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Bun § 79 Dnr 2020-000001  

Godkännande/förändringar i Barn- och 
utbildningsnämndens ärendelista 2020     

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagens ärendelista. 

_____ 
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Bun § 80 Dnr 2020-000006  

Barnkonventionen 2020 

Kort sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämndens 1:2 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 ska särskilt redovisa ärendet 

resurstillägg förskolan Vikebo utifrån barnkonventionens artiklar. 
       
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningens svar redovisas i ärendet ”resurstillägg 
förskolan Vikebo”, § 81. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget som föreslår att barn- och 
utbildningsförvaltningen särskilt ska redovisa ärendet resurstillägg förskolan 
Vikebo utifrån barnkonventionens artiklar.  
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller detta. 

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsnämndens presidium 2020-10-06 
_____ 
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Bun § 81 Dnr 2019-000047  

Resurstillägg förskolan Vikebo 

Kort sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 9 april 2019 att överföra Vikebo 
förskola och fritidshem till Valsjöbyns skola.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden återtar sitt beslut från 9 april 2019  
§ 35. Vikebo förskola och fritidshem kvarstår. 
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
På grund av förändrade politiska förutsättningar, återtar barn- och 
utbildningsnämnden sitt beslut från 2019. Ärendet beaktar särskilt 
barnkonventionens artikel 2, 3, 29 och 30   

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-09-29 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-09 § 35 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-04-09 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden återtar sitt beslut från 9 april 2019  
§ 35. Vikebo förskola och fritidshem kvarstår. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn och 
utbildningsnämnden bifaller detta. 
 
_____ 

Kopia till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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Bun § 82 Dnr 2020-000044  

Budgetuppföljning 2020 

Kort sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram budgetuppföljning per 
sista september 2020.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljningen per sista 
september 2020 
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter visar på ett underskott efter 
september månad. Detta beror på ökade kostnader för framförallt särskild 
resurs, medicinska behov samt interkommunala ersättningar. Även 
intäktsbortfallet från skolverket påverkar budgetåret.  

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-10-06 
Uppföljningskommentar 2020-10-06 
Uppföljning 2020-10-06 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljningen per sista september 
2020. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn och 
utbildningsnämnden bifaller detta. 
_____ 

Kopia till 
Förvaltningsekonom 
Verksamhetschef 
Kommunstyrelsen 
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Bun § 83 Dnr 2020-000187  

Detaljbudget 2021, plan 2022-2023 

Kort sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden ska anta detaljbudget 2021, plan 2022–2023.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar detaljbudget 2021, plan 2022-2023.  

Deltar inte i beslut 
S avstår från att delta i beslut till förmån för eget budgetförslag. 
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutar om rambudget 2021 plan 2022 - 2023 på sitt 
sammanträde 1 oktober 2020. Förslag till barn- och utbildningsnämndens 
detaljbudget 2021, plan 2022 – 2023 skickas ut efter fullmäktiges 
sammanträde.  

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-09-29 
Kommunfullmäktige 2020-10-01 § 62 
Förslag detaljbudget 2021, plan 2022 - 2023 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden antar detaljbudget 2021, plan 2022 – 2023. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller detta. 
_____ 

Kopia till 
Kommunstyrelsen 
Verksamhetschefer 
Förvaltningsekonom 
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Bun § 84 Dnr 2020-000109  

Medborgarförslag - Elsanera kommunens offentliga 
lokaler 

Kort sammanfattning 
Det finns ett medborgarförslag om att personer som är överkänsliga för el 
ska kunna besöka badhus och bibliotek i kommunen. Förslagsställarna vill 
att trådlösa nätverk, hörselslingor och belysning ska stängas av i biblioteket i 
Krokom under dagtid vid dagsljus.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medborgarförslaget 

avslås. 
Motivering: Medborgarförslaget kan inte bli aktuellt för Krokoms bibliotek 
eftersom det i huvudsak innebär att tillgängligheten för övriga 
biblioteksbesökare och cafégäster på Magneten skulle försämras avsevärt, 
Wifi är tillgängligt under Magnetens öppettider (både bibliotek och café), 
belysning går inte heller att släcka ned under ordinarie öppethållande. 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att testa medborgarförslaget 
på Änge bibliotek och servicekontor på försök under 6 månader. 

3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att försöket på Änge 
bibliotek och servicekontor ska utredas hur det har gått och redovisas 
på BUN 2021-10-05 

____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
År 2015 när Magneten renoverades och iordningställdes som bibliotek och 
café gjordes en viss elsanering. Korridor från entré på baksidan samt Allan 
Edwall-rummet elsanerades. Bibliotekspersonalens arbetstider är 
kontorstider förutom då Krokoms bibliotek håller kvällsöppet. Under dessa 
tider är personalen beroende av både belysning och biblioteksdatasystem. 
Allmänheten har tillgång till biblioteket i enlighet med öppettiderna, vilket 
innebär varje vardag från kl. 09.00 (för tidningsläsarna) tills stängning.  
Den enda möjligheten att “stänga ner” skulle kunna bli efter stängningsdags 
men då kanske föreningar har bokat Caféet eller Allan Edwall-rummet som 
då kan behöva både Wifi och belysning. 
Att enligt förslagsställarna kunna få tillgång till biblioteket när WiFi, 
belysning och trådlös uppkoppling är nedsläckt ter sig mycket problematiskt. 
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Det finns annan elbaserad teknik i Magneten såsom branddetektorer, trådlöst 
larm, belyst konstinstallation etc. 
Ifall det skulle vara möjligt krävs det en fastställd tidpunkt i månaden då 
ingen bokning av vare sig café eller Allan Edwall-rum får göras och där både 
IT- och bibliotekspersonal finns tillgängliga för det speciella tillfället. Det 
skulle innebära en merkostnad för två personal vid dess tillfällen. 
Istället för att släcka ner biblioteket i Krokom föreslår barn- och 
utbildningsförvaltningen i samråd med förslagsställarna att 
medborgarförslaget testas på Änge bibliotek och servicekontor på prov under 
6 månader. Ett tänkbart upplägg skulle exempelvis kunna vara att en dag i 
månaden släcks belysning och Wifi ner under ett visst klockslag.  

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-09-30 
Samråd med förslagsställarna 2020-09-30 
Medborgarförslag 2020-02-10 

Förslag som läggs på mötet  
Jannike Hillding (M) föreslår i tillägg att en utredning om hur försöket har 
gått som ska redovisas på BUN 2021-10-05. 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag i två punkter, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden ska avslå medborgarförslaget, och istället testa 
medborgarförslaget på Änge bibliotek och servicekontor på försök under 6 
månader.  
Till det har det kommit ett tilläggsförslag  
Ordförande kommer först att fråga på grundförslagets två punkter och sedan 
frågar hon på tilläggsförslaget.  
Beslutsgången godkänns.  
Efter fråga på grundförslagets första punkt finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller detta. 
Efter fråga på grundförslagets andra punkt finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller detta.  
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller detta.   
_____ 
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Kopia till 
Förslagsställaren 
Bibliotekschef 
Kommunfullmäktige 
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Bun § 85 Dnr 2020-000056  

Regler för enskilt drivna verksamheter - revidering 

Kort sammanfattning 
Nya behov av förtydligande föranleder till en revidering av Regler för 
godkännande och rätt till bidrag av enskild driven verksamhet.   
   

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta reviderade Regler för 
godkännande och rätt till bidrag av enskild driven verksamhet.  
_____________________________________________________________    

Beskrivning av ärendet 
Revidering av Regler för godkännande och rätt till bidrag av enskild driven 
verksamhet utifrån ett behov av att förtydliga reglerna vad gäller barn i 
behov av särskilt stöd 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, kvalitetscontroller, 2020-09-22 
Bilaga, Regler för godkännande och rätt till bidrag av enskild driven 
verksamhet, kvalitetscontroller, 2020-09-22 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden antar de reviderade reglerna för enskilt drivna 
verksamheter.  
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller detta. 

Kopia till 
Kvalitetskontroller 
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Bun § 86 Dnr 2020-000211  

Riktlinjer vid tillsyn av enskilda huvudmän - Revidering 
2020 

Kort sammanfattning 
Det har kommit en ny läroplan och nya lagkrav som innebär att Riktlinjer 
vid tillsyn av enskild huvudman måste revideras.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar Riktlinjer vid tillsyn av enskild 
huvudman – reviderad 2020. 
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Krokoms kommun har tillsynsansvar för fristående förskolor, fristående 
fritidshem och enskild pedagogisk omsorg i kommunen (Skollagen 
2010:800, 26 kap 4§). Tillsynen skall ske regelbundet och genomförs 
vartannat år. 
Krokoms kommun behöver revidera Riktlinjer vid tillsyn av enskild 
huvudman på grund av följande förändringar. 
- En ny läroplan för förskolan 2018 (Lpfö18), 
- nya lagkrav på skolchef i alla skolformer 
- krav på befattningsutbildning för rektor i förskolan 
- begreppet förskolechef har bytts ut till rektor 
- behov av att förändra bedömningspunkterna som granskas vid tillsynen  
- vid tillsynen medverkar förutom kvalitetscontroller administratör förskol 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, kvalitetscontroller 2020-09-30 
Bilaga, Riktlinjer vid tillsyn av enskild huvudman – rev. 2020, 
kvalitetscontroller 2020-09-30 
 
 
 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden antar de reviderade riktlinjerna för tillsyn av enskilda 
huvudmän 2020.  
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Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller detta. 
_____ 

Kopia till 
Barn-och utbildningschef 
Administratör förskola 
Kvalitetscontroller 
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Bun § 87 Dnr 2020-000186  

Kvalitetsrapport 2020 

Kort sammanfattning 
Kvalitetsrapporten ska spegla huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 
som bedrivits under läsåret 2019/20.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden antar Kvalitetsrapport 2020 

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Kvalitetsrapporten ska ge en bild över huvudmannens systematiska 
kvalitetsarbete i skolverksamheterna; det vill säga förskola, fritidshem, 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola som bedrivs i Krokoms 
kommun.               

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, kvalitetscontroller, 2020-09-22 
Sammanställning, Kvalitetsrapport 2020, kvalitetscontroller, 2020-09-22 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden antar kvalitetsrapporten 2020.  
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller detta. 
_____ 

Kopia till 
Verksamhetschef skola  
Förvaltningschef/skolchef 
Verksamhetschef förskola 
Kvalitetscontroller  
Verksamhetschef elevhälsa 
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Bun § 88 Dnr 2020-000185  

Motion - Höj elevavgiften för kulturskolan 

Kort sammanfattning 
Sverigedemokraterna Krokom har lämnat in en motion där de föreslår att 
elevavgiften i kulturskolan höjs till 1 500 kronor per termin. 
Kommunstyrelsen har skickat motionen till barn- och utbildningsnämnden 
för beredning.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda ärendet. 
2. Ärendet tas upp för beslut på barn- och utbildningsnämndens 

sammanträde 1 december 2020.      
_____________________________________________________________ 

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-09-28  
Kommunstyrelsen 2020-08-26 Ks § 147 
Motion 2020-03-31 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag i två punkter, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda ärendet och 
ärendet tas upp för beslut på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
den 1 december 2020. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller detta. 

Kopia till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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Bun § 89 Dnr 2019-000235  

Lokalförsörjning Aspås och Rödöns skolor 

Kort sammanfattning 
Sedan hösten 2018 har rektor flaggat för att skolans ökade elevantal utmanar 
hur rektor ska organisera grupper och klasser utifrån kvadratmeteryta.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet hålls kvar av barn- och 
utbildningsförvaltningen för att långsiktigt utreda för- och nackdelar med att 
bygga en ny förskola i Aspås. Detta kombinerat med: 
Under nästkommande läsår (21/22) hyrs lokalen sockenstugan av kyrkan. 
Lokalytan är lämplig för undervisning för elever från åk 5. För att bedriva 
förskoleverksamhet krävs anpassningar av inomhusmiljön. Lösningen 
kommer skapa en likvärdig avlastning på lokaler som den som finns idag då 
åk 6 undervisas på Nyhedens skola och ger verksamheten den avlastnings 
som krävs för att lösa akut behov av ökad lokalyta. Lösningen kombineras 
med arbetet att fortsätta utreda fördelar och nackdelar med att hitta 
permanenta ersättningslokaler för nuvarande förskoleverksamhet. 
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Sedan hösten 2018 har rektor på Aspås skola flaggat för att skolans ökade 
elevantal utmanar hur rektor ska organisera grupper och klasser utifrån 
kvadratmeteryta.  
Trångboddheten kräver exempelvis att undervisning sker i lokaler som har 
ett dimensionerat luftflöde för ca 10 barn, men som i praktiken rymmer det 
dubbla. Rektor kan inte heller på ett hållbart sätt dela upp eller sammanfoga 
elevgrupper utifrån ekonomiska förutsättningar och pedagogiska behov.  
Rektorer har uttryckt att en lösning måste vara i sikte inom en snar framtid 
och senast från och med läsårsstart 20/21 

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-10-05 
Överväganden och dilemman 2020-10-05 
Kommunfullmäktige beslut § 61 2020-10-01 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-01 § 70 
Svar från Aspås - vi ger Krokom växtkraft 2020-08-30  
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Förslag som läggs på mötet  
Jenny Palin (S) föreslår att alternativ 1 ändras till’’att hyra lokalen 
sockenstugan av kyrkan för att på kort sikt lösa lokalproblemet och hitta en 
långsiktig lösning för skolan i Aspås’’. 
Jannike Hillding (M) föreslår att (21/22 +22/23) i första meningen i 
alternativ 1 ändras till 21/22. 
Jannike Hillding (m) föreslår att ordet ’’kan’’ i femte meningen i alternativ 1 
tas bort 
Ajournering för överläggning i partigrupperna begärs och genomförs.  

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att ärendet hålls kvar av barn- och 
utbildningsförvaltningen för att långsiktigt utreda för- och nackdelar med att 
bygga en ny förskola i Aspås. Detta kombinerat med alternativ 1 eller 2. 
Alternativ 1 
Under nästkommande två läsår (21/22+22/23) hyrs lokalen sockenstugan av 
kyrkan. Lokalytan är lämplig för undervisning för elever från åk 5. För att 
bedriva förskoleverksamhet krävs anpassningar av inomhusmiljön. 
Lösningen kommer skapa en likvärdig avlastning på lokaler som den som 
finns idag då åk 6 undervisas på Nyhedens skola och ger verksamheten den 
avlastnings som krävs för att lösa akut behov av ökad lokalyta. Lösningen 
kan kombineras med arbetet att fortsätta utreda fördelar och nackdelar med 
att hitta permanenta ersättningslokaler för nuvarande förskoleverksamhet. 
Alternativ 2 
Lillstugu erbjuds alternativa lokaler till de som hyrs idag. Enligt ett möte 
med representanter från styrelsen den 23/9-20 är verksamheten redo, under 
förutsättning att en ny lokal kan erbjudas, att genomföra flytt till midsommar 
2021. Lösningen kommer skapa en tillfällig likvärdig avlastning på lokaler 
som den som finns idag då åk 6 undervisas på Nyhedens skola. Lösningen 
kan kombineras med arbetet att fortsätta utreda fördelar och nackdelar med 
att hitta permanenta ersättningslokaler för nuvarande förskoleverksamhet. 
I grundförslaget finns även ett alternativ 3 och 4. 
Alternativ 3 
Elever i Aspås skola undervisas på Nyhedens skola under åk 6 i ytterligare 
ett läsår. Lösningen kommer skapa en tillfällig likvärdig avlastning på 
lokaler som den som finns idag då åk 6 undervisas på Nyhedens skola. 
Lösningen kan kombineras med arbetet att fortsätta utreda fördelar och 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(26) 

Sammanträdesdatum 
2020-10-20 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

  

nackdelar med att hitta permanenta ersättningslokaler för nuvarande 
förskoleverksamhet. 
Alternativ 4 
Moduler sätts upp vid nuvarande linbanan. Mark arrenderas av intilliggande 
markägare för att kompensera trångbodd utemiljö. Alternativet kommer 
skapa en långsiktig pedagogisk lösning på beskriven trångboddhet vid Aspås 
skola. 
Till det har det kommit ett ändringsförslag från Jenny Palin (S) och 
ändringsförslag från Jannike Hillding (M). 
Ordförande kommer först att fråga på Jenny Palins (S) ändringsförslag, 
sedan Jannike Hilldings (M) ändringsförslag och sist frågar hon på 
grundförslaget i övrigt, alternativ 1. 
Beslutsgången godkänns. 
Efter fråga på Jenny Palins (S) ändringsförslag finner ordförande att barn- 
och utbildningsnämnden avslår detta. 
Efter fråga på Jannike Hilldings (M) ändringsförslag finner ordförande att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller detta. 
Efter fråga på grundförslaget i övrigt, alternativ 1 finner ordförande att barn- 
och utbildningsnämnden bifaller detta 

Kopia till 
Verksamhetschef skola 
Rektor Aspås skola 
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Bun § 90 Dnr 2020-000213  

Barn och elevhälsoplan 2020-2021 

Kort sammanfattning 
Den centrala elevhälsans insatser utökas från att vara riktad endast mot 
grundskolan till att även omfatta förskolan i föreslagen barn och 
elevhälsoplan.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar barn och utbildningsplanen.  
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Nämnden har beslutat att centrala elevhälsan även ska omfatta insatser till 
förskolan och därmed bli en barn- och elevhälsa. Utifrån det har tidigare 
elevhälsoplan reviderats för att bli en samlad barn- och elevhälsoplan.  

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-10-02 
Barn och elevhälsoplan 2020-2021 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-05-12, BUN § 48 Dnr 2020/093 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden antar barn och elevhälsoplan 2020-2021. 
 Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller detta. 
_____ 

Kopia till 
Verksamhetschef barn och elevhälsa 
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Bun § 91 Dnr 2020-000064  

Barn- och utbildningsnämndens reglemente 2019-2022 

Kort sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämndens reglemente medger i dag att ledamöter får, 
om särskilda skäl föreligger under tiden krisledningsnämnden är aktiverad, 
delta på sammanträden på distans. Barn- och utbildningsnämndens 
reglemente föreslås ändras så att sammanträden på distans tillåts även efter 
det att krisledningsnämnden avaktiverats, så som också beslutats för 
kommunstyrelsen reglemente.  

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut  
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
följande ändring görs: Punkt 2.4. Sammanträden på distans § 11 i barn- och 
utbildningsnämndens reglemente får följande lydelse: 
 
Barn- och utbildningsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, 
sammanträda med ledamöter närvarade på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant 
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.  
Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till 
nämndsekreteraren. Ordförande avgör om närvaro får ske på distans. Barn- 
och utbildningsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om 
deltagande på distans i nämndens sammanträden. 
Paragrafen justeras omedelbart. 
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
I samband med covid 19-pandemin under 2020 aktiverades 
krisledningsnämnden i Krokoms kommun. En förändring i nämndernas 
reglemente under våren 2020 möjliggjorde för ledamöter och ersättare att 
delta i sammanträden på distans. Ändringen gällde enbart under tiden när 
krisledningsnämnden är aktiverad.   
Den 1 oktober 2020 beslutade kommunfullmäktige om ändring i 
kommunstyrelsens reglemente, samma ändring föreslås nu i barn- och 
utbildningsnämndens reglemente.  
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Underlag för beslut 
Kommunfullmäktige 2020-10-01 § 79 
Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden, under revidering 2020-10-16 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden antar barn- och utbildningsnämndens reviderade 
reglemente 2019-2022.  
_____ 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
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Bun § 92 Dnr 2020-000005  

Informationer 2020 
Följande tas upp som informationer på dagens sammanträde: 

• Förvaltningschef Birgitta Lundgren ger en lägesbild av Corona inom 
verksamheterna. 

• Verksamhetschef skola, Angelica Faktus beskriver samarbetet mellan 
socialtjänstförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen, 
brobygget. 

• Förvaltningschef Birgitta Lundgren informerar. ett personalärende 
_____ 
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Bun § 93 Dnr 2020-000008  

Övriga frågor 2020 
Det ställs inga övriga frågor under dagens sammanträde. 
_____ 
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Bun § 94 Dnr 2020-000004  

Tillbud/Skador 2020 

Kort sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en sammanställning av 
tillbud/skador som skett i förskola, skola och fritidshem.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av Sammanställning 2006.  
_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 
Skolor, förskolor, fritidshem och särskolan rapporterar in tillbud och skador 
som inträffar.  

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-09-28 
Sammanställning 2006 2020-09-28 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden tar del av sammanställningen över tillbud och skador. 
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller detta. 
_____ 
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Bun § 95 Dnr 2020-000002  

Delegationsbeslut 2020 

Kort sammanfattning 
Delegationsbeslut nr 35-48 anmäls till nämnden.  
Delegationsbeslut som skolskjutshandläggare tagit under augusti och 
september 2020 anmäls till nämnden.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Delegationsbeslut nr 35-48 anmäls till barn- och utbildningsnämnden. 
Delegationsbeslut tagna av skolskjutshandläggare under augusti och 
september månad, anmäls till barn- och utbildningsnämnden. 
_____________________________________________________________ 

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen tjänsteutlåtande 2020-09-28 
Sammanställning delegationsbeslut skolskjutshandläggare 2020-09-28 
Sammanställning delegationsbeslut 2020-09-28 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att delegationsbeslut 
fattade av skolskjutshandläggare under augusti och september 2020 anmäls 
till barn- och utbildningsnämnden.  
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden antar detta.  
_____ 
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Bun § 96 Dnr 2020-000007  

Meddelanden 2020 

Kort sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en lista över inkomna 
meddelanden.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar del av meddelandena som finns i 
sammanställning 2006.  
_____________________________________________________________ 

Underlag för beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-09-28 
Sammanställning 2006 2020-09-28 

Beslutsgång 
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden tar del av meddelandena.  
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller detta.  
_____ 
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