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Bun § 1 Dnr 2017-000001  

Godkännande/förändringar av barn- och 
utbildningsnämndens ärendelista 2017 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner ärendelistan. 
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Bun § 2 Dnr 2017-000002  

Barnkonventionen 2017 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att skjuta upp ärendet till nästa möte, 
21 februari 2017. 
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Bun § 3 Dnr 2016-000222  

Medborgarförslag - Ansökan om att delta i 
försöksverksamhet med fjärrundervisning i andra 
ämnen än de redan tillåtna 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda medborgarförslaget och återkomma till nämnden senast 9 maj 2017. 
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Bun § 4 Dnr 2016-000221  

Medborgarförslag - Uppföljning konsekvenser av 
skolnedläggning i Ytterån 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda medborgarförslaget och återkomma till nämnden senast 21 mars 2017. 
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Bun § 5 Dnr 2017-000015  

Medborgarförslag- modernt föräldraskap 
Barn- och utbildningsnämndens beslut  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda medborgarförslaget och återkomma till nämnden senast 9 maj 2017. 
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Bun § 6 Dnr 2016-000197  

Översyn av barn- och utbildningsnämndens 
delegationsreglemente 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden antar reviderat delegationsreglemente.  

 

Bakgrund 
Delegationsreglementet skall enligt årshjulet revideras en gång per år. 
Ändringar som gjorts: 

Sidan 8, avsnitt 2: titeln kvalitetsutvecklare/utredare har bytts ut till 
kvalitetscontroller. 

Sidan 12, avsnitt 6: Delegation som tas bort: ”Beslut om att lämna 
kommunalt vårdnadsbidrag till vårdnadshavare”, delegat buc. 

Sidan 15, avsnitt 8.3:  

3:e stycket: Specificerat att det gäller elever i grundsärskolan. 

5:e stycket, tillägg: Skolskjuts i en annan kommun än hemkommunen vid 
tillfälligt boende. Delegat: Skolskjutssamordnare, lagrum: SL kap. 10 § 33. 

Sidan 16, avsnitt 9, andra stycket: Fel lagrum har angetts, bytt till SL kap. 7 
§ 5b. 

Mindre stavfel och särskrivningar har rättats till i dokumentet. 

Underlag för beslut 
Delegationsreglemente för barn- och utbildningsnämnden, nämndsekreterare 
2017-01-09 

Tjänsteutlåtande, Nämndsekreterare, 2017-01-09 

Kopia till 
Malin Nilsdotter Nyström, trafikhandläggare 
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Bun § 7 Dnr 2016-000202  

Budget 2018 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef informerar om arbetet att dra 
ner 3 miljoner i 2018 års budget. 
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Bun § 8 Dnr 2016-000041  

Vikarieanskaffning via Krokoms bemanningspool 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att den önskade översynen och 

utvärderingen från verksamhetschef förskola får ingå i den översyn och 
utvärdering som kommunstyrelsen beställt.  

 

Bakgrund 
Förskolecheferna inom Barn- och Utbildningsförvaltningen beskrev i en 
skrivelse till Barn- och Utbildningsnämnden i februari 2016 svårigheterna 
med att få vikarietillsättning att fungera utifrån behov i verksamheterna. 

Att genomföra två likartade översynsuppdrag är inte tidseffektivt och leder 
inte verksamheten framåt. 

Kopia till 
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola fritidshem 
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Bun § 9 Dnr 2016-000219  

Öppna jämförelser 2016 och PISA 2015 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av resultaten från Öppna Jämförelser 
2016 samt PISA 2015. Resultaten kommer att ingå i kvalitetsrapporten 2017 
med analyser och förslag till åtgärder. 
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Bun § 10 Dnr 2017-000003  

Informationer 2017 
Birgitta Lundgren, Barn- och utbildningschef 
 

- Byggnation av nya basenheter och specialsalar vid Ås skola har 
startat. Det skall vara klart hösten 2017. 

- Ås till ett skolområde, rektorerna informerar föräldrar under februari, 
ärendet kommer upp till nämnden i mars. 

- Bjäkerdalens förskola i Föllinge har en vattenskada, en tillfällig lokal 
söks just nu till barnen, för att ge plats för att kunna torka upp och 
återställa efter vattenskadan. 

Jörgen Blom (V) 

- Frågar om det fortfarande serveras två valbara rätter på lunchen i 
skolorna i Nälden och Trångsviken. Birgitta Lundgren, barn- och 
utbildningschef tar med frågan till Lena Träskvik och rektorerna. 

Karin Wallén, ordförande 

- Måltidspolicyn håller på att revideras. Man diskuterar schemalagda 
luncher tillsammans med läraren som en del av lektionen. Det 
kommer att hållas en föreläsning om schemalagda luncher på Torsta. 
Nämndsekreterare skicka ut inbjudan till nämnden. 

Sanna Palomaa, verksamhetschef skola 

- Berättar att i Nälden är situationen fortfarande tuff. Men det är nu lite 
lugnare och man har flyttat in i den nya paviljongen. Den 
vikarierande rektorn arbetar med strukturfrågor. Man har lyckats 
rekrytera en behörig lärare men har fortfarande vakanta tjänster. 
Lokalbehovet är fortfarande inte tillfredställande, vi avvaktar den 
elev- och lokalutredning som pågår. 

Stefan Konradsson, kulturskolechef 

- Musikbuss- två lärare kommer att åka runt till skolorna för att stödja 
skolämnet musik i skolan. Då nås fler barn och nya målgrupper. Hov 
skola kommer att vara först ut och där kommer man arbeta med 4-
6:an. Man ska arbeta i block om sex veckor. Ett antal instrument har  
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Bun § 10 (forts.) Dnr 2017-000003  

Informationer 2017 
 

köpts in. Tanken är att kunna vara på två skolor parallellt och att 
avsluta med en musikkonsert lokalt 

Kopia till 
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef 
Kristina Söderlund, nämndsekreterare 
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Bun § 11 Dnr 2016-000048  

Skolskjutsuppföljning 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av skolskjutsuppföljningen som 
föredras av Malin Nilsdotter Nyström, trafikhandläggare. Barn- och 
utbildningsnämnden avvaktar resultatet av den skolskjutsutredning som 
kommunstyrelsen beslutat göra på initiativ av barn- och 
utbildningsnämndens. 
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Bun § 12 Dnr 2017-000016  

Översyn skolskjutsreglemente 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden antar tillägg av punkt 3.10 enligt nedan: 

Enligt Skollagen 10 kap 33 § har elever som går i en annan kommuns 
grundskola och som på grund av skolgången måste övernatta i den 
kommunen, rätt till skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden och den plats 
där utbildningen bedrivs under samma förutsättningar som gäller för elever 
som är hemmahörande i kommunen. Den kommun som anordnar 
utbildningen ska ombesörja att skolskjuts anordnas. Kommunens kostnader 
för detta ska ersättas av elevens hemkommun. 

Bakgrund 
Barn- och utbildningsnämndens delegationsreglemente har reviderats, i 
revideringen lades en ny lagtext till gällande skolskjuts. Denna läggs nu även 
till i skolskjutsreglementet.    

Underlag för beslut 
Skolskjutsreglemente, Nämndsekreterare 2017-01-23 
Tjänsteutlåtande, Nämndsekreterare 2017-01-23 

Kopia till 
Malin Nilsdotter Nyström, trafikhandläggare 
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Bun § 13 Dnr 2016-000172  

Kompetensförsörjningsstrategi 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden skickar tillbaka rapporten till förvaltningen 
för att färdigställa, göra justeringar och ändringar efter diskussion. Beslut tas 
i nämnden den 21 februari 2017. 

Bakgrund 
Barn och Utbildningsnämnden gav under våren 2016, Barn- och 
Utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en rekryteringsplan för 
verksamheterna inom förvaltningen. Bakgrunden till detta uppdrag var att 
verksamhetschef för förskola och fritidshem presenterade ett underlag som 
synliggjorde bristen på tillgång till behöriga pedagoger inom förskola och 
fritidshem vid ett antal enheter i kommunen. 

En viktig del i arbetet med strategin för kompetensförsörjning har varit att analysera 
orsaker till resurs- och kompetensbrister samt utmaningar av olika slag. Nästa steg 
blir att ta fram en åtgärdsplan som tar hänsyn till kvalitet, effektivitet och 
ekonomiska förutsättningar både på kort och lång sikt.  

Underlag för beslut 
Strategi för kompetensförsörjning Barn- och utbildningsförvaltningen i Krokoms 
kommun, verksamhetschef skola och verksamhetschef förskola fritidshem, 2017-
01-23 
Tjänsteutlåtande, verksamhetschef skola, 2017-01-23 

Kopia till 
Sanna Palomaa, verksamhetschef skola 
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Bun § 14 Dnr 2017-000006  

Elevärenden 2017 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av sexton anmälningar om kränkande 
behandling och sju genomförda kommunikationer och åtgärder i samband 
med diskriminering och annan kränkande behandling. 
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Bun § 15 Dnr 2017-000004  

Tillbud 2017 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av de tillbud och skador som 
inrapporterats senaste månaderna.  

- Inom förskolan har 22 st tillbudsanmälningar gjort samt 5 st 
skadeanmälningar, av dessa har 5 st handlingsplaner upprättats. 

- In som skolan har 29 st tillbudsanmälningar gjorts samt 17 st 
skadeanmälningar, av dessa har 4 st handlingsplaner upprättats. 

- Av de enskilt drivna verksamheterna har 16 st tillbudsanmälningar 
gjorts samt 3 st skadeanmälning, av dessa har två handlingsplan 
upprättats. 
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Bun § 16 Dnr 2017-000007  

Meddelanden 2017 

Skolverket/Skolinspektionen 
1. Skolinspektionen – Beslutsmeddelande - Maxtaxa, fastställda 

bidragsramar för 2017 (dnr BUN 2016/203) 

2. Skolverket – Beslutsmeddelande - Statsbidrag för kvalitetssäkrade 
åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk 
verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa för år 2016.  

3. Skolverket – Beslut - Statsbidrag för Lärarlönelyftet för 2016-0701-
2016-12-31 

4. Skolverket – Beslutsmeddelande - Redovisning av statsbidrag för 
handledare inom Läslyftet läsåret 2015/2016. 

5. Skolverket - Beslutsmeddelande – Statsbidrag för 
personalförstärkning i skolbibliotek juli-december 2016. 

Regeringskansliet 
6. Remiss – Promemorian Vissa skollagsfrågor del 4 ( dnr BUN 

2016/215). 

Förvaltningsrätten 
7. Underrättelse – Mål nr 3863-16 (dnr BUN 2016/151)  

8. Dom- Mål nr 3452-16 (dnr BUN 2016/094) 

Migrationsverket 
9. Tjänsteanteckning - Ersättning för asylsökande barn i förskola eller 

skola (dnr BUN 2016/117, 118, 119) 

Övrigt 
10. Privatperson – Klagomål angående åtgärdsprogram (Dnr BUN 

2016/216) 
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11. Barn- och utbildningsförvaltningen- Svar på klagomål (Dnr BUN 
2016/223) 

12. Barn- och utbildningsförvaltningen- yttrande till skolinspektionen 
(Dnr BUN 2016/223) 

13. Barn- och elevombudet- Beslut - angående Anmälan enligt 6 kap. 
skollagen (2010:800) (dnr Bun 2016/190) 

14. Barn- och elevombudet- Skrivelse – Anmälan om kränkande 
behandling vid Näldenskolan, Krokoms kommun (dnr Bun 2016/190) 

15. Barn- och utbildningsförvaltningen- Svar till Barn- och elevombudet 
(Dnr BUN 2016/190) 

16. Barn- och utbildningsförvaltningen – Beslut om förstelärare 2017 
(Dnr BUN 2016/20) 
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Bun § 17 Dnr 2017-000005  

Delegationsbeslut 2017 
 Delegat 

 
1 Delegationslista 2017-01-31 

Skolskjuts (beviljad) 
Skolskjtss. (Malin Nilsdotter 
Nyström) 

  
  

2 Delegationslista 2017-01-30 
Utökad tid på fritids, skolplacering 
enligt skollagen 14 kap § 6 

 

 
R (Per-Olof Mars) 
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Bun § 18 Dnr 2017-000008  

Övriga frågor 2017 
Jörgen Blom (V) 
Fråga om blanketten tillbud/skada, då man i verksamheterna använder 
många olika versioner. Birgitta Lundgren, Barn- och utbildningschef 
informerar om att en översyn av blanketten pågår just nu och ny version 
kommer att spridas till samtliga verksamheter när den är färdigställd. 

Jörgen Blom (V) 
Önskar en sammanställning av tillbud för hela 2016. Frågan tas med till 
presidiet för att diskuteras vidare. 

Kopia till 
Presidiet 
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