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Bun § 134 Dnr 2018-000005  

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

1. Barn- och utbildningsnämnden antar ärendelistan. 

_____________________________________________________________ 
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Bun § 135 Dnr 2018-000006  

Barnkonventionen 2018 
Ärendet integreras i §145 Resurstillägg förskola (BUN 2017/189). Men 
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola fritidshem meddelar att hon 
inte har hunnit med att ta fram underlag gällande barnkonventionen till dags 
dato. 

_____ 
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Bun § 136 Dnr 2018-000176  

Uppföljning skolskjuts ht 2018 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av information från Malin Nilsdotter 
Nyström, trafikhandläggare gällande antalet körda kilometer under läsåret, 
dagbussar, skolskjutssystemet och statistik kring ungdomskort och 
kollektivtrafik. 

_____ 
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Bun § 137 Dnr 2018-000010  

Budgetuppföljning 2018 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av information från ekonomen Fredrik 
Runfors, gällande ekonomisk uppföljning fram till sista oktober 2018. 

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter visar på ett svagt underskott 
efter 10 månader. Det är framförallt ökade personalkostander inom 
fritidshem och grundskolan, samt interkommunalersättning inom särskolan, 
som gör att förvaltningen ser ut att hamna på ett underskott för året. Dock 
tror förvaltningen att de statliga medel som kommer förvaltningen till gagn 
under hösten kan göra att förvaltningen hamnar på ett nollresultat för året. 
Även lönerevisionen för 2018 gör det svårt att prognostisera utfallet i 
oktober, då retroaktiva löner har gått ut för lärarförbunden.   

 
_____ 

 

Utfall/Uppföljning BUN 2018

Budget Bokförda Prognos Budget Bokförda Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos Prognos
Verksamhet intäkter intäkter Intäkter Kostnader Kostnader Kostnader jan-okt jan-Sep jan-juni Jan-maj jan-april jan-mars
46-69 Totalt -52 628,5 -44 262,0 1 154,0 351 890,1 289 734,5 -1 554,0 -400,0 -400,0 -800,0 -250,0 -3 895,0 -3 800,0 

46 Bibliotek -481,6 -934,1 450,0 5 972,3 4 860,4 -350,0 100,0 80,0 70,0 70,0 50,0 50,0

60 Adm/styrelse 0,0 -42,2 45,0 6 479,6 5 711,0 -184,0 -139,0 -105,0 -25,0 -25,0 -25,0 0,0

615xx Övergripande BUN 0,0 -3,0 3,0 1 862,2 705,1 700,0 703,0 700,0 700,0 605,0 605,0 600,0

62 Barnomsorg -26 851,2 -24 446,4 705,0 122 264,6 104 612,2 -2 374,0 -1 669,0 -1 269,0 -1 725,0 -1 425,0 -1 725,0 -1 625,0 

64 Skolskjuts 0,0 0,0 0,0 26 425,0 15 969,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

64 Grundskola -17 095,8 -15 311,6 2 701,0 164 341,5 140 616,3 -1 696,0 1 005,0 119,0 55,0 750,0 -50,0 0,0

647XX Grundsär -372,9 -165,2 0,0 7 936,8 5 813,0 -500,0 -500,0 0,0 50,0 100,0 100,0 100,0

69 Kulturskola -827,0 -1 486,5 250,0 4 458,9 3 820,0 -150,0 100,0 75,0 75,0 75,0 50,0 0,0

15 Syv 0,0 -0,2 0,0 1 397,5 1 133,7 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0 75,0

75 Integration -7 000,0 -1 872,8 -3 000,0 10 751,8 6 493,3 2 950,0 -50,0 -50,0 -100,0 -500,0 -3 000,0 -3 000,0 
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Bun § 138 Dnr 2017-000194  

Revidering Delegationsreglemente 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delegera rätten att teckna 

personuppgiftsbiträdesavtal för barn- och utbildningsnämndens räkning 
till förvaltningschef.  

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga till titeln skolchef till 
förvaltningschefens titel. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Delegationsordningen behöver kompletteras med rätt att underteckna 
personuppgiftsbiträdesavtal. Barn- och utbildningsnämnden föreslås därför 
besluta att delegera rätten att teckna personuppgiftsbiträdesavtal för barn- 
och utbildningsnämnden räkning till förvaltningschefen. 

Från om med 1 januari 2019 kräver Skollagen (2010:800) § 8 a att 
huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att 
tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens 
verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela 
verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten. Lag 
(2018:608). 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, nämndsekreterare, 12 november, 2018 
Kommunstyrelsens delegationsordning, kommunstyrelsen, 25 oktober 2018 
Protokollsutdrag Ks § 180, 25 oktober 2018 

Kopia till 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef  
Verksamhetschefer 
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Bun § 139 Dnr 2018-000178  

Internkontrollplan 2019 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta internkontrollplan 2019. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt med utgångspunkt 
i de mål som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Syftet med internkontrollen är att säkerställa att de av fullmäktige fastställda 
målen 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, 2018-11-06 
Internkontrollplan 2019, kvalitetscontroller, 2018-11-06 

Kopia till 
Birgitta Lundgren, förvaltningschef 
Eva Fresk, verksamhetschef bibliotek 
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola och fritidshem 
Fredrik Runfors, ekonom 
Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller 
Pernilla Oskarsson, verksamhetschef elevhälsa 
Angelica Faktus, verksamhetschef skola 
Stefan Konradsson, verksamhetschef kulturskola 
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Bun § 140 Dnr 2018-000091  

Tillsyn enskilt drivna verksamheter 2017-2018 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden lägger likabehandlingsplaner till 

handlingarna för Anso Förskola AB och Föräldrakooperativet 
Jordgubben ek. förening. 

_________________________________________________________ 

Bakgrund 
Krokoms kommun har tillsynsansvar för enskilt drivna verksamheter i 
kommunen.  

Tillsyn har senast genomförts under perioden augusti 2017 – maj 2018, 
vilket redovisades i barn- och utbildningsnämnden 5 juni 2018.  

I rapporten framkom att Anso Förskola AB och Föräldrakooperativet 
Jordgubben ek. förening senast den 30 oktober 2018 ska redovisa till barn- 
och utbildningsförvaltningen vidtagna åtgärder samt resultat av de vidtagna 
åtgärderna i form av en likabehandlingsplan som överensstämmer med 
Diskrimineringslagen (2008:567, 2016:828). 

Anso Förskola AB och Föräldrakooperativet Jordgubben ek. förening har 
efter inkommande likabehandlingsplaner bedömts uppfylla de krav som 
ställts vid tillsynen 

Komplettering till tillsynrapport av enskilt drivna verksamheter 2017- 2018. 
Anso Förskola AB och Föräldrakooperativet Jordgubben ek. förening har 
efter inkommande likabehandlingsplaner bedömts uppfylla de krav som 
ställts vid tillsynen 

Underlag för beslut 
1. Tjänsteutlåtande, kvalitetscontroller 2018-11-06 

2. Sammanställning, Komplettering till tillsynrapport av enskilt drivna 
verksamheter 2017- 2018, kvalitetscontroller 2018-11-06 

3. Likabehandlingsplan Anso Förskola AB, kvalitetscontroller 2018-11-06 

4. Likabehandlingsplan Föräldrakooperativet Jordgubben ek. förening, 
kvalitetscontroller 2018-11-06 
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Bun § 140 (forts.) Dnr 2018-000091  
 

5. Återkoppling på anmärkning Anso Förskola AB, kvalitetscontroller 
2018-11-06 

6. Återkoppling på anmärkning Föräldrakooperativet Jordgubben ek. 
förening, kvalitetscontroller 2018-11-06 

Kopia till 
Birgitta Lundgren, förvaltningschef 
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola och fritidshem 
Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller 
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Bun § 141 Dnr 2018-000198  

Regler för godkännande och rätt till bidrag av enskilt 
drivna verksamheter 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta reviderade Regler för 

godkännande och rätt till bidrag av enskild driven verksamhet. 
2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att avslå förvaltningens förslag 

om att kommunfullmäktige ska anta avgifter för ansökan om 
godkännande som huvudman för fristående förskola och fristående 
fritidshem. 

_____________________________________________________________ 

Reservation 
Jenny Palin, S, Katarina Rosberg, S, Monica Dahlén, S, Carina Grahn 
Hellberg, S samt Fredrik Olofsson, V reserverar sig för eget förslag. 

Bakgrund 
Riksdagen beslutade den 7 juni 2018 att införa nya krav för tillstånd för att få 
bedriva enskild verksamhet inom bland annat fristående förskolor och vissa 
fristående fritidshem. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2019.   

Kommunen får enligt 2 kap. 5 § c skollagen ta ut avgift för ansökningar om 
godkännande. Om kommunen beslutar sig för att ta ut en avgift ska beslutet 
fattas av kommunfullmäktige.    

Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden 
omfattar ägar- och ledningsprövning av huvudmän som ansöker om 
godkännande att bedriva fristående förskola och vissa fristående fritidshem. 

Huvudmännen ska ha erfarenhet av eller på annat sätt förvärvad insikt i de 
förskrifter som gäller för skolverksamheten samt lämplighet att bedriva 
denna. Huvudmannen ska även ha ekonomiska förutsättningar att bedriva 
verksamhet enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
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Bun § 141 (forts.) Dnr 2018-000198 
 

Kraven omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, ledning och även andra 
som har ett bestämmande inflytande i huvudmannens verksamhet: 

• Verkställande direktör och andra som genom en ledande ställning eller 
på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten (faktisk 
företrädare) 

• Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

• Bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag 

• Personer som genom ett direkt eller indirekt ägande (ägande i flera led) 
har ett väsentligt inflytande över verksamheten 

Med väsentligt inflytande över verksamheten avses som huvudregel ett 
ägande om minst tio procent av det röstberättigade aktiekapitalet. 

Kommunen får enligt 2 kap. 5 § c skollagen ta ut avgift för ansökningar om 
godkännande. Om kommunen beslutar sig för att ta ut en avgift ska beslutet 
fattas av kommunfullmäktige.             

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, kvalitetscontroller, 2018-11-13 

Bilaga, Regler för godkännande och rätt till bidrag av enskild driven 
verksamhet, kvalitetscontroller, 2018-11-13 

Bilaga, Avgift ansökan om godkännande som huvudman för fristående 
förskola och fristående fritidshem, kvalitetscontroller, 2018-11-13 

Bilaga, Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, kvalitetscontroller,  
2018-11-13 

Förslag som läggs på mötet 
Karin Jonsson, C, Jannike Hillding, M, Stina Kimselius, M, Kjell Sundholm, 
KD samt Dmitar Savic, MP föreslår att avslå punkt två, att 
kommunfullmäktige ska anta avgifter för ansökan om godkännande som 
huvudman för fristående förskola och fristående fritidshem. 

Beslutsgång 
Det finns ett grundförslag i två punkter. 1. Att anta reviderade Regler för 
godkännande och rätt till bidrag av enskild driven verksamhet.  
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Bun § 141 (forts.) Dnr 2018-000198 
 

2.  Att Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska 
anta avgifter för ansökan om godkännande som huvudman för fristående 
förskola och fristående fritidshem. 

Det finns ett ändringsförslag, att avslå punkt 2. 

Ordföranden kommer första att fråga på punkt 1 och därefter ställa punkt 2 
mot ändringsförslaget. 

Beslutsgången godkänns. 

Ordförande frågar på punkt 1 och finner att barn- och utbildningsnämnden 
antar det. 

Ordförande ställer punkt 2 mot ändringsförslaget och finner att Barn- och 
utbildningsnämnden antar ändringsförslaget. 

Kopia till 
Birgitta Lundgren, förvaltningschef 
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola och fritidshem 
Fredrik Runfors, ekonom 
Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller 
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Bun § 142 Dnr 2018-000065  

Samisk förskola och fritidshem 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att 

utreda förutsättningar, organisation och verksamhetsupplägg kring 
samisk förskola- fritidshem i Änge, enligt punkter nedan, och återkomma 
till nämnden i mars. 

2. Barn- och utbildningsnämnden avslår punkt fyra nedan. 

3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att som första punkt, lägga till: 
Samiska samrådsgruppen ska involveras i arbetet med att utveckla 
samiska förskola och fritidshem i Änge. 

Bakgrund 
Enligt förvaltningens grundförslag ska utredningen ge svar på hur: 

1. verksamheten och undervisningen skulle kunna organiseras i 
samverkan och samarbete med Änge skolas fritidshem och Änge 
förskola 

2. kostnaderna fördelas för lokaler, kök och städ samt även för gårdens 
anpassningar. 

3. personalkostnaderna för att bedriva undervisningen vid förskolan och 
fritidshemmet ska fördelas 

4. planera för en start från höstterminen 2019 

En samlokalisering av förskola och fritidshem för samiska barn och elever 
har tidigare utretts av barn- och utbildningsförvaltningen avseende 
kostnaderna för att samlokalisera förskola och fritidshem i en gemensam 
lokal i Änge. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, verksamhetschef förskola fritidshem, 27 november 2018 

Förslag som läggs på mötet 
Kjell Sundholm, KD förslår att lägga till en punkt i uppdraget, vilken skall 
ligga först: Samiska samrådsgruppen ska involveras i arbetet med att 
utveckla samiska förskola och fritidshem i Änge. 
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Bun § 142 Dnr 2018-000065  
 

Ordföranden föreslår att stryka punkt fyra i grundförslaget: planera för en 
start från höstterminen 2019 och i stället lägga till i beslutet att återkomma 
till nämnden i mars. 

Beslutsgång 
Det finns ett grundförslag, att uppdra till förvaltningen att i fyra punkter 
utreda en samisk förskola och fritidshem i Änge. 

Det finns ett tilläggsförslag, att lägga till en punkt om samverkan med 
samiskt samråd. 

Det finns ett ändringsförslag, att stryka punkt fyra om planerad start från 
höstterminen 2019 och i stället återkomma till nämnden i mars. 

Ordföranden kommer att ställa grundförslaget mot ändringsförslaget och 
sedan fråga på tilläggsförslaget. 

Beslutsgången godkänns. 

Ordföranden ställer grundförslaget mot ändringsförslaget och finner att 
ändringsförlaget antas. 

Ordföranden frågar sedan på tilläggsförslaget och finner att det antas. 

Kopia till 
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola fritidshem 
Verksamhetschef grundskola 
Rektor Änge skola F-3 och fritidshem 
Förskolechef Änge förskola 
Fastighetschef SABY 
Kostchef SABY 
Enhetschef lokalvård SABY 
Samiskt samråd 
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Bun § 143 Dnr 2018-000199  

Beslut om utökande av stängningsdagar på förskola 
och fritidshem 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden avslår förvaltningens förslag. 

__________________________________________________________ 

Bakgrund 
I dagsläget avsätts 4 dagar/år för planering, uppföljning och utvärdering av 
undervisningen samt för kompetensutveckling av personal inom förskola och 
fritidshem. Dagarna har ett mycket viktigt syfte, att kompetensutveckla, 
fördjupa och skapa samsyn kring förskolans/fritidshemmets 
läroplansuppdrag det vill säga skapa förutsättningar för en likvärdig 
undervisning. Vid våra små förskolor är det i dagsläget en utmaning att finna 
gemensam tid för denna typ av kompetensutveckling och fördjupande 
diskussioner. 

Dagarna är så kallade stängningsdagar där verksamheterna endast erbjuder 
vikarier.  Behovet av att utöka antalet dagar är stort. Främst i relation till den 
låga andelen behörig personal. 

Underlag för beslut 
Bilaga 1, andel behörig personal fördelat på förskolor och fritidshem, 
verksamhetschef förskola fritidshem, 2018-11-07  

Tjänsteutlåtande, verksamhetschef förskola fritidshem, 7 november 2018  

Förslag som läggs på mötet 
Jannike Hillding, M, begär avslag på förvaltningens förslag att utöka 
stängningsdagar inom förskola/fritidshem från 4 till 6 dagar. 

Beslutsgång 
Det finns ett grundförslag, att utöka stängningsdagar från 4 till 6 st. 

Det finns ett motförslag, att avslå grundförslaget. 

Ordföranden kommer att ställa de två förslagen mot varandra. 

Belsutgången godkänns. 

Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att Barn- och 
utbildningsnämnden antar motförslaget, att avslå förvaltningens förslag. 
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Bun § 143 (forts.) Dnr 2018-000199  
 
Kopia till 
Angelica Faktus verksamhetschef grundskola-fritidshem 
Rektorer inom fritidshemmen i Krokoms kommun 
Förskolechefer inom Krokoms kommun 
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Bun § 144 Dnr 2018-000200  

Likvärdig undervisning i fritidshem 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om att införa motsvarande 

målsättning om tillgången till behörig personal inom fritidshemmen som 
finns för förskolan enligt bilaga 1. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Fritidshemmets förutsättningar att kunna rekrytera behörig personal till 
fritidshemmet är starkt begränsade pga tillgången till behörig personal.  

Från sommaren 2019 införs krav på legitimation för att få undervisa i 
fritidshemmet. Barn- och utbildningsnämnden bör se över rektors 
förutsättningar att skapa en likvärdig undervisning och på ett tydligt sätt 
styra och leda utbildningen inom fritidshemmet. En ökad tydlighet kring 
detta ger större förutsättningar att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Vi saknar i dagsläget ett antal organisationsfaktorer för att på ett effektivt 
och tydligt sätt arbeta med rekrytering av behörig personal och undervisning 
i fritidshemmet. I en jämförelse med förskolan så ser vi skillnaderna i 
styrning. Av bilaga 1 framgår behovet av att barn- och utbildningsnämnden 
fattar beslut kring dels andelen behörig personal som är lägsta nivå för 
bemanning vid fritidshemmen och dels hur resurstilldelningen skall ske.  

Underlag för beslut 
Bilaga 1, verksamhetschef förskola fritidshem, 2018-11-07 
Tjänsteutlåtande, verksamhetschef förskola fritidshem, 2018-11-07 

Kopia till 
Angelica Faktus verksamhetschef grundskola-fritidshem 
Rektorer inom fritidshemmen i Krokoms kommun 
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Bun § 145 Dnr 2017-000189  

Resurstillägg förskola 
Barn- och utbildningsnämnden mottar information som ligger till grund för 
hur Pärlans förskola ska drivas vidare efter avslutat och utvärderat projekt. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om att förlänga projektet 

med reducerade öppettider fram till Barn- och utbildningsnämndens möte 
i april. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen skall till mötet i 
mars presentera en utförlig utvärdering av höstens reducerade öppettider. 

_____________________________________________________________ 

Reservation 
Jenny Palin, S, Katarina Rosberg, S, Monica Dahlén, S och Carina Grahn 
Hellberg, S reserverar sig för eget förslag. 

Bakgrund 
Barn och Utbildningsnämnden har fattat beslut, att under perioden 2018-07-
01- -2018-12- 31 genomfåra ett projekt med reducerade öppettider vid 
Pärlans förskola, barn- och utbildningsnämnden behöver besluta hur 
verksamheten skall se ut efter projektets slut. 

Underlag för beslut 
Bilaga 1, möjliga alternativ, verksamhetschef förskola fritidshem, 2018-12-
03 
Barn- och utbildningsnämnden beslut BUN § 4, 2018-01-23 

Förslag som läggs på mötet 
Karin Jonsson, C, Jannike Hillding, M, Stina Kimselius, M, Kjell Sundholm, 
KD samt Dmitar Savic, MP föreslår att förlänga projektet med reducerade 
öppettider fram till barn- och utbildningsnämndens möte i april. Samt att 
förvaltningen skall till mötet i mars presentera en utförlig utvärdering av 
höstens reducerade öppettider. 

Jenny Palin, S, Katarina Rosberg, S, Monica Dahlén, S och Carina Grahn 
Hellberg, S föreslår att återgå till ordinarie öppettider vilket innebär att 
resurser behövs skjutas till. 
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Beslutsgång 
Det finns ett förslag, att fortsätta med reducerade öppettider. 

Det finns ett annat förslag att återgå till ordinarie öppettider. 

Ordföranden kommer att ställa de båda förslagen mot varandra. 

Beslutsgången godkänns. 

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att Barn- och 
utbildningsnämnden antar förslaget att fortsätta med reducerade öppettider 
fram till april. 

Kopia till 
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola fritidshem  
Angelica Faktus verksamhetschef grundskola-fritidshem 
Rektorer inom fritidshemmen i Krokoms kommun 
Förskolechefer inom Krokoms kommun 
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Bun § 146 Dnr 2018-000197  

Revisionsrapport - Uppföljande granskning av 
kompetensförsörjning  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden besvara KPMG enligt nedanstående svar. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
KPMG har genomfört en uppföljande granskning av kompetensförsörjning 
inom Krokoms kommun. 

Två frågor riktas till nämnderna. 

- Har åtgärder vidtagits i enlighet med ansvarig nämnds beslut? 
Barn- och utbildningsnämnden har inte beaktat sjuktalen i strategi för 
kompetensförsörjning. Däremot gör nämnden uppföljning av förvaltningens 
sjuktal en gg/termin. 
- Har nämnden följt upp att vidtagna åtgärder efterlevs och fått avsedd 

effekt? 
I Strategi för kompetensförsörjning som barn- och utbildningsnämnden 
antog i mars 2017 beskrivs vilka indikatorer nämnden ska följa upp årligen.  

-Antal barn/elever per pedagog  
-Andel behörig personal fördelat på de olika verksamhetsformerna  
-Andel behöriga sökande per utannonserad tjänst  
-Andel medel som avsätts för kompetensutveckling, fortbildning och 
utbildning av den totala lönekostnaden inom barn- och 
utbildningsförvaltningen per år  
-Andel skolledare per barn/elev med genomförd rektorsutbildning  
-Andel specialfunktioner per barn/elev som stöd för likvärdig kvalitet 
Dessa faktorer kommer att följas upp nu 2018 för första gången på årsbasis. 

Underlag för beslut 
Uppföljande granskning av kompetensförsörjning 
Strategi för kompetensuppföljning 
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Bun § 146 (forts.)  Dnr 2018-000197  
 

Kopia till 
KPMG 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef  
 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(32) 

Sammanträdesdatum 
2018-12-04 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Bun § 147 Dnr 2018-000202  

Revidering av strategi digital kompetens 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden antar titeländring från Strategi för Digital 

kompetens 2018-2020 till Program för Digital kompetens och 
infrastukturer för goda lärmiljöer, 2018-2020. 

_____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Dokumentet Strategi för Digital kompetens 2018-2020 har reviderats till 
Program för Digital kompetens och infrastukturer för goda lärmiljöer,  
2018-2020, Barn och utbildningsförvaltningen, Krokom 

Underlag för beslut 
Program för Digital kompetens och infrastukturer för goda lärmiljöer, 2018-
2020, Barn och utbildningsförvaltningen, Krokom. IT-pedagog, 2018-11-08 

Kopia till 
Monica Andersson, It-pedagog 
Lena Stener Thörnlund, kvalitetscontroller 
 
 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(32) 

Sammanträdesdatum 
2018-12-04 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

Bun § 148 Dnr 2018-000205  

Maxtaxa 2019 - revidering barnomsorgsregler 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta reviderade 

barnomsorgsregler med korrigering att stycket om förskolklass, sidan 6 
utgår. 

____________________________________________________________ 

Bakgrund 
Barn- och utbildningsförvaltningen har reviderat reglerna för barnomsorg 
avseende maxtaxa samt gjort vissa språkliga justeringar. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2018-11-23, administratör barnomsorg. 

Regler för kommunal förskola, fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet. 

Kopia till 
Verksamhetschef förskola och fritidshem 

Administratör förskola och fritidshem 

Skoladministratörer 

Handläggare Bou 
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Bun § 149 Dnr 2018-000004  

Informationer 2018 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef: 

- Samverkan för bästa skola. Inspektionens utfall visade att 
Cederbergskolan fick förelägganden gällande bland annat trygghet 
och studiero. Även på huvudmannanivå såg man att åtgärder behöver 
göras på Änge skola gällande lägre studieresultat. I regleringsbrevet 
anges att det behöver göras en insats mot kommuner med 
föreläggande, därför har de bidragit med medel för att delta i 
Samverkan för bästa skola med stöd av Mittuniversitetet. 

- Barn- och utbildningsnämnden möte den 29-30 januari flyttas fram 
till 18-19 februari på grund av Samverkan för bästa skola som har sin 
uppstartsträff  29-30 januari. 

- Lokalerna på Ås skola som skulle ha varit åtgärdade efter 
fuktproblem har visat sig vara mer omfattande än man tidigare trott. 
Två moduler med fyra undervisningslokaler kommer att sättas upp 
för att kunna nyttjas under vårterminen 2019. 

- Projektmedel från Digidel har blivit beviljade och Monica 
Andersson, IT-pedagog kommer att arbeta 50% med det projektet 
under två år.  

- Ensolution har snart gjort klart sin utredning och den 5 december får 
förvaltningen sin första avrapportering. Senare kommer 
kommunstyrelsen, politiker och tjänstemän att få information innan 
det slutgiltiga resultatet delges på verksamhetskonferensen i februari. 

- Uppföljningen på sjuktal tom oktober visar att inom barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamheter går sjuktalen nedåt, 4% fram 
till sista oktober 2018, 6,6%  år 2017 och 8,7%  för år 2016. 

_____ 

Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola fritidshem 

- Under våren kommer förvaltningen att arbeta med revidering av 
barnhälsoplanen eftersom läroplanen revideras då och det finns 
viktigar aspekter att ta hänsyn till där. 

_____ 
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Bun § 150 Dnr 2018-000008  

Övriga frågor 2018 
- Jenny Palin, S frågar om det finns några nyheter om badhuset på 

Nyheden? Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef svarar att det 
inte finns någon ny information att delge. Om det blir aktuellt att 
genomföra simundervisning i andra badhus i kommunen kan vi ordna 
skolskjuts. Men då måste scheman ändras på de skolor där eleverna 
skall bussas långt, vilket gäller 1/3 av eleverna. 
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Bun § 151 Dnr 2018-000007  

Meddelanden 2018 
Arbetsmiljöverket 

1. Avslutande av ärende, beteckning 2018/027333 (Dnr BUN 2017/187) 

Barn- och Utbildningsförvaltningen/Nämnden 
2. Barn- och utbildningsförvaltningen, Krisledningsplan  

Nämnden, presidier, utskott i kommunen 
3. Samhällsbyggnadsförvaltningen, PM 2, Förlängd tidsplan vid 

ombyggnation, Ås skola, Hus D, 2018-11-12 

4. Ks § 143, Strategi- Samiskt förvaltningsområde, 2018-09-12 

5. Ks § 189, Riktlinjer för styrdokument, 2018-10-25 

Skolinspektionen/Skolverket  
6. Skolinspektionen, Beslut, Uppföljning av Skolinspektionens beslut 

om att lämna anmälan till Krokoms kommuns klagomålshantering, 
Dnr 411-2018: 9787 (BUN 2018/167) 

7. Skolinspektionen, Information om skolenkät. Dnr 2018:9542 

8. Skolinspektionen, Begäran om komplettering Dnr 41-2018:8931 
(BUN Dnr 2018/193) 

9. Skolinspektionen. Beslut, Huvudmannabeslut för fritidshem och 
grundsärskola Dnr 43-2017:5706 (Dnr BUN 2018/211) 

Meddelanden med sekretess 
Barn- och Utbildningsförvaltningen/Nämnden 

1. Ordförande BUN samt trafikhandläggare, Svar till förvaltningsrätten 
angående laglighetsprövning enligt kommunallagen. Mål nr 3940-18 
(BUN2017/110) 

2. Förskolechef Krokoms kommun, svar till skolinspektionen med 
anledning av begäran om yttrande, Dnr 41-2018:9902 (BUN 
2018/206)  
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Bun § 151 (forts.) Dnr 2018-000007  
 

Förvaltningsrätten/Kammarätten/Högsta förvaltningsdomstolen 
3. Förvaltningsrätten, Föreläggande, skolskjuts- laglighetsprövning 

enligt kommunallagen, mål nr 4762-18 (Dnr BUN 2018/174)  
4. Förvaltningsrätten, Dom, skolskjuts- laglighetsprövning enligt 

kommunallagen, mål nr 1288-18 E (Dnr BUN 2018/039)  
5. Förvaltningsrätten, Underrättelse, laglighetsprövning enligt 

kommunallagen, mål 3940-18 (BUN 2017/110) 

Migrationsverket 
6. Tjänsteanteckning samt beslut, Ersättning för asylsökande barn i 

förskola eller skola, Dnr: 733-2018-34399 samt733-2018-34401 

Skolinspektionen/Skolverket  
7. Skolinspektionen, Anmälan till socialnämnden. Dnr 411-2018:9787 

(Dnr BUN 2018/167) 

8. Skolinspektionen, Begäran om yttrande med anledning av anmälan 
mot förskola i Krokoms kommun. Dnr 41-2018:9902 

 
9. Skolinspektionen, Begäran om yttrande med anledning av anmälan 

mot Dvärsätts skola i Krokoms kommun. Dnr 41-2018:13 
 

10. Skolinspektionen, Beslut, gällande anmälan mot Kvarnbackskolan, 
Dnr 41-2018:8931 
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Bun § 152 Dnr 2018-000003  

Tillbud/skador 2018 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av november månads inkomna tillbud 
och skador.  
 
- På förskolorna har det inkommit 3 tillbud, 6 skador och 2 st 

handlingsplaner eller åtgärder har gjorts. 
 
- Inom skolan har 5 tillbud, 13 skador och 2 st handlingsplaner eller 

åtgärder har gjorts. 
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Bun § 153 Dnr 2018-000002  

Elevärenden 2018 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av november månads inkomna 
anmälningar om kränkande behandling och genomförda kommunikationer 
och åtgärder. 

Det har inkommit 39 anmälningar om kränkande behandling och 2 
genomförda kommunikationer och åtgärder. 
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Bun § 154 Dnr 2018-000001  

Delegationsbeslut 2018 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av delegationsbeslut som är tagna 
senaste månaderna. 
 
 
 

 
Delegat 
 

  
1. Delegationslista Barn- och 

utbildningschef 2018-11-28 
 
Uppsägning av plats inom den 
kommunala barnomsorgen, 1 st 

 
 

Återtagande av uppsägning av plats 
inom den kommunala 
barnomsorgen, 6 st 
 
 
2. Delegationslista rektorer och 

förskolechefer 2018-09-03 
 
Beslut om fritidshemsplacering 
 
Beslut om fritidshemsplacering 
 
 
3. Delegationsbeslut 

trafikhandläggare 2018-08-31 
 

Beviljad skolskjuts, 9 st 
 

Avslagen skolskjuts, 2 st 
_____ 

 
 
 
Buc (Birgitta Lundgren)  
 
 
 
Buc (Birgitta Lundgren)  
 
 
 
 
 
 
 
Rektor (Mats Hörnfeldt) 
 
Rektor (Tomas Hallberg) 
 
 
 
 
Trafikhandläggare (Malin 
Nilsdotter Nyström) 
 
Trafikhandläggare (Malin 
Nilsdotter Nyström) 

 
 


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

	Barnkonventionen 2018
	Uppföljning skolskjuts ht 2018
	Budgetuppföljning 2018
	Revidering Delegationsreglemente
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Kopia till

	Internkontrollplan 2019
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Kopia till

	Tillsyn enskilt drivna verksamheter 2017-2018
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Kopia till

	Regler för godkännande och rätt till bidrag av enskilt drivna verksamheter
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Reservation
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Förslag som läggs på mötet
	Beslutsgång
	Kopia till

	Samisk förskola och fritidshem
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Förslag som läggs på mötet
	Beslutsgång
	Kopia till

	Beslut om utökande av stängningsdagar på förskola och fritidshem
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Förslag som läggs på mötet
	Beslutsgång
	Kopia till

	Likvärdig undervisning i fritidshem
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Kopia till

	Resurstillägg förskola
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Reservation
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Förslag som läggs på mötet
	Beslutsgång
	Kopia till

	Revisionsrapport - Uppföljande granskning av kompetensförsörjning
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Kopia till

	Revidering av strategi digital kompetens
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Kopia till

	Maxtaxa 2019 - revidering barnomsorgsregler
	Barn- och utbildningsnämndens beslut
	Bakgrund
	Underlag för beslut
	Kopia till

	Informationer 2018
	Övriga frågor 2018
	Meddelanden 2018
	Arbetsmiljöverket
	Barn- och Utbildningsförvaltningen/Nämnden
	Nämnden, presidier, utskott i kommunen
	Skolinspektionen/Skolverket

	Meddelanden med sekretess
	Barn- och Utbildningsförvaltningen/Nämnden
	Förvaltningsrätten/Kammarätten/Högsta förvaltningsdomstolen
	Migrationsverket
	Skolinspektionen/Skolverket

	Tillbud/skador 2018
	Elevärenden 2018
	Delegationsbeslut 2018

