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Bun § 41 Dnr 2020-000001  

Godkännande/förändringar i Barn- och 
utbildningsnämndens ärendelista 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Dagens ärendelista godkänns, med tillägget att informationspunkten om 

reinvestering av arbetskläder till personal inom förskola och fritidshem 

lyfts som beslut.     

_____________________________________________________________ 

Förslag som läggs på mötet 

Under informationspunkten om reinvestering av arbetskläder till personal 

inom förskola och fritidshem, kommer nämnden gemensamt fram till att 

lyfta ärendet till beslut. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 

utbildningsnämnden godkänner dagens ärendelista.  

Till det har det kommit ett tilläggsförslag om att lyfta informationspunkten 

om reinvesteringar av arbetskläder till personal inom förskola och fritidshem 

till beslut.  

Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan på 

tilläggsförslaget.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller detta.  

Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller detta.  

_____ 
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Bun § 42 Dnr 2020-000056  

Regler för enskilt drivna verksamheter - revidering 

Kort sammanfattning 

Det har kommit nya lagkrav som innebär att ”Regler för godkännande och 

rätt till bidrag av enskilt driven verksamhet” måste ändras.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. De reviderade reglerna för godkännande och rätt till bidrag av enskilt 

driven verksamhet, antas. 

2. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att göra några 

redaktionella ändringar i reglerna.    

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Det har kommit nya lagkrav på att det ska finnas en skolchef i alla 

skolformer och ett krav på befattningsutbildning för rektor i förskolan. 

Krokoms kommun behöver därför ändra sina regler för godkännande och rätt 

till bidrag av enskilt driven verksamhet. Dessutom finns det ett behov av att 

förtydliga reglerna när gäller bland annat anmälningsplikt, modersmål, 

systematiskt kvalitetsarbete och överklagande av beslut.   

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-03-25 

Bilaga ”Regler för godkännande och rätt till bidrag av enskild driven 

verksamhet” 2020-03-25 

Förslag som läggs på mötet  

Ordförande Jannike Hillding, M: Barn- och utbildningsförvaltningen får i 

uppdrag att göra några redaktionella ändringar i reglerna, utifrån dagens 

diskussioner i nämnden.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 

utbildningsnämnden antar de reviderade reglerna för godkännande och rätt 

till bidrag av enskilt driven verksamhet.  
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Bun § 42 forts  Dnr 2020-000056  

 

Till det har det kommit ett tilläggsförslag om att barn- och 

utbildningsförvaltningen får i uppdrag att göra några redaktionella ändringar 

i reglerna.  

Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan på 

tilläggsförslaget.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller detta.  

Efter fråga på tilläggsförslaget finns ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller detta.  

Kopia till 

Kvalitetscontroller barn- och utbildningsförvaltningen 

_____ 
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Bun § 43 Dnr 2020-000044  

Budgetuppföljning 2020 

Kort sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram budgetuppföljning per 

sista april 2020.   

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljningen per sista 

april 2020.   

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

BUN:s verksamheter visar på ett underskott efter fyra månader. Detta beror 

på ökade lönekostnader för framförallt särskild resurs, medicinska behov. 

Även intäktsbortfallet från skolverket påverkar vårterminen.   

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-05-07 

Uppföljningskommentar 2020-05-06 

Utfall/Uppföljning BoU 2020 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 

utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljning per sista april 2020.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller detta.  

Kopia till 

Förvaltningsekonom 

Verksamhetschefer 

_____ 
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Bun § 44 Dnr 2020-000094  

Budget 2021 - Reinvestering arbetskläder 

Kort sammanfattning 

I tidigare års resursfördelning har det funnits pengar för att köpa arbetskläder 

till personalen inom förskola och fritidshem vart tredje år.  

Arbetskläderna som köptes in var en jacka och skalbyxa, och en fleeceväst 

som värmeplagg.  

Jackan var broderad med logotypen för Krokoms kommuns förskolor och 

fritidshem (på svenska och samiska). 

Arbetskläder köptes in 2014 och 2017.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att göra en inventering 

över vilka arbetskläder som finns, inför en eventuell reinvestering under 

2021.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

I 2020 års budget finns det inte pengar reserverade för att reinvestera i 

arbetskläder. Tidigare års kostnad har uppgått till ca 350 000 kronor.  

Underlag för beslut 

Skriftlig information till barn- och utbildningsnämnden 2020-04-21 

Förslag som läggs på mötet  

Barn- och utbildningsnämnden kommer gemensamt fram till att lyfta 

punkten från information till beslut med följande lydelse; Förvaltningen får i 

uppdrag att göra en inventering av de arbetskläder som finns, inför en 

eventuell reinvestering under 2021.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, nämndens förslag, att ge förvaltningen i uppdrag att 

göra en inventering av de arbetskläder som finns, inför en eventuell 

reinvestering under 2021.  
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Bun § 44 (forts)  Dnr 2020-000094  

 

Efter fråga på nämndens förslag finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller detta.  

Kopia till 

Verksamhetschef förskola fritidshem 

Förvaltningsekonom 

_____ 
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Bun § 45 Dnr 2019-000239  

Medborgarförslag - Jägarexamen på skolan 

Kort sammanfattning 

Medborgarförslaget handlar om att det ska vara möjligt för elever att ta 

jägarexamen under skoltid på elevens val. Kommunfullmäktige har 

överlämnat ärendet till barn- och utbildningsnämnden för beslut. 

Medborgarförslagsställaren deltar vid barn- och utbildningsnämndens 

sammanträde.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Rektorerna på samtliga av kommunens högstadieskolor får i uppdrag att 

så långt det är möjligt och utifrån skolornas förutsättningar, låta elever i 

åk 7-9 få arbeta med jägarexamens teoretiska delar på elevens val, på 

försök under läsåret 20/21. 

2. Utvärdering och möjlig förlängning sker under perioden april/maj 2021.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Det är skolverket som centralt styr elevernas undervisningstid. 

Undervisningstiden regleras i en timplan. Timplanen innehåller 16-18 ämnen 

för en elev i åk 9. Innehållet i varje ämne regleras centralt. Läraren har 

ansvar för lektionsplanering och att undervisning bedrivs utifrån det centrala 

innehållet. Rektor har sedan ansvar för att följa upp att läraren undervisar 

utifrån det centrala innehållet.  

Jägarexamen är ett kunskapsområde som inte har ett eget utrymme i 

Skolverkets plan över vad elever har rätt att lära sig i den obligatoriska 

skolan. En jägarexamen innehåller teoretiska delar. Några av dessa delar 

finns även inom skolans ämnen. Några exempel är biologi, samhällskunskap, 

svenska och svenska som andraspråk.  

I timplanen finns även ett litet utrymme som benämns som elevens val. Här 

kan ett valfritt ämne ur timplanen utökas utifrån elevens behov och till viss 

del önskemål. 
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Bun § 45 (forts)  Dnr 2019-000239  

Utifrån de regler som finns i dag, går det inte att låta elever studera och göra 

jägarexamen på skoltid. Eleverna kan däremot få göra delar av en 

jägarexamens teoretiska innehåll under skoltid. Det gäller de delar som 

eleverna har rätt att lära sig utifrån olika ämnens centrala innehåll.   

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-05-20 

Medborgarförslag 2019-09-20 

Förslag som läggs på mötet  

Ordförande Jannike Hillding, M, med bifall från Monica Dahlén S, och 

Marcus Danielsson, Sd;  

Punkt 1 får följande lydelse: Rektorerna på samtliga av kommunens 

högstadieskolor får i uppdrag att så långt det är möjligt och utifrån skolornas 

förutsättningar, låta elever i åk 7-9 få arbeta med jägarexamens teoretiska 

delar på försök under läsåret 20/21. 

Punkt 2 är oförändrad. 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag i två punkter, grundförslaget, som föreslår att barn- och 

utbildningsnämnden ger rektorn på Cederbergsskolan i uppdrag att så långt 

det är möjligt och utifrån skolans förutsättningar, låta elever i årskurs 9 få 

arbeta med jägarexamens teoretiska delar. Utvärdering och möjlig 

förlängning sker under perioden april/maj 2021.  

Till det har det kommit ett ändringsförslag gällande punkt 1, som innebär att 

rektorerna på samtliga högstadieskolor får uppdraget och att eleverna i 

årskurserna 7 till och med 9 omfattas av detta.  

Ordförande kommer först att ställa grundförslagets punkt nr 1 mot 

ändringsförslaget, och därefter fråga på grundförslagets punkt nr 2.  

Efter fråga på grundförslagets punkt nr 1 mot ändringsförslaget, finner 

ordförande att barn- och utbildningsnämnden bifaller ändringsförslaget.  

Efter fråga på grundförslagets punkt nr 2 finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller detta.  

Kopia till 

Verksamhetschef grundskola 

Rektorer högstadieskolor 

Medborgarförslagsställaren 

Kommunfullmäktige 

_____ 
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Bun § 46 Dnr 2020-000013  

Motion - En modernare barnomsorg 

Kort sammanfattning 

Niclas Höglund, Jämtlands Väl Krokom, har lämnat in en motion om en mer 

modern barnomsorg.  

Kommunstyrelsens presidium skickade 8 januari 2020 motionen till barn- 

och utbildningsnämnden för beredning. Motionen ska beslutas i 

kommunfullmäktige senast december 2020.  

Barn- och utbildningsnämndens 1:e och 2:e vice ordförande beslutade under 

presidieberedningen att detta ärende särskilt ska redovisas utifrån 

barnkonventionens artiklar. Verksamhetschefen för förskola och fritidshem 

har i sitt tjänsteutlåtande hänvisat till konventionens artiklar nr 3, 5, 16, 18 

och 31.  

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionen, och gör därmed inte några 

förändringar i Krokoms kommuns regelverk kring rätten till barnomsorg 

inom förskola och fritidshem.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Förslagsställaren har sitt medborgarförslag om en modernare barnomsorg 

inte specificerat vilken grad av service som i så fall önskas. I dag 

tillhandahåller Krokoms kommun barnomsorg inom förskola och fritidshem 

utifrån lagstadgade krav i skollagen. Olika grad av service har utretts under 

de senaste åren och barn- och utbildningsnämnden har även fattat beslut i 

dessa ärenden.  

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2020-04-23 

Motion 2019-11-04 
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Bun § 46 (forts)  Dnr 2020-000013  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 

utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller detta.  

Kopia till 

Kommunfullmäktige 

_____ 
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Bun § 47 Dnr 2020-000083  

Förordnande av verksamhetschef för hälso- och 
sjukvård inom elevhälsan, elevhälsans medicinska 
insatser EMI 

Kort sammanfattning 

Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas någon som 

svarar för verksamheten (verksamhetschef), enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

2017:30 4 kap 2 §. Vårdgivaren ska utse en verksamhetschef som har det 

samlade ledningsansvaret för verksamheten. Uppdraget som 

verksamhetschef är personligt och det är den nämnd som har 

vårdgivaransvar som ska förordna verksamhetschef för de medicinska 

insatserna.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Pernilla Oscarsson, verksamhetschef för elevhälsan, utses till 

verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) över den 

hälso- och sjukvård som bedrivs inom elevhälsan (EMI). 

2. Anmälan av verksamhetschef sker till Inspektionen för vård och omsorg, 

IVO enligt 2 kap 1 § Patientsäkerhetslagen och 2 kap 1 § 

Patientsäkerhetsförordningen.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas någon som 

svarar för verksamheten (verksamhetschef), enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

2017:30 4 kap 2 §. Vårdgivaren ska utse en verksamhetschef som har det 

samlade ledningsansvaret för verksamheten. Uppdraget som 

verksamhetschef är personligt och det är den nämnd som har 

vårdgivaransvar som ska förordna verksamhetschef för de medicinska 

insatserna. 
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Bun § 47 (forts)  Dnr 2020-000083 

 

För att lagstiftningens krav på hög patientsäkerhet och god kvalitet i vården 

ska tillgodoses, ska nämnden som vårdgivare genom verksamhetschefen 

bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete som innehåller riskanalys, 

egenkontroll, utredning av avvikelser, förbättrade åtgärder i verksamheten, 

förbättring av processer och rutiner (5 kap SOSFS 2011:9).  

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-04-27 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag i två punkter, grundförslaget, som föreslår att barn- och 

utbildningsnämnden utser Pernilla Oscarsson, verksamhetschef för 

elevhälsan, till verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 

över den hälso- och sjukvård som bedrivs inom elevhälsan (EMI). Anmälan 

av verksamhetschef sker till Inspektionen för vård och omsorg, IVO enligt 2 

kap 1 § Patientsäkerhetslagen och 2 kap 1 § Patientsäkerhetsförordningen. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller detta.  

Kopia till 

Verksamhetschef elevhälsan 

Medicinskt ledningsansvarig 

Barn- och utbildningschef 

_____ 
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Bun § 48 Dnr 2020-000093  

Utöka elevhälsan till att även omfatta förskolan; en 
barn- och elevhälsa 

Kort sammanfattning 

Den centrala elevhälsans insatser utökas från att vara riktad endast mot 

grundskolan till att även omfatta förskolan.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att arbeta för en samlad 

barn- och elevhälsa.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Idag har Krokom en central elevhälsoplan som omfattar uppdraget i 

grundskolan. I Krokoms centrala elevhälsa finns det idag skolsköterskor, 

kuratorer, psykologer, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare. 

Skolläkare köps in på timmar. Dessa funktioner är fördelade ute på 

grundskolorna utifrån skollagens krav på tillgång av elevhälsa.  

I Skollagens 2 kap, 25 § står det: ”För eleverna i förskoleklassen, 

grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan 

och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta 

medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas 

utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.” 

Det finns idag inget uttalat lagkrav på tillgång till dessa stödfunktioner för 

barn i förskolan. Däremot beskrivs vikten av att skapa förutsättningar för att 

alla barn ska få lyckas och få det stöd de behöver i sin utveckling och i sitt 

lärande i förskolan.  

I förskolans nya läroplan (Lpfö 18) uppmärksammas särskilt barn som av 

olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. 

Under rubriken ”En likvärdig utbildning” står det att ”alla barn ska få en 

utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som 

möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans 

ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar.” 
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Bun § 48 (forts)  Dnr 2020-000093 

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-05-05 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 

utbildningsförvaltningen får i uppdrag att arbeta för en samlad barn- och 

elevhälsa.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller detta.  

Kopia till 

Verksamhetschef elevhälsa 

_____ 
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Bun § 49 Dnr 2020-000006  

Barnkonventionen 2020 

Kort sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämndens 1:e och 2:e vice ordförande ska inför varje 

nämndsammanträde välja ut ett ärende som särskilt ska redovisas utifrån 

barnkonventionens artiklar.   

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att särskilt redovisa 

ärende Motion – en modernare barnomsorg utifrån barnkonventionens 

artiklar.  

2. Förvaltningens svar redovisas i beslutet för motionen.    

_____________________________________________________________ 

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsnämndens presidium 2020-04-28 

_____ 
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Bun § 50 Dnr 2020-000007  

Meddelanden 2020 

Kort sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt inkomna meddelanden, 

inför barn- och utbildningsnämndens sammanträde.   

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tar del av meddelandena som finns i 

Sammanställning 2003.   

_____________________________________________________________ 

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-05-05 

Sammanställning 2003 2020-05-05 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 

utbildningsnämnden tar del av meddelandena som finns i Sammanställning 

2003.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller detta.  

_____ 
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Bun § 51 Dnr 2020-000005  

Informationer 2020 

Följande tas upp som information på barn- och utbildningsnämnden: 

 Redogörelse patientsäkerhetsberättelse  

Verksamhetschef Pernilla Oscarsson redogör för 2019 års 

patientsäkerhetsberättelse, som ligger som bilaga vid dagens 

sammanträde.  

 Sammanslagning förskolor Krokoms tätort (BUN 2020-92) 

I Krokoms tätort finns det 5 stycken 2-avdelningsförskolor. Kapaciteten 

utökades med två avdelningar inför läsåret 20/21. Nu har det visat sig att 

barnunderlaget är mindre än beräknat, och att Krokoms kommun därmed 

saknar barn för ca 2 avdelningar, det vill säga 34 platser.   

Ärendet fanns med på barn- och utbildningsnämndens presidium 28 april 

och skulle tas upp för beslut på barn- och utbildningsnämndens 

sammanträde 12 maj. Ärendet brådskade dock på grund av hyreskontrakt 

som behövde sägas upp omgående. Den 5 maj fattade barn- och 

utbildningsnämndens ordförande ett brådskande delegationsbeslut om att 

Regnbågens förskola ska slås samman med övriga förskolor i Krokoms 

kommun.  

Ärendet ströks därmed ur barn- och utbildningsnämndens ärendelista, 

och delegationsbeslutet bifogades istället som information till nämnden.  

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 12 maj lämnar 

socialdemokraterna följande protokollsanteckning i ärendet: 

”Socialdemokraterna anser att en så pass viktig fråga som förändring i 

förskolestruktur, stängning av förskolor, bör upp till beslut i barn- och 

utbildningsnämnden och inte kunna fattas av ordförande utan att det varit 

upp i nämnden”. 

Jenny Palin, 2:e vice ordförande 
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Bun § 51 (forts)  Dnr 2020-000005 

 

 Engelska skolan 

Antagningsprocessen till Engelska Skolan i Östersunds kommun är nu 

färdig. Förvaltningschef Birgitta Lundgren har tagit kontakt med 

Engelska Skolan för att undersöka hur många elever från Krokom som 

kommer att börja där. I dagsläget är det 16 elever från Krokom som 

flyttar till Östersund. Dessa 16 elever är både geografiskt och 

åldersmässigt spridda.  

 Delegationen mot segregation 

Krokoms kommun kommer att delta i ett projekt. Kommunens 

ledningsgrupp kommer att fatta beslut om detta 14 maj.  

 Skolavslutningar 

Med anledning av Covid-19pandemin kommer det inte att genomföras 

vanliga, traditionella skolavslutningar i år. Avslutningarna kommer att 

ske klassvis i klassrummen, utan anhöriga. 

 Nuläge skolskjuts – skolskjutshandläggare informerar 

I en jämförelse mellan läsåren 18/19 och 19/20 är det inte så stora 

skillnader. Totalt kör skolskjutsarna 6000 km mindre 19/20 än under 

18/19, men prisjustering enligt index gör att priset per kilometer är 

högre. Från och med december 2019 går det en ny linje – nr 153 – på 

morgonen från Krokoms centrum till Föllinge. Inför läsåret 20/21 har 9 

dispensansökningar kommit in i tid. 15 barn i förskoleklass har hittills 

ansökt om skolskjuts. Det har kommit några små justeringar av 

ramtiderna. Jänsmässholmen får kanske några inflyttade barn som 

kommer att behöva skolskjuts. När det gäller upphandlingar är 

småbilsavtalet överklagat och förlängt till och med 18 december 2020. 

Bemanning av chaufförer har fungerat bra i pandemin.  

 Nuläge förskola och fritidshem – verksamhetschef/förvaltningschef 

informerar 

Personalläget är överlag godtagbart, trots Covid-19pandemin.  

Det finns en övertalighet av barnskötare till följd av sjunkande volymer 

av barn överlag i kommunen, och sammanslagning av förskolor i 

Krokoms tätort (Regnbågen). 

När det gäller flytten av Vikebo förskola kommer förvaltningsrätten med 

sitt besked före hösten. 
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Bun § 51 (forts)  Dnr 2020-000005 

 

Det har blivit en vattenskada i köket på Laxsjö förskola. Torktid 

beräknas till ca en månad. Barnen och pedagogerna äter inne på skolan 

så länge. 

Hovgläntan: Dunderklumpen flyttar in till Fågelsångens avdelning. 

Regnbågens förskola avvecklas, barn och personal fördelas om på de 

övriga tre förskolorna Lyckebo, Kråkguldet och Täppan 

Utvecklingsarbetet med att utveckla undervisning och systematiskt 

kvalitetsarbete pågår, om än med reducerad hastighet. 

 Nuläge skola – verksamhetschef informerar 

Frånvaron bland personalen har pendlat mellan 10-30% sedan mitten av 

mars. Frånvaron bland eleverna har pendlat i ungefär samma nivåer, 

något lägre. Det finns variationer mellan de olika skolorna. Det är en 

samlad upplevelse av att arbetsmiljön har blivit sämre, men att varje 

skolenhet hittat strategier för att fixa läget fram till sommaren. Det har 

upprättats rutiner för sammanslagning av verksamheter, hemarbete för 

personal, fjärrundervisning för elever och uppföljningsansvar av elevers 

kunskapsmål. Regelbundna riskbedömningar utifrån arbetsmiljö för 

personalen görs. Änge F-9, Föllinge 7-9, Grundsärskola i Dvärsätt och 

Nälden 4-6, har infört, eller planerar att införa, kortare perioder med 

verksamhetsanpassning för att underlätta arbetsmiljön för personalen. 

När det gäller tjänsteläget bland pedagoger inför hösten ser 

helhetsperspektivet mycket lovande ut. Flera rektorsområden är klara 

med tjänstetillsättning inför hösten. Prognosen är att andel behöriga 

lärare i kommunen kommer att öka. 

Det har gjorts en revision på hanteringen av orosanmälningar över barn 

som far illa. Barn- och utbildningsnämnden ska svara på rapporten. Det 

är viktigt att alla känner till och arbetar efter de rutiner som finns vid 

sådana situationer.  

Sommarskola 16/6-3/7 för elever i åk 6-9. Anmälningsblankett finns på 

InfoMentor. Anmälningstiden är förlängd; sista svarsdag är 11 maj.   

 Nuläge elevhälsa – verksamhetschef informerar 
Verksamhetschef Pernilla Oscarsson ger en bild av hur elevhälsan 

arbetar och hur tjänsteläget ser ut. Stor del av verksamheten är 

finansierad med hjälp av statsbidrag. Några av dessa statsbidrag löper ut i 

närtid.  

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(26) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-12 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bun § 51 (forts)  Dnr 2020-000005 

 

 Nuläge IT-frågor – IT-pedagog informerar 

I och med Covid 19 har arbetet med fjärr och distansundervisning tagit 

ett rejält kliv framåt. IT-pedagog Monica Andersson beskriver hur 

arbetet rent praktiskt har gått till, och visar hur några digitala 

klassrumslösningar ser ut. Några av kommunerna i länet har tillsammans 

med Jämtlands gymnasieförbund ett IT-samarbete kring Zappa/Zonline. 

Nu har Östersunds kommun och gymnasieförbundet flaggat för att man 

vill kliva av samarbetet. Detta kommer att öka kostnaderna för de 

kommuner som stannar kvar, däribland Krokom. Krokoms egen IT-

avdelning har fått frågan om de kan administrera de arbetsuppgifter som 

utförts inom länssamarbetet. IT har svarat att det inte är möjligt med de 

resurser de har idag.   

_____ 
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Bun § 52 Dnr 2020-000008  

Övriga frågor 2020 

Det ställs två frågor under dagens sammanträde: 

Katarina Rosberg, S, ställer en fråga om fjärrundervisning till barn vars 

vårdnadshavare är i riskgrupp vid Covid 19. Förvaltningschef Birgitta 

Lundgren och verksamhetschef Angelica Faktus svarar. Det finns upprättade 

rutiner för fjärrundervisning för olika scenarier.  

Jenny Palin, S, ställer en fråga om en ny yrkesgrupp inom förskolans 

verksamhet som ska ersätta barnskötare, vad gäller? Förvaltningschef 

Birgitta Lundgren och ordförande Jannike Hillding, M, svarar. Det finns 

inget beslut om detta ännu, utan det är en pågående process i hela landet. 

Verksamhetschefen för förskolan tittar på detta tillsammans med facken, och 

undersöker vad detta kan innebära för Krokom. Tanken med förslaget är att 

man ska kunna rekrytera personal med pedagogisk högskoleutbildning. 

_____ 
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Bun § 53 Dnr 2020-000002  

Delegationsbeslut 2020 

Kort sammanfattning 

Delegationsbeslut nr 25-30 enligt förteckning 2020-05-05 anmäls.  

Delegationsbeslut fattade av skolskjutshandläggare under mars 2020 enligt 

förteckning 2020-05-05, anmäls.    

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Delegationsbeslut nr 25-30 samt delegationsbeslut fattade av 

skolskjutshandläggare under mars månad, anmäls till barn- och 

utbildningsnämnden.    

_____________________________________________________________ 

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-05-05 

Sammanställning 2003 2020-05-05 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget som föreslår att delegationsbeslut nr 25-

30 samt delegationsbeslut fattade av skolskjutshandläggare under mars 

månad, anmäls till barn- och utbildningsnämnden. 

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller detta.  

_____ 
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Bun § 54 Dnr 2020-000004  

Tillbud/Skador 2020 

Kort sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en sammanställning av 

tillbud/skador gällande elever i förskola, skola och fritidshem, inför barn- 

och utbildningsnämndens sammanträde.   

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden tar del av Sammanställning 2003.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Skolor, förskolor, fritidshem och särskolan rapporterar in tillbud och skador 

som inträffar.   

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-05-05 

Sammanställning 2003 2020-05-05 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 

utbildningsnämnden tar del av sammanställning 2003 över tillbud och 

skador.  

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 

utbildningsnämnden bifaller detta.  

_____ 

 


