    Barn- och utbildningsnämnden har i tidigare beslut fattat beslut om att 
undersöka möjligheterna att frigöra investeringsmedel för att bygga en 8-
avdelningsförskola i Krokoms tätort. Krokoms kommun har under 
sommaren 2019 köpt in ytterligare mark i Krokoms tätort vilket öppnar för 
möjligheterna att investera i en större förskola än vad det tidigare beslutats 
om. Beslut omfattar 8 avdelningar. De framtida barnprognoserna och 
kommunens tillväxtplanering pekar på att behovet i Krokoms tätort med 
upptagningsområde ligger runt 10 avdelningar. Från hösten 2019 finns det 5 
förskolor om 2 avdelningar vardera i Krokoms tätort.   

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
    Ovan nämnda beslut kompletteras med följande beslut: Barn och 
utbildningsnämnden fattar beslut om att bygga en förskola om 10 -12 
avdelningar i Krokoms tätort.      

Beskrivning av ärendet 
Se tidigare dokumentation i ärendet 

Underlag för beslut 
Elisabeth Englund 
Verksamhetschef Förskola 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden Barn och utbildningsnämnden fattar beslut om att bygga 
en förskola om 10 -12 avdelningar i Krokoms tätort.  
 Efter fråga på förslaget finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden 
bifaller det. 

Kopia till 
Barn- och Utbildningschef (2 ex avsett för förv. chef och verksamhetschef 
grundskola) 
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Bun § 92 Dnr 2019-000065  

Medborgarförslag: Kostnadsfri frukt på förmiddagen i 
samtliga skolor i Krokoms kommun 
Kort sammanfattning 
En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag om fri 
förmiddagsfrukt i samtliga skolor i Krokoms kommun. I förslaget motiveras 
förändringen med att skola enligt lag ska vara kostnadsfri om det inte rör sig 
om enstaka mindre utgifter.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget med 
nedanstående motivering 

_______________________________________________________  
Reservation 
Jenny Palin (S), Carina Fröberg (S), Katarina Rosberg (S), Carina Grahn 
Hellberg (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har kommit in med förslag om fri förmiddagsfrukt i 
samtliga skolor i Krokoms kommun.  
I förslaget motiveras förändringen med att skola enligt lag ska vara 
kostnadsfri om det inte rör sig om enstaka mindre utgifter. Skollagen är 
tydlig med att all undervisning ska vara kostnadsfri, att elever ska ha tillgång 
till tidsenlig läromedelsutrustning och fria skolmåltider. Utgifter i samband 
med skolverksamhet kan enligt lag accepteras om det rör sig om enstaka 
utgifter och enstaka tillfällen. Här ska huvudmannen ta hänsyn till att även 
mindre utgiftssummor kan få stora konsekvenser för enstaka familjer.  
Fler kommuner än Krokom har tagit ställning till denna fråga med lite olika 
resultat. I Lund har kommunen bjudit elever på frukt i åk F-3 från 2014 . I 
Nora och Göteborg har debatten lett till att vårdnadshavare fortsatt fått stå 
för kostnader i samband med fruktstund.  
Enligt uttalande från jurist från skolinspektionen i tidningen lärarnas tidning 
så finns det enstaka fall där kommuner blivit granskade utifrån krav i lag att 
skola ska vara avgiftsfri i relation till kostnader i samband med medhavd 
frukt. Det är helt i enlighet med lagar och förordningar att barn har med sig 
frukt i skolan så länge det är frivilligt. När skolan förväntar sig, på ett sätt  

Bun § 92 (forts) 
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som inte kan tolkas som frivilligt, att hemmet dagligen ska skicka med frukt 
för att få barnets skoldag att fungera, riskerar kommunen att bryta mot laget 
om avgiftsfri skolgång. Skolan kan be eller uppmana föräldrarna att göra så, 
men det måste alltså vara frivilligt. Sammanfattningsvis så är det helt i 
enlighet med skollagen att tillåta att elever har med sig frukt på skolan. 
Poängen är att medhavd frukt ska dock vara frivilligt. 
Överväganden 
Med fri frukt slipper vi synliggöra olikheter i ekonomiska förutsättningar i 
familjer. I medborgarförslaget skriver medborgaren att hen vid flera tillfällen 
sett barn jämföra frukt eller motsvarande medhavd fika och att det skapas en 
värderingsdiskussion mellan elever som har med sig frukt, en grönsak eller 
som inte har något alls. Denna situation är svår att hantera för lärare utifrån 
ett likvärdighetsperspektiv och det är möjligen en bidragande orsak till att 
påminnelse i veckobrev om medhavd frukt är mycket vanligt i denna 
kommun. Flera debattartiklar pekar på samma förhållningssätt i flera andra 
skolkommuner i landet. 
Då en kommun väljer att införa kostnadsfri förmiddagsfrukt gynnas 
likvärdighet, lärande och studiero i och med att skolan kan säkerställa att alla 
barn får likvärdig påfyllnad av energi så de orkar ända fram till lunch.  
Införandet av frukt medför också en kostnad. 
I Krokoms kommun har verksamhetschef för kost- och lokalvård gjort 
beräkningar på vad förverkligandet av aktuellt  medborgarförslag skulle 
kosta / år och kommit fram till följande: 
En frukt/barn F-åk 9 793 t kr/år  
En frukt/barn F-åk 3 305 t kr/år 
Kostnadsförslaget tar inte hänsyn till fritidsverksamheten under lov utan är 
enbart beräknad på 178 skoldagar/läsår.  
Barn och utbildningsförvaltningen har inga möjligheter att idag omdisponera 
medel till frukt inom sin befintliga budget 
Budget som ligger till grund för skolmåltider har heller inga förutsättningar 
att omfördela inom befintlig ram.  
Barn- och utbildningsförvaltningen menar därför att medborgarförslaget ska 
avvisas.  
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Bun § 92 (forts) 
Underlag för beslut 
Medborgarförslag från Anna Rosén 
Skollagen 2010:800 
Skolverket, Avgifter i skolan 
24i Bergslagen, 2014-08-29, Har Nora en kostnadsfri skola? av Thomas 
Källberg  
Sydsvenskan, 2014-08-28, Skolan ska stå för frukten vid fruktstund, 
Alexander Kuprijanko 
Göteborg Direkt, 2017-10-10, Frukt till skolan kan bryta mot skollagen, 
Kristian Risenfors 
Lärarnas tidning, 2012-08-29, Fruktstund fall för skoljurister, Anna Lena 
Wallström/TT 

Förslag som läggs på mötet  
Katarina Rosberg (S) föreslår bifall till medborgarförslaget. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår avslag på 
medborgarförslaget. 
Till det har kommit bifall till medborgarförslaget. 
Efter fråga på grundförslaget, avslag mot bifall, finner ordförande att barn- 
och utbildningsnämnden bifaller grundförslaget, som är avslag till 
medborgarförslaget. 
 

Kopia till 
Förslagsställaren Anna Rosén 
Stefan Konradsson, nämndsekreterare 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
 
 
 
 
 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(30) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-03 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Bun § 93 Dnr 2019-000131  

Medborgarförslag - Säkerställ att Kaxås skola blir kvar 
(ärende 1) 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 1 Medborgarförslaget överlämnas till barn- och utbildningsförvaltningen för 

att svaras på. 

 

Ett medborgarförslag har kommit med förslag att Krokoms kommun 
säkerställer Kaxås skolas kvarvarande i minst två år till.  
Medborgarförslaget besvaras av barn- och utbildningsnämnden själv 2019-
10-22 

Kopia till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och bildningsnämndes presidium 2019-10-01 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-22 
 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(30) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-03 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Bun § 94 Dnr 2019-000132  

Medborgarförslag - Säkerställ Kaxås skolas 
kvarvarande (ärende 2) 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 1 Medborgarförslaget överlämnas till barn- och utbildningsförvaltningen för 

att svaras på. 

 

Ett medborgarförslag har kommit med förslag att Krokoms kommun 
säkerställer Kaxås skolas kvarvarande i minst två år till  
Medborgarförslaget besvaras av barn- och utbildningsnämnden själv 2019-
10-22 

Kopia till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningsnämndens presidium 2019-10-01 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-22 
 
 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(30) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-03 
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Bun § 95 Dnr 2019-000133  

Medborgarförslag - Säkerställ Kaxås skolas 
kvarvarande (ärende 3) 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 1 Medborgarförslaget överlämnas till barn- och utbildningsförvaltningen för 

att svaras på. 

 

Ett medborgarförslag har kommit med förslag att Krokoms kommun 
säkerställer Kaxås skolas kvarvarande i minst två år till. 
Medborgarförslaget besvaras av barn- och utbildningsnämnden själv 2019-
10-22 

Kopia till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningsnämndens presidium 2019-10-01 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-22 
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Bun § 96 Dnr 2019-000134  

Medborgarförslag - Säkerställ Kaxås skolas 
kvarvarande (ärende 4) 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 1 Medborgarförslaget överlämnas till barn- och utbildningsförvaltningen för 

att svaras på. 

 

Ett medborgarförslag har kommit med förslag att Krokoms kommun 
säkerställer Kaxås skolas kvarvarande i minst två år till.  
 
Medborgarförslaget besvaras av barn- och utbildningsnämnden själv 2019-
10-22 

Kopia till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningsnämndens presidium 2019-10-01 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-22 
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Bun § 97 Dnr 2019-000135  

Medborgarförslag - Säkerställ Kaxås skolas 
kvarvarande (ärende 5) 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 1 Medborgarförslaget överlämnas till barn- och utbildningsförvaltningen för 

att svaras på. 

 

Ett medborgarförslag har kommit med förslag att Krokoms kommun 
säkerställer Kaxås skolas kvarvarande i minst två år till.  
Medborgarförslaget besvaras av barn- och utbildningsnämnden själv 2019-
10-22 

Kopia till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningsnämndens presidium 2019-10-01 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-22 
 
 



 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Bun § 98 Dnr 2019-000187  

Uppföljning skolskjutsar ht 2019 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1       Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

 

 
 Trafikhandläggare Malin Nilsdotter Nyman redovisar uppföljning av 
skolskjutssituationen inför läsårets skolstart. 
 Den kom in 76 ansökningar varav 15 lämnades in i tid. För 25 ansökningar 
har det ännu inte fattats något beslut. Hittills är det två ansökningar som fått 
avslag. Krokoms buss har det väldigt tajt i sitt schema, då det är många fler 
elever i flera kommundelar ( Rödön, Nordannälden och Ås) vilket för 
bussbolaget innebär större fordon och stödkörning.  
Arbetet flyter på bra. Det är ännu inte klart hur ekonomin kommer att slå än i 
förhållande till VT 2019.  
Det pågår ett arbete med att revidera bussreglemente så att det blir lika för 
alla länets kommuner. Avståndsreglerna väntas bli den stora knäckfrågan då 
den är olika i kommunerna. Till exempel har en del kommuner ett avstånd på 
tre kilometer till högstadiet, medan Krokoms kommun har 4 km. Malin tar 
gärna emot synpunkter från politiken när det gäller nytt bussreglemente 
Malin kommer från 1 november att jobba halvtid, och då bara med 
skolskjutsfrågor. 
Datasystemet fungerar fortfarande inte. Förhoppningsvis ska det fungera 
inför nästa läsår, även föräldraportalen. 
Upphandling av småbilsavtalet innebar att Taxi glesbygd tilldelades 
uppdraget Det har dock blivit överklagats och det är osäkert vad som händer 
nu. 
Stopp för alla utflykter med dagbussar för att kunna klara andra 
skolrelaterade resor. 
 
     
 



 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Bun § 99 Dnr 2019-000186  

Utredning kring Barn- och utbildningsförvaltningens 
tjänsteresor 
Kort sammanfattning 
    Det har gjorts en utredning kring Barn- och utbildningsförvaltningens 
tjänsteresor.    

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1.   Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt Stefan Konradsson att ta 

fram förslag på riktlinjer gällande tjänsteresor inom barn- och 
utbildningsförvaltningen.    

Beskrivning av ärendet 
       Det gjorts en utredning kring tjänsteresor inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. Den visar att är många tjänsteresor inom 
förvaltningen, vilket leder till höga kostnader för förvaltningen, samt stora 
utsläpp av växthusgaser.  Utredningen förslår att det tas fram ett regelverk 
kring tjänsteresor inom barn- och utbildningsförvaltningen. 

Underlag för beslut 
Är vi inte framme snart? En utredning av bilresandet inom barn- och 
utbildningsförvaltningen i Krokoms kommun. 2019-09-02 
Kopia till 
Stefan Konradsson, nämndsekreterare 
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Bun § 100 Dnr 2019-000003  

Tillbud/skador 2019 
1 Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av sammanställning av 

 tillbud och skador barn/elever 1 juni – 28 augusti 2019. 
_______________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

Förskola/fritidshem Tillbud Skada/Olycka Handlingsplan 
upprättad 

Täppan  3 2 

Junibacken 
fritidshem 

 1 1 

Sånghusvallen 2   

Lyckebo 2 4 2 

Summa fsk 4 8 5 

Skola Tillbud Skada/Olycka Handlingsplan 
upprättad 

Summa skola 0 0 0 

Totalt fsk+skola 4 8 5 



 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Bun § 101 Dnr 2019-000001  

Delegationsbeslut 2019 
1. Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av sammanställning av 

 delegationsbeslut angående skolskjutsar. 

 

Ansökan om skolskjuts     
       
Beslutsdatum Skäl till skolskjuts Beviljat Avslag  

20190820  Avstånd  X   
  Trafikförhållande X   
  Växelvis boende X   
  Växelvis boende X   
  Avstånd  X   
  Trafikförhållande X   
  Ansökan  X (med ordinarie linjetrafik) 

20190828  Annan orsak X (i mån av plats)  
       

Trafikhandläggare Malin Nilsdotter Nyman 
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Dnr 2019-000007  

Meddelanden 2019 
1 Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av meddelandena. 
_______________________________________________________ 

Beo, Barn- och elevombudet 
1. Anmälan om kränkande behandling vid Rödöns skola, Krokoms 

skola 

Förvaltningsrätten i Härnösand 
2 Förvaltningsrätten i Härnösand, beslut (ej slutgiltigt), mål nr 3129 

Kammarätten 
 3  Kammarrätten, beslut mål nr 2313-19 

Migrationsverket 
       4 Ärende om ersättning för utbildningskostnader, Dnr 7331-2019-24720 
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Bun § 103 Dnr 2019-000004  

Informationer 2019 
Anette Lihuvudh, nämndsekretare har gått i pension och Louise Kronsten, 
adminstratör går snart i pension. Det är klart med en efterträdare för Anette,  
Maria Walter, som idag  jobbar som sekreterare samhällsbyggnadsnämnden i 
Östersund. Den nya tjänsten blir en kombination av 
nämndsekreterar/personaladministratör. Hon börjar den 1 november 
Skolinspektion kommer på inspektion i oktober. Det är en regelbunden 
översyn av verksamheterna. En skola ska kvalitetgranskas: Trångsviken. 
Oklart varför just den skolan valts ut. Skolinspektionen kommer vecka 43. 
Inspektion kommer på täta besök, vilket innebär att tidigare insatser sedan 
den senaste inspektionen inte ännu hunnit gett några effekter. 
Elever vid åk 4-9 på Hovs skola kommer under ht 2019 att gå på Kaxås 
skola, p.g.a att det inte gått att hitta någon lärare för årskurserna. En 
medborgare har begärt inhibition av beslutet, men det har avslagits av 
förvaltningsrätten. Under hösten kommer det att göras ett nytt försök att 
rekrytera lärare till skolan.. 
Genom projektet Sveriges bästa skola ska nämnden få en bättre 
måluppfyllelse, Förvaltningen får hjälp och stöd av Mittuniversitetet.  
Det har varit ett stormöte i Alsen angående flytt av elever under Ht 2019. 
Det var ett öppet möte. Jannike Hillding, ordförande, hade inte fått en 
personlig inbjudan och valde att inte åka dit. Det är inte föräldrar som 
överklagaet beslutet om flytt av elever, utan annan person boende i Alsen. 
Söker återigen efter en ny lärare till Hov. Förvaltningen tar emot tips på var 
det kan annonseras efter ny lärare. 
Jannike Hildning har fått en inbjudan till Kulturskolan. Mötet kommer att 
genomföras under vecka 37. Även kommundirektören Jonas Thörngren 
kommer att vara med på mötet.  
Jannike Hildning har varit Valsjöbyn och besökt lokalen där Rötvikens 
förskola är tänkt att flytta in 
På senaste BUN-Sabymöte var det diskussioner bland annat kring att flera 
lekplatser på skolgårdar har stängts av på uppdrag av KBAB.  
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Bun § 104 Dnr 2019-000008  

Övriga frågor 2019 
Jenny Palin informerar om Samiska samrådsgruppen möte i Stora stensjön 
Bland annat deltog en representant från Sametinget som talade om 
minoriteters rättigheter. Det kom upp många frågor till exempel 
Beslutsgången kring Vikebo.  
Jenny rekommenderar nämndens ledamöter att besöka hemsidorna 
Minoritet.se och same.se. 
Vad händer med Naestie? Det blev en återremiss i KS, p.g.a andra kostnader 
för 2020. Detaljplan kan ändras till januari 2020.  
Ombyggnad av gården vid Naestie borde tas upp i samiska samrådsgruppen? 
Hur går det med samisktalande pedagog på Nestje? Svaret är att det pågår ett 
rekryteringsarbete. 
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