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Bun § 38 Dnr 2018-000005  

Godkännande/förändringar av BUN:s ärendelista 2018 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1 Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagens ärendelista med 

tillägg om att Jörgen Blom, V, vill ta upp fråga om frukost på särskolan i 
Lugnvik, under punkten Övrigt. 

_____ 
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Bun § 39 Dnr 2018-000006  

Barnkonventionen 2018 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1    Barn- och utbildningsnämnden beslutar att det vid varje nämnd, i valfritt   
      ärende, ställs frågor hur ett ärende har handlagts utifrån barnkonven-
      tionen. 

_____________________________________________________________ 

Vid nämndens möte den 27 februari beslutades att Jannike Hillding, M, och 
Jenny Palin, S, utvecklar arbetet med barnkonventionen till mötet den 27 
mars 2018. 

Vid dagens möte ställs frågor i ärende – Strategi för digital kompetens och 
IT-struktur. 

Monica Andersson, IT-pedagog, svarar att i ärendet har hänsyn tagits i 
artiklarna 12-15, om barnens rätt att uttrycka sin egen mening samt artiklarna 
28-29, om att förbereda barnet för livet efter skolan. 

_____ 

Kopia till 
Barn- och utbildningsnämnden 8 maj 2018 
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Bun § 40 Dnr 2018-000040  

Hälsofrämjande projekt, Cederbergskolan, Föllinge 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1 Barn- och utbildningsnämnden tar del av information om 

Hälsofrämjande projekt på Cederbergskolan. 

2 Återkoppling i ärendet sker vid barn- och utbildningsnämnden den 11 
september 2018. 

__________________________________________________________  

Bakgrund 
För att möta de höga förväntningarna som sätts på en framgångsrik skola 
krävs en bred teoretisk bas som grund för ett aktivt förhållningssätt i relation 
till såväl undervisningens form och utveckling som till individerna i och 
kring skolan och deras förmåga att möta kraven som ställs i olika kontexter. 
Enligt flera studier bland annat av Lina Bunketorp med flera finns ett tydligt 
samband mellan fysisk aktivitet för barn och deras psykiska hälsa, ork och 
resultat i skolan. Därför är daglig fysisk aktivitet ett viktigt inslag i arbetet 
för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en framgångsrik 
skolutveckling på alla plan. 

Syftet med projektet är att genom en gemensam skolutveckling i området 
med ökad fysisk aktivitet i vardagen, teoretisk kompetensutveckling och 
praktisk beteendeförändring skapa innovativa och trygga lärmiljöer och 
lärsituationer som leder till ökat välbefinnande för elever och pedagoger 
samt ökad måluppfyllelse för eleverna. 

Thomas Hallberg, rektor på Cederbergskolan, informerar i ärendet. 

_____ 

Kopia till 
Thomas Hallberg, rektor på Cederbergskolan 
Barn- och utbildningsnämnden 11 september 2018 
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Bun § 41 Dnr 2016-000061  

Strategi för digital kompetens och IT-struktur 
Kort sammanfattning 
Revidering av 2014 års strategi för digital kompetens utifrån nya nationella 
strategier och förändringar i läroplan och kursplaner, som antogs 2017. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1 Barn och utbildningsnämnden antar Strategi för digital kompetens och 

infrastrukturer för goda lärmiljöer med följande tillägg: 
- Ett stycke läggs till om det samiska eftersom vi ingår i ett samiskt 
 förvaltningsområde. 
- Ett stycke läggs till om arbetet på särskolan och träningsskolan. 

2 Barn och utbildningsnämnden genomför arbetet med strategin i den takt 
finansiering kan ordnas. 

____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Krokoms kommuns skolor måste fortsätta arbetet med att utveckla digital 
kompetens hos pedagoger och elever. Kompetensen hos våra pedagoger och 
skolledare är ojämn och likvärdighet för eleverna kan inte garanteras.  

För att kunna nå de ökade krav som ställs nationellt, krävs 
kompetensutveckling men också en bättre infrastruktur och tillgång på 
digitala verktyg. Framförallt kommer nya mål i matematik och teknik som 
handlar om programmering för årskurs 1-9 kräva utbildningsinsatser för 
pedagogerna.  

Våra pedagoger behöver även kompetens att lära våra elever att orientera sig 
och agera i en komplex verklighet, med stort informationsflöde och där arenan för 
att delta i det demokratiska samhället förändrats. Studiefärdigheter och metoder att 
tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktigt för skolan att arbeta med. 

Skolledare behöver god förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklings-
arbete ur systemperspektiv men också pedagogiskt. 

Kommande nationella prov, åk 9 hösten 2018, ska ske på digitalt verktyg och 
det kommer att ställa krav på bra trådlösa nätverk på skolorna och att varje 
elev har varsitt digitalt verktyg. I framtiden kommer även lägre åldrars prov 
vara digitaliserade. 
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Bun § 41 (forts) Dnr 2016-000061  

Strategi för digital kompetens och IT-struktur 
Strategin utgår från de nationella dokumenten. Den består av två delar 

Mål för det pedagogiska utvecklingsarbetet och tekniska infrastrukturens 
förutsättningar för att lyckas med detta.  

Monica Andersson, IT-pedagog redovisar ärendet. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 5 mars 2018 från IT-pedagog 
2018-03-05 Barn och utbildningsförvaltningens Strategi för digital 
kompetens och infrastruktur för goda lärmiljöer. 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Jenny Palin, S, föreslår att ett stycke läggs till om det samiska eftersom vi 
ingår i ett samiskt förvaltningsområde. 

Jenny Palin, S, föreslår att ett stycke läggs till om arbetet på särskolan och 
träningsskolan. 

Karin Jonsson, C, föreslår att arbetet med strategin genomförs i den takt som 
finansiering kan ordnas. 

Kjell Sundholm, Kd, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn och 
utbildningsnämnden antar Strategi för digital kompetens och infrastrukturer 
för goda lärmiljöer. Barn och utbildningsnämnden prioriterar medel för detta 
arbete inför budget 2019. 

Till det har kommit förslag om att lägga till ett stycke om det samiska 
eftersom vi ingår i ett samiskt förvaltningsområde samt ett stycke läggs till 
om arbetet på särskolan och träningsskolan. 

Det har också kommit förslag om att arbetet med strategin genomförs i den 
takt som finansiering kan ordnas. 

Ordförande kommer först att fråga på ändringsförslaget sedan grundförslaget 
och sist frågar hon på tilläggen. 
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Bun § 41 (forts) Dnr 2016-000061  

Strategi för digital kompetens och IT-struktur 
Beslutsgången godkänns 

Efter fråga på tilläggs förslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 

Efter fråga på tilläggsförslagen finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller dessa. 

_____ 

Kopia till 
Monica Andersson, IT-pedagog, för revidering av dokumentet utifrån det 
beslutade. 
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Bun § 42 Dnr 2017-000185  

Medborgarförslag - Säkra Kaxås skola 
Kort sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit där frågeställaren vill utreda möjligheten 
om att ändra upptagningsområdet för Kaxås skola, för att på så sätt säkra 
framtiden för en skola i bygden. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1 Barn- och utbildningsnämnden avslår medborgarförslaget, utifrån den 

skrala påfyllningen av barn i yngre åldrar, vilket på sikt alltså inte skulle 
generera att skolans elevunderlag blir större. 

____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund till beslutet finns att läsa i utredningen. 

Förslagsställaren yttrar sig i sitt förslag. 

Markus Hanestål Beljestrand redovisar ärendet. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, Handläggare/utredare, 2018-02-26 
Utredning av ändrat upptagningsområde, Handläggare/utredare, 2018-02-26 
Motion Säkra Kaxås Skola långsiktigt, förslagställaren, 2017-10-16 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden avslår medborgarförslaget, utifrån den skrala 
påfyllningen av barn i yngre åldrar, vilket på sikt alltså inte skulle generera 
att skolans elevunderlag blir större. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 

_____  
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Bun § 42 (forts) Dnr 2017-000185  

Medborgarförslag - Säkra Kaxås skola 
Kopia till 
Kommunstyrelse för kännedom 
Förslagsställaren 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
Ulrika Persson, rektor Änge 
Sara Wikman, rektor Änge Kaxås 
Fredrik Runfors, ekonom 
Markus Hagnestål Beljestrand, handläggare/utredare 
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Bun § 43 Dnr 2017-000184  

Medborgarförslag - Utöka elevhälsans kompetens  
Kort sammanfattning 
Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. (Skollagen 
2010:800) De fyra yrkeskategorier som ingår i en samlad elevhälsa enligt 
skollagen är skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog och kurator. Vidare 
skriver man att det skall finnas specialpedagogisk kompetens att tillgå.  
Det ingår inte i Elevhälsans uppdrag att anställa logopeder som behandlar 
barn med talsvårigheter. Behandlande insatser ligger inom hälso- och 
sjukvårdslagen. 
Logopeder arbetar med att utreda, ställa diagnos och behandla svårigheter 
med kommunikation, språk, tal, röst, ätning och sväljning. (Svenska 
Logopedförbundet www.srat.se/Logopederna/Logopedyrket/) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1 Barn- och utbildningsnämnden avslår förslaget om att utöka elevhälsans 

kompetens med en logoped.  

____________________________________________________________  

Reservation 
Jörgen Blom, V, Jenny Palin, S, Katarina Rosberg, S, Monica Dahlén, S, 
och Carina Grahn Hellberg, S, anmäler reservation till förmån för eget 
förslag. 
_____ 

Beskrivning av ärendet 
Det har inkommit ett medborgarförslag om att utöka elevhälsans kompetens 
med logoped.  

Pernilla Oscarsson, verksamhetschef elevhälsan, informerar i ärendet. 

Underlag för beslut 
Skollagen 2010:800 Se bifogat dokument Elevhälsan i skollagen. 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Förslagsställaren yttrar sig i sitt förslag. 

http://www.srat.se/Logopederna/Logopedyrket/
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Bun § 43 (forts) Dnr 2017-000184  

Medborgarförslag - Utöka elevhälsans kompetens  
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig (forts) 
Jörgen Blom, V, föreslår att elevhälsan, efter individuell bedömning, kan ta 
in en extern logoped för stöd till elev med talsvårighet. Därmed är 
medborgarförslaget besvarat. 
Jannike Hillding, M, Stina Kimselius, M, Katarina Rosberg, S, yttrar sig. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden avslår förslaget om att utöka elevhälsans kompetens 
med en logoped. 
Till det har kommit ett förslag om att elevhälsan, efter individuell 
bedömning, kan ta in en extern logoped för stöd till elev med talsvårighet. 
Därmed är medborgarförslaget besvarat. 
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra. 
Beslutsgången godkänns. 
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller grundförslaget. 
_____ 

Kopia till 
Kristina Söderlund, nämndsekreterare 
Fredrik Runfors, ekonom 
Pernilla Oscarsson, verksamhetschef Elevhälsan 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
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Bun § 44 Dnr 2017-000186  

Medborgarförslag - skolbarnomsorg för barn 6-9 år 
med föräldrar som är föräldralediga med ett yngre 
syskon 
Kort sammanfattning 
Ett medborgarförslag har kommit in med önskemål om rätt till tid på 
fritidshem med 10 timmar/vecka för äldre syskon där vårdnadshavarna är 
föräldralediga med ett yngre syskon.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1 Barn- och utbildningsnämnden avslår förslagställarens förslag om 

utökad tid på fritidshem för äldre syskon till syskon med föräldralediga 
vårdnadshavare. 

___________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
I dagsläget har äldre syskon inte rätt till vistelse på fritidshem. 
Förskoleklassens 15 timmar/vecka motsvarar de 15 timmar som äldre syskon 
till föräldralediga syskon får i förskolan. 

Ärendet har utretts av barn- och utbildningsnämnden under 2014/2015 med 
beslut (Bun § 64 Dnr 2014-000200) om att föreslå kommunfullmäktige att 
avslå medborgarförslaget, vilket kommunfullmäktige också tog beslut om i 
augusti 2015 (Kf §62 Dnr 2014-000277) 

I Skollagens kapitel 14 § 3, 5 och 6 regleras rätten till fritidshem. 

3 § Varje kommun ska erbjuda utbildning i fritidshem för elever i 
kommunens förskoleklass, grundskola och grundsärskola.  

5 § En elev i någon av de skolformer som anges i 3 § ska erbjudas utbildning 
i fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas 
förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av 
familjens situation i övrigt. 

6 § Elever ska även i andra fall än som avses i 5 § erbjudas utbildning i 
fritidshem, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i 
sin utveckling i form av sådan utbildning. 
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Bun § 44 (forts) Dnr 2017-000186  

Medborgarförslag - skolbarnomsorg för barn 6-9 år 
med föräldrar som är föräldralediga med ett yngre 
syskon 
Förslagsställaren framför följande argument: 

Vi tycker att Krokoms kommun, liksom Östersunds och Stockholms kommun 
m.fl., ska öppna upp denna möjlighet för barnen att ta del av 
fritidsverksamheten och få umgås med jämnåriga kompisar efter 
förskoleklassens eller skoldagens slut.  
I en liten ort som t.ex. Trångsviken, så handlar det ofta om ett enda, eller 
kanske två barn i en klass som inte får gå på fritids. Risken är då stor att det 
eller de barnen känner sig utestängda när alla andra i klassen får fortsätta 
leken men hen måste gå hem. Vi anser därmed att det är viktigt för våra 
barns sociala gemenskap, utveckling och lärande att de erbjuds plats på 
fritids minst 10 h i veckan.  
I dagsläget finns det i Krokoms kommun just nu 44 barn som skulle kunna 
nyttja denna möjlighet. Det motsvarar en kostnad på 1,1 miljoner/år, 
exklusive lokaler och städ-kostnader.  

Per mars månad finns det 4 elever i kommunen placerade med s.k. 
ärendeblad utifrån Skollagen kap 14 § 6                 

Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola, informerar i ärendet. 

Förslagsställaren yttrar sig i sitt förslag. 

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsnämnden § 64 Dnr 2014-000200 
Kommunfullmäktige § 62 Dnr 2014-000277 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden avslår förslagställarens förslag om utökad tid på 
fritidshem för äldre syskon till syskon med föräldralediga vårdnadshavare. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 
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Bun § 44 (forts) Dnr 2017-000186  

Medborgarförslag - skolbarnomsorg för barn 6-9 år 
med föräldrar som är föräldralediga med ett yngre 
syskon 
Kopia till 
Barn- och Utbildningschef 
Ekonom Barn- och Utbildningsförvaltningen 
Rektorer Barn- och Utbildningsförvaltningen 
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Bun § 45 Dnr 2017-000189  

Resurstillägg förskola 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1 Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att under perioden 2018-07-01--
2018-12-31, genomföra ett försök på Pärlans förskola, med reducerade 
öppettider för att se vilka konsekvenser det får i verksamheten för barn, 
personal och vårdnadshavare samt förskolechef. Verksamheten ska följas 
upp löpande och utvärderas i samband med försöksperiodens avslut. 

Elisabeth, verksamhetschef förskola ger nämnden en uppföljning i ärendet. 

_____ 

Kopia till 
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola 
Malin Nyman, förskolechef 
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Bun § 46 Dnr 2018-000004  

Informationer 2018 
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola, informerar om att på grund av 
den dåliga miljön på Regnbågens förskola har en snabbflytt, av 
verksamheten, skett till Ranågården. Det kommer att bli ett uppföljande 
föräldramöte. 

_____  

Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef informerar om; 

-  Skolskjutsärende 

- Badhuset, stängt ur säkerhetssynpunkt. Simundervisningen är begränsad. 

- Kvarnbackskolan 

- Underlag avseende Föllinge har gått iväg till Skolinspektionen. Den 19 
april kommer Skolinspektionen för att göra intervjuer. Barn- och 
utbildningsnämnden får ta del av materialet, som skickats till 
Skolinspektionen, via USB. 

_____ 
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Bun § 47 Dnr 2018-000036  

Tillgänglighet åtgärdsplan 2018 
Kort sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har utformat ett förslag till åtgärdsplan 
Tillgänglighetprogram för 2018. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till åtgärdsplan 2018 – 

Tillgänglighetprogram 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Krokoms kommun har framtagit ett Tillgänglighetsprogram där varje nämnd 
varje år, i samråd med handikappsorganisationerna, skall utforma en 
åtgärdsplan.  

De olika verksamheterna inom barn- och utbildningsförvaltningen har 
framtagit förslag till åtgärder som sammanställts i en åtgärdsplan för 2018. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, kvalitetscontroller, 2018-03-02 
Åtgärdsplan 2018 – Tillgänglighetsprogram, kvalitetscontroller, 2018-03-02 

Underlag för beslut 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden antar förslaget till åtgärdsplan 2018 – 
Tillgänglighetprogram. 

Efter fråga på grundförslagen finner ordförande att barn- och utbildnings-
nämnden bifaller det. 

______  
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Bun § 47 (forts) Dnr 2018-000036  

Tillgänglighet åtgärdsplan 2018 
Kopia till 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller 
Pernilla Oskarsson, verksamhetschef elevhälsa 
Eva Fresk, verksamhetschef bibliotek  
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola 
Stefan Konradsson, verksamhetschef Kulturskola 
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Bun § 48 Dnr 2018-000016  

Internkontroll uppföljning 2017 
Kort sammanfattning 
Uppföljning av internkontrollplan 2017 syftar till att säkerställa de av 
fullmäktige och barn- och utbildningsnämndens fastställda mål uppfylls och 
att viktiga processer kvalitetssäkras. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1 Barn- och utbildningsnämnden antar uppföljning av internkontrollplan 

2017. 

____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Internkontrollen syftar till att säkerställa att de av fullmäktige och barn- och 
utbildningsnämndens fastställda mål uppfylls och att viktiga processer 
kvalitetssäkras. Detta innefattar: 
- efterlevnad av fattade beslut, tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, mm. 
- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
- upprätthållande av förtroende för politiker och tjänstemän 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, kvalitetscontroller, 2018-03-02 
Uppföljning av internkontrollplan 2017, kvalitetscontroller, 2018-03-02 

Beslutsgång  
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden antar uppföljning av internkontrollplan 2017. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 

_____  
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Bun § 48 (forts) Dnr 2018-000016  

Internkontroll uppföljning 2017 
Kopia till 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller 
Pernilla Oskarsson, verksamhetschef elevhälsa 
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola 
Eva Fresk, verksamhetschef bibliotek 
Stefan Konradsson, verksamhetschef kulturskola 
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Bun § 49 Dnr 2017-000088  

Lokalförsörjningsstrategi 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1 Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för en ny förskolestruktur i Krokoms centralort. 

Utredningen ska; 

- Ta höjd för utökade barnkullar 

- Som inriktning ha färre och större enheter än idag 

2 En återkoppling, i ärendet, sker till barn- och utbildningsnämnden den 8 
maj 2018. 

__________________________________________________________  

Reservation 
Jörgen Blom, V, Jenny Palin, S, Katarina Rosberg, S, Monica Dahlén, S, 
och Carina Grahn Hellberg, S, anmäler reservation till förmån för eget 
förslag. 

Bakgrund 
Vid barn- och utbildningsnämnden den 13 juni 2017 togs beslut att gå vidare 
med alternativ två för att prissätta och slutföra dokumentet till nämnden den 
29 augusti 2017. Barn- och utbildningsnämnden beslutade också att presidiet 
får i uppdrag att skyndsamt tillsammans med samhällsbyggnads och bygg- 
och miljö bilda en styrgrupp för att arbeta fram en lösning för Näldenskolan 
och en tidsplan för övriga områden i lokalstrategin. 
Med anledning av beslutet tas ärendet upp vid dagens möte. 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Karin Jonsson, C, föreslår att barn- och utbildningsnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en ny 
förskolestruktur i Krokoms centralort. 
Utredningen ska; 
- Ta höjd för utökade barnkullar 
- Som inriktning ha färre och större enheter än idag 
En återkoppling, i ärendet, sker till barn- och utbildningsnämnden den 8 maj 
2018. 
Jörgen Blom, V, föreslår avslag till Karin Jonssons, C, förslag. 
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Bun § 49 (forts) Dnr 2017-000088  

Lokalförsörjningsstrategi 
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig (forts) 
Jörgen Blom, V, föreslår att barn- och utbildningsnämnden tar initiativ till en 
styrgrupp tillsammans med övriga berörda nämnder och förvaltningar för att 
så snabbt som möjligt lösa förskolesituationen i Krokom långsiktigt. 

Carina Grahn Hellberg, S, föreslår bifall till Jörgen Bloms, V, förslag. 

Monica Dahlén, S, föreslår bifall till Jörgen Bloms, V, förslag. 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig (forts) 
Dmitar Savic, Mp, Stina Kimselius, M, Kjell Sundholm, Kd, och Katarina 
Rosberg, S, yttrar sig. 

Ajournering begärs klockan 16.00-16.05. 

_____  

Beslutsgång 
Det finns två förslag som har lagts på mötet: 

Förslag att barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för en ny förskolestruktur i Krokoms centralort. 
Utredningen ska; 
- Ta höjd för utökade barnkullar 
- Som inriktning ha färre och större enheter än idag 
En återkoppling, i ärendet, sker till barn- och utbildningsnämnden den 8 maj 
2018. 

Förslag att barn- och utbildningsnämnden tar initiativ till en styrgrupp 
tillsammans med övriga berörda nämnder och förvaltningar för att så snabbt 
som möjligt lösa förskolesituationen i Krokom långsiktigt. 

Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra. 

Beslutsgången godkänns. 
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Bun § 49 (forts) Dnr 2017-000088  

Lokalförsörjningsstrategi 
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller förslag att barn- och utbildningsnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en ny 
förskolestruktur i Krokoms centralort. 
Utredningen ska; 
- Ta höjd för utökade barnkullar 
- Som inriktning ha färre och större enheter än idag 
En återkoppling, i ärendet, sker till barn- och utbildningsnämnden den 8 maj 
2018. 

Omröstning begärs 
De som bifaller förslag om att utreda förutsättningarna för en ny 
förskolestruktur i Krokoms centralort röstar Ja och de som bifaller förslaget 
om att bilda en styrgrupp röstar Nej. 
Karin Jonsson (C), ordförande  Ja 
Jannike Hillding (M) 1:e vice ordförande Ja 
Jenny Palin (S) 2:e vice ordförande   Nej 
Mia Bixo Svedberg (C)   Ja 
Stina Kimselius (M)   Ja 
Dmitar Savic (Mp)   Ja 
Kjell Sundholm (Kd)   Ja 
Katarina Rosberg (S)    Nej 
Monica Dahlén (S)    Nej 
Carina Grahn Hellberg, (S)   Nej 
Jörgen Blom, (V)    Nej 
    6 Ja 5 Nej 
Med 6 Ja och 5 Nej finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden 
bifaller förslaget om att utreda förutsättningarna för en ny förskolestruktur. 
_____ 

Kopia till 
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
Barn- och utbildningsnämnden 8 maj 2018 
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Bun § 50 Dnr 2018-000037  

Handlingsplan Samiskt Förvaltningsområde 
Kort sammanfattning 
En revidering av handlingsplan för samiskt förvaltningsområde har sänts ut 
på remiss till förvaltningarna. Remissvaret hänvisar till punkter i 
dokumentet. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn och utbildningsnämnden antar remissvar, se nedan. 

________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Förutsättningar att klara åtgärder under punkt 1.6.2 
Ändamålsenliga lokaler. 
-Kan komma att kräva mer resurser än vad verksamheten idag tillhandahåller 
i sin budget 

Samiska språket ska höras av minst två vuxna.   
-Kommer kräva mer resurser än vad nyckeltalet ger beroende på hur många 
barn som finns i verksamheten. 

-Behov av fortbildning av samisktalande personal för att ge behörighet till 
förskollärare eftersom det är svårt att rekrytera den kombinationen.   

Särskilda omständigheter för samiska barn  
-Extra kostnad i form av reseersättning, tex har det nu varit till Finland. 

-Extra kostnader för att ta emot barn från andra länder.  

Förutsättningar för att klara åtgärder under punkt 1.7.4 

Tillgodogöra sig traditionell kunskap på annan plats än skolan. 
-Vad kan det innebära i kravet på tillgodogöra sig timplanen? 

Särskilda omständigheter för samiska barn  
-Extra kostnad i form av reseersättning. 

-Extra kostnader för att ta emot elever från andra länder.  
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Bun § 50 (forts) Dnr 2018-000037  

Handlingsplan Samiskt Förvaltningsområde 
Underlag för beslut 
Handlingsplan samiskt förvaltningsområde 
Bilaga Samisk undervisning 
Bilaga Årshjul 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn och 
utbildningsnämnden antar föreslaget remissvar. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Elisabeth Englund verksamhetschef Förskola 
Pernilla Oscarsson verksamhetschef elevhälsan 
Annika Berkö samordnare språk och integration 
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Bun § 51 Dnr 2017-000196  

Budget 2019/2020 
Nämnden har en minskad ram för 2019 med 9,3 mnkr och för 2020 med 8,2 
mnkr.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1 Barn och utbildningsnämnden begär ett tilläggsanslag med 10,3 mnkr. 

____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
För att möta rambudget kommande år krävs stora åtgärder eller ökat anslag. 

Underlag för beslut 
Underlag 1 och 2 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till att nämnden tar beslut om att begära ett 
tilläggsanslag med 10,3 mnkr. 

Jenny Palin, S, föreslår bifall till att nämnden tar beslut om att begära ett 
tilläggsanslag med 10,3 mnkr. 

Beslutsgång 
Efter fråga om att begära ett tilläggsanslag med 10,3 mnkr finner ordförande 
att barn- och utbildningsnämnden bifaller det. 

_____ 

Kopia till 
Fredrik Runfors ekonom 
Elisabeth Englund verksamhetschef förskola 
Pernilla Oscarsson verksamhetschef skola 
Stefan Konradsson verksamhetschef kulturskola 
Eva Fresk bibliotekschef 
Kommunstyrelsen 
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Bun § 52 Dnr 2018-000003  

Tillbud/skador 2018 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av senaste månadens inkomna tillbud 
och skador. 

Bakgrund 
Sammanfattning av senaste månadens inkomna tillbud och skador: 

- Inom förskolan har 4 tillbudsanmälningar, 6 skadeanmälningar 
inkommit och 2 åtgärdsplaner upprättats. 

- Inom enskild driven förskola har en skadeanmälan inkommit. 

- Inom skolan har 7 tillbudsanmälningar, 12 skadeanmälningar inkommit 
och 2 åtgärdsplaner har upprättats. 

_____ 

Kopia till 
Verksamhetschef skola 
Verksamhetschef förskola 
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Bun § 53 Dnr 2018-000002  

Elevärenden 2018 
Barn- och utbildningsnämndens beslut  
Barn- och utbildningsnämnden tar del av elevärenden som inkommit sedan 
föregående möte. 

Det har inkommit 1 klagomål och 10 anmälningar om kränkande behandling. 

_____ 
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Bun § 54 Dnr 2018-000001  

Delegationsbeslut 2018 
1. Delegationslista Barn- och 

utbildningschef 2018-03-22 
 
Uppsägning av plats inom den 
kommunala barnomsorgen 
 
Återtagande av uppsägning av plats 
inom den kommunala 
barnomsorgen 

 
 
2. Delegationslista 

skolskjutssamordnare 2018-03-
22 

 
      Avslagen 

 
_____ 

 
 
 
Buc (Birgitta Lundgren)  
 
 
Buc (Birgitta Lundgren)  
 
 
 
 
 
 
Skolskjtss. (Malin Nilsdotter 
Nyström) 
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Bun § 55 Dnr 2018-000007  

Meddelanden 2018 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1 Medborgarförslag – ”Fritids för barn som har föräldrar som är arbetslösa 

eller föräldralediga” besvaras vid nämndens nästa möte, i enlighet med 
medborgarförslaget - Skolbarnomsorg för barn 6-9  år med föräldrar 
som är föräldralediga med yngre syskon. 

____________________________________________________________ 

Barn- och utbildningsförvaltningen och nämnden 
1. Krokoms kommun, Ordförande BUN, Överklagan av 

förvaltningsrättens dom avseende skolskjuts vid växelvis boende, mål 
nr 3893-17. 

Förvaltningsrätten/kammarrätten 
2. Förvaltningsrätten, Beslut mål nr 4983-17 E. (Dnr. BUN 2017/115)  

Nämnder/styrelsen och presidier i Krokoms kommun 
3. KF § 16, Motion- Rastfaddrar i Krokoms kommuns skolor (Dnr. 

BUN  2016/200) 

Skolinspektionen 
4. Anmälan av Ås skola, Beslut dnr 41-2018:1491 (Dnr. BUN 

2018/042) 

Övrigt 
5. Jämtlands gymnasieförbund, Protokollsutdrag, §10 och §11. 

Länsöverskridande överenskommelse JämtBus samt samarbete vid 
placering i boende utanför det egna hemmet. 

6. Privatperson, Medborgarförslag- Fritids för barn som har föräldrar 
som är arbetslösa eller föräldralediga. 

7. Privatperson, Överklagan till förvaltningsrätten (Dnr. BUN 
2018/039) 

_____  
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Bun § 55 (forts) Dnr 2018-000007  

Meddelanden 2018 
 

Kopia till 
Barn- och utbildningsnämnden den 8 maj 2018 
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Bun § 56 Dnr 2018-000008  

Övriga frågor 2018 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överklaga kammarrättens 

beslut i skolskjutsärende om växelvis boende. 

2 Barn- och utbildningschefen återkommer med svar på fråga om frukost 
på särskolan i Lugnvik, vid nämndens nästa möte. 

_____________________________________________________________  

Förslag som läggs på mötet  
Kammarrätten ger inte prövningstillstånd i ett skolskjutsärende, växelvis 
boende. 

Karin Jonsson, C, föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
överklaga kammarrättens beslut. 

Efter fråga på förslaget finner ordförande att nämnden bifaller det. 

_____ 

Jörgen Blom, V, tar upp fråga om att det fortfarande inte är någon frukost på 
särskolan i Lugnvik. 

Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef, återkommer med svar i frågan 
vid nämndens nästa möte. 

_____ 

Kopia till 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
Barn- och utbildningsnämnden den 8 maj 2018 
 


	Godkännande/förändringar av BUN:s ärendelista 2018
	Barn- och utbildningsnämndens beslut

	Barnkonventionen 2018
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Kopia till

	Hälsofrämjande projekt, Cederbergskolan, Föllinge
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Bakgrund
	Kopia till

	Strategi för digital kompetens och IT-struktur
	Kort sammanfattning
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Beskrivning av ärendet

	Strategi för digital kompetens och IT-struktur
	Underlag för beslut
	Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
	Beslutsgång

	Strategi för digital kompetens och IT-struktur
	Kopia till

	Medborgarförslag - Säkra Kaxås skola
	Kort sammanfattning
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Beskrivning av ärendet
	Underlag för beslut
	Beslutsgång

	Medborgarförslag - Säkra Kaxås skola
	Kopia till

	Medborgarförslag - Utöka elevhälsans kompetens
	Kort sammanfattning

	Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. (Skollagen 2010:800) De fyra yrkeskategorier som ingår i en samlad elevhälsa enligt skollagen är skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog och kurator. Vidare skriver man att det skall finnas s...
	Det ingår inte i Elevhälsans uppdrag att anställa logopeder som behandlar barn med talsvårigheter. Behandlande insatser ligger inom hälso- och sjukvårdslagen.
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Reservation
	Beskrivning av ärendet
	Underlag för beslut

	Skollagen 2010:800 Se bifogat dokument Elevhälsan i skollagen.
	Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig

	Medborgarförslag - Utöka elevhälsans kompetens
	Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig (forts)

	Jörgen Blom, V, föreslår att elevhälsan, efter individuell bedömning, kan ta in en extern logoped för stöd till elev med talsvårighet. Därmed är medborgarförslaget besvarat.
	Jannike Hillding, M, Stina Kimselius, M, Katarina Rosberg, S, yttrar sig.
	Beslutsgång

	Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och utbildningsnämnden avslår förslaget om att utöka elevhälsans kompetens med en logoped.
	Till det har kommit ett förslag om att elevhälsan, efter individuell bedömning, kan ta in en extern logoped för stöd till elev med talsvårighet. Därmed är medborgarförslaget besvarat.
	Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
	Beslutsgången godkänns.
	Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden bifaller grundförslaget.
	_____
	Kopia till

	Medborgarförslag - skolbarnomsorg för barn 6-9 år med föräldrar som är föräldralediga med ett yngre syskon
	Kort sammanfattning
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	1 Barn- och utbildningsnämnden avslår förslagställarens förslag om utökad tid på fritidshem för äldre syskon till syskon med föräldralediga vårdnadshavare.
	Beskrivning av ärendet

	Medborgarförslag - skolbarnomsorg för barn 6-9 år med föräldrar som är föräldralediga med ett yngre syskon
	Underlag för beslut
	Beslutsgång
	Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och utbildningsnämnden avslår förslagställarens förslag om utökad tid på fritidshem för äldre syskon till syskon med föräldralediga vårdnadshavare.

	Medborgarförslag - skolbarnomsorg för barn 6-9 år med föräldrar som är föräldralediga med ett yngre syskon
	Kopia till

	Resurstillägg förskola
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Bakgrund
	Elisabeth, verksamhetschef förskola ger nämnden en uppföljning i ärendet.
	_____
	Kopia till

	Informationer 2018
	Tillgänglighet åtgärdsplan 2018
	Kort sammanfattning
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Beskrivning av ärendet
	Underlag för beslut
	Underlag för beslut

	Tillgänglighet åtgärdsplan 2018
	Kopia till

	Internkontroll uppföljning 2017
	Kort sammanfattning
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Beskrivning av ärendet
	Underlag för beslut
	Beslutsgång

	Internkontroll uppföljning 2017
	Kopia till
	Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef


	Lokalförsörjningsstrategi
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Reservation
	Bakgrund
	Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig

	Lokalförsörjningsstrategi
	Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig (forts)
	Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig (forts)
	Beslutsgång

	Lokalförsörjningsstrategi
	Omröstning begärs
	De som bifaller förslag om att utreda förutsättningarna för en ny förskolestruktur i Krokoms centralort röstar Ja och de som bifaller förslaget om att bilda en styrgrupp röstar Nej.
	6 Ja 5 Nej
	Med 6 Ja och 5 Nej finner ordförande att barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget om att utreda förutsättningarna för en ny förskolestruktur.
	_____
	Kopia till

	Handlingsplan Samiskt Förvaltningsområde
	Kort sammanfattning
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Beskrivning av ärendet

	Handlingsplan Samiskt Förvaltningsområde
	Underlag för beslut
	Beslutsgång
	Kopia till

	Budget 2019/2020
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Beskrivning av ärendet
	Underlag för beslut
	Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
	Beslutsgång
	Kopia till

	Tillbud/skador 2018
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Bakgrund
	Kopia till

	Elevärenden 2018
	Barn- och utbildningsnämndens beslut

	Delegationsbeslut 2018
	Meddelanden 2018
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Barn- och utbildningsförvaltningen och nämnden
	Förvaltningsrätten/kammarrätten
	Nämnder/styrelsen och presidier i Krokoms kommun
	Skolinspektionen
	Övrigt

	Meddelanden 2018
	Kopia till

	Övriga frågor 2018
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Förslag som läggs på mötet
	Kopia till


